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Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná ve středu 19. června 2019 od 20:00 hodin
v budově Obecního úřadu 

Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 25. 6. 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 
(25. 6. 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.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V červnu bude prováděn vývoz biopopelnic  v následujících termínech: 
úterý 4.; 18. a 25. června 2019.
Svoz nebude v úterý 11. června 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 odkládat 
pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.
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SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ NOVĚ OPRAVENÉ 
KAPLIČKY SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE VOLAVCI
17. května, den před vysvěcením kapličky, bylo v podvečerních hodinách na návsi 
ve Volavci opravdu rušno. Přes nepříjemnou zimu, umocněnou silným ledovým vě-
trem, se zde sešli dobrovolníci, aby vše připravili na následující oslavu. Hoši sekali 
trávu kolem školy, zametali chodníky, upravovali okolí kapličky. Dámy pak leštily 
okna a vstupní dveře. Dík za to patří všem, Hance Švejdové, Radoslavu Islovi a dal-
ším. Také zastupitelé se zde sešli a řešili poslední organizační záležitosti. Jak podle 
etikety správně přivítat významné hosty, kam je postavit, kde podávat občerstvení 
… Otázek bylo moc a nervozita stoupala. 

V sobotu 18. května i sluníčko pochopilo, že je pro nás významný den. Konečně 
bylo teplo a slunečno. Odpoledne již byla náves plná hostů, spoluobčanů i náhod-
ných kolemjedoucích. Začátek ohlásil zvuk trubky, následně se přidali místní školáci 
s písničkami. Byla přivítána paní radní rezortu kultury libereckého kraje Květa Vin-
klátová, která od vedení obce obdržela stylový dárek ve formě balíčku mléčných 
výrobků místní faremní mlékárny rodiny Brožkových, pan hejtman Martin Půta se 
omluvil. Hlavní osobou byl pan děkan Jaroslav Gajdošík, dále se zúčastnili výtvarní-
ci, kteří tu odvedli hlavní kus práce. Akademická malířka Anna Svobodová, bakalář 
Andrea Havlíčková, pan docent Pavel Míka a sochař Petr Verich. Ty všechny přivítal 
a úvodní slovo pronesl starosta pan Jan König, na něj pak navázal místostarosta 
pan Zdeněk Brožek. Hovořili o významu a historii kapličky, o postupném vývoji celé 
rekonstrukce, která vyústila v toto nádherné dílo vyhlášené památkou roku 2018 
v L ibereckém kraji. Dík byl vyjádřen nejen zmiňovaným výtvarníkům ale i lidem, 
kteří poskytovali zázemí pro jejich práci. Zde je nutno zmínit zejména paní Věru No-
váčkovou. Nebyli opomenuti ani další zúčastnění jako pan Pavel Mlejnek či Zdeněk 
Šírek.  Po dalším hudebním předělu následoval akt vysvěcení. Písní Ave Maria tato 
část slavnosti skončila. 

Pokračovalo se ve škole. V jedné třídě se podávala káva, domácí moučníky 
a chlebíčky. Toho se zhostili velmi šikovně místní žáci za pomoci svých rodičů. Pa-
tří jim velký dík. Ve druhé třídě proběhl koncert barokní hudby. Na flétnu zahrála 
Mgr. Veronika Skopcová, doprovod na klávesy a průvodní slovo měl varhaník pan 
MUDr. Zdeněk Petráň. Zde též probíhala pod vedením paní Anny Svobodové ukázka 
restaurátorské práce. Na promítaných snímcích bylo možno sledovat, jak ze zabíle-
ného, vykradeného prostoru postupně vzniká taková krása. Zúčastnění výtvarníci 
se sešli ještě v kapličce, kde zájemce zasvětili do tajů své práce. 
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V altánu vedle školy vznikla malá hospůdka, na kterou navazoval stanový přístře-
šek. Zde to bylo v režii místních hasičů. Nechyběla limonáda pro děti, pivo pro táty 
a pro mámy zahrál pan Šťastný pár písniček na harmoniku. A hlad se chodil zahánět 
do udírny. Vše dopadlo na jedničku, přítomní jistě prožili příjemné nevšední odpo-
ledne, které si udrží dlouho ve své mysli. Tento den jim připomene pěkně vyvedený 
pamětní list, který obdržel každý návštěvník.

 Ing. Olga Kudrnáčová, zastupitelka obce  

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané v Radostné, záměrně volím tento zkrácený název. Na svých 

cestách se pokaždé těším na přihlašování v hotelových recepcích… jméno naší ves-
nice téměř vždy vzbudí úsměv a nebo povzdech: u vás musí být tak krásně.

Nebudu jediný, komu ve vzpomínkách zůstane sobotní odpoledne 18. května 
2019. Svědčí o tom ohlasy mezi místními, přespolními, náhodnými hosty, svědčí 
o tom sdílené příspěvky zveřejněné v moderních médiích, jejich „lajky“ z České re-
publiky i ze zahraničí.

Vysvěcení kapličky umocnilo hudební vystoupení a sborově zpívané písničky žáků 
volavské školy.

 Velké poděkování si zaslouží pan starosta Jan König. Kolik času a úsilí věnoval 
obnově kapličky na Volavci, ví jen on sám. Poděkování a ocenění by jistě zasloužil 
nejen v tomto skromném periodiku! Nezapomeňme ani na místostarostu Zd. Brož-
ka a ostatní radní a zastupitele. I jim patří poděkování od nás všech, kteří cítí radost 
přenesenou z podařeného díla.  RI, Volavec

OHLAS NA ČLÁNEK UKLIĎME ČESKO
Hned při přečtení nadpisu zmíněného článku v minulé Radostné studánce se mě 

zmocnil nepříjemný pocit. Pocit studu za nás dospělé. Vlastníme pozemky okolo sil-
nice na Kozákov a několikrát za rok uklízíme odpadky vyhozené z aut. Člověk žasne 
nad tím, jak se dokážeme chovat ke svému okolí a k přírodě. Auta u nás zpomalují, ři-
diči se kochají nádhernými výhledy, někteří fotí. Co se válí u jejich nohou v příkopech 
snad ani nevnímají. Hluboce se skláním před dětmi a jejich rodiči, kteří naše okolí 
dokázali zbavit 17 pytlů odpadu. Vždyť ani jedno z dětí zde nebydlí! Věřím, že tyto 
děti se budou chovat tak, aby se další generace již v odpadcích hrabat nemusela. 

Děti, děkujeme, snad někteří z nás dokáží své chování přehodnotit.
Ing. Olga Kudrnáčová 
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1985
Leden: Druhého ledna v předpovědi počasí nahlášen vysoký tlak vzduchu, při 

kterém také skutečně započalo mrazivé počasí, celodenní mráz 8 stupňů za dne 
a 12st mrazu v noci. 3. a 4. ledna stupňoval mráz za dne 12, v noci 16st. 6. a 7. ledna 
při úplňku za dne 13 – 19st., v noci 22 – 28st. 11. ledna zmírnění mrazů a sněže-
ní, které pokračovalo i 12. a 13. ledna, kdy napadlo v našem kraji 35cm čerstvého 
sněhu. 

Za vedoucí do pohost. v Lestkově byla dosazena pí Mühlfeitová, která zahájila 4. 
ledna 1985.

17. ledna zemřela paní Božena Mlejnková z Lestkova č. 49 ve věku 71 let. Rozlou-
čení 24. 1. v krematoriu v Semilech. 

27. 1. mírně sněžilo, v noci mráz 10st. Země promrzla na 50 až 60 cm.

Únor: 1. a 2. oteplení, deštivo, hlášená silná bouřka při teplotě 6st. 3. a 4. února 
prudké ochlazení, námraza. 10 - 15st. mráz v noci, za dne 6st. a vystupňoval v noci 
na 25st., celodenní od 3 do 12 st. Od 24. do 28. oteplení. 

12. února zemřel p. Josef Šírek z Lestkova č. 9 ve věku nedožitých 88 let. Pohřeb 
dne 18. února do hrobu na hřbitov v Tatobitech. Za MNV se rozloučil p. Josef Šírek 
z Volavce. 

17. 2. zemřel p. Frant. Hlubuček z Lestkova č. 75, ve věku 79 let. 22. 2. rozloučení 
se zesnulým tesařem Hlubučkem za velké účasti občanů v krematoriu v Semilech. 
Za MNV se rozloučil p. Josef Šírek, který zhodnotil celoživot. práci vykonanou na vý-
stavbě v tesařské práci pro občany i výstavbu obce. 

16. února – masopustní sobotu uskutečnil se průvod masek, celkem asi 20 – 
procházel obcí, přes Hoření a dolení Lestkov, potom Volavec a ukončení na Lhotech 
u Kodrů, protože pohostinství v Lestkově i Tatobitech bylo uzavřeno. 

24. 2. zemřel náhle p. Josef Mazánek z čp. 12 v Lestkově ve věku 65 let. V poslední 
době trvalé bydliště měl v Jablonci. Rozloučení dne 1. 3. v kostele v Tatobitech, a po-
tom převezen na zpopelnění. 

Březen: 2. března v sobotu uspořádali požárníci z Lestkova pěší výlet na chatu 
Kozákov. Zúčastnilo se 26 dospělých a 21 dětí. Když si na chatě odpočali a občer-
stvili, zpáteční cestu sjížděli na sáňkách. 
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10. března zemřel po těžké nemoci generální tajemník ÚV KSSS předseda presi-
dia Nejvyššího sovětu SSSR soudruh Konstantin Ustinovič Černěnko. 11. března byl 
zvolen generálním taj. ÚV KSSS Michail Gorbačov, věk 54 let. 

Počasí v měsíci březnu 18. a 19. v noci 0 až 3st. mráz, za dne 3 až 6st. tepla, na-
padal sníh, který se udržel po 3 dny. V noci z 28. na 29. března napadlo 3 cm sněhu, 
který zůstal na Kozákově 2 dny, větrno, teplota za dne 2 – 6st., v noci mráz 3st.

27. března byla zřízena po desetiletém úsilí občanů a rady MNV veřejná telefon. 
hovorna, sice jako podvojka v Lestkově v čp. 4 u Mazánků pod ohlaš. č. 91143.

Duben: Jarní polní práce provádělo míst. JZD od 5. – 12. dubna, kdy byla zaseta 
většina jařin a přihnojení, obilniny, pícniny a pastviny a bylo hnojeno letecky. 

7. dubna zemřela po kratší nemoci paní Zdenka Kráčmerová roz. Čepelíková, dříve 
Kněbortová z čp. 26 v Lestkově. Věk nedožitých 74 let. Pohřeb dne 16. 4. z kostela 
v Tatobitech do rod. hrobky na tamní hřbitov. 

Počátkem měsíce oteplení v noci 2 - 6st., za dne 12 – 18st. tepla, ale jenom do 12. 
4. Potom se znovu ochladilo, teploty v noci 0 až 3st. mráz, ojediněle až 6 st. Padal 
sníh a zůstal až několik hodin ležet. V noci z 27. na 28. a 29. dubna ležela sněhová 
pokrývka v Lestkově a na Kozákově zůstal ležet po 2 dny, úplně bílo až po tzv. Krti-
ny, háje to nad hoř. Lestkovem. 

30. dubna po celý den sněžilo, mokrý sníh zůstal na stromech a po zemi ležet, 
takže nebylo možno ani pálit ohně. 

Tradiční oheň „čarodějnice“ na stráni u Matičky byl zapálen teprve ve čtvrtek 9. 
května, za pěkného počasí a velké účasti dětí i dospělých. Pionýři obstarali stánek 
s občerstvením.

Květen: 8. a 9. května Požárníci z Lestkova zorganizovali dvoudenní zájezd au-
tobusem JZD do Znojma. 

5. května zemřela po delší nemoci paní Blažena Paličová roz. Hlubučková z Lest-
kova čp. 41 ve věku 67 let. Rozloučení dne 8. května z Husova sboru v Turnově 
a převezena ke zpopelnění. Za MNV se rozloučil s. Vrat. Hejduk.

8. května 1985 byla zlikvidována Tyršova lípa u obecní studny před Hlubučkový-
mi. Vysazena byla místní Sokolskou jednotou na počest předního vůdce a zaklada-
tele Sokolstva Dr. Tyrše. 

8. května zemřela paní Anna Vaňátková z Lestkova čp. 23 po kratší nemoci v ne-
dožitých 79 letech. Pohřeb 15. května z kostela v Tatobitech za velké účasti přátel 
a občanů pohřbena do hrobu na tamním hřbitově. 
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O dva dny později 17. května zemřela po delší nemoci paní Vlasta Koucká z Lest-
kova čp. 38 „Podveska“ ve věku nedožitých 57 let. Pohřeb z kostela v Tatobitech 24. 
května do hrobu na místní hřbitov za velké účasti občanů. Smuteční projev a roz-
loučení za MNV pronesl pan Josef Šírek z Volavce. 

22. května se ve Vladislavském sále Pražského hradu odbýval vrcholný státní 
akt, volba presidenta Českosl. soc. republiky. Poslanci opětovně jednomyslně zvolili 
presidentem ČSSR s. G. Husák.

Červen: 1. června v sobotu Rada žen a Rod.sdružení při MŠ v Lestkově připravili 
pro děti Dětský den na louce nad rybníkem na obci. Účast cirka 50 dětí doprová-
zených rodiči. Akce byla velice dobře připravena, děti soutěžily a byly za umístění 
odměněny drobnými cenami.

2. června byla v Turnově Okresní spartakiáda, na které cvičila děvčata, starší žá-
kyně také z naší obce. 

V květnu a červnu v naší oblasti poměrně časté dešťové srážky, teploty večer 
do 10˚ až místy k 0˚ a časté přízemní mrazíky, za dne 12 - 15˚, ojediněle přes 20˚ 
tepla. Také od 18. června Medarda trvalé deště s častými bouřemi. Pouze 19. a 22. 
dny slunečné a bez deště, jinak déšť a teploty večer 5 - 8˚ za dne 11 - 15˚ ojediněle 
20˚ tepla. 

10. června započata sklizeň zahr. jahod a potrvala do 20. 7. Úroda byla celkem 
dobrá a cena za 1kg výběru 22 Kč, teprve ke konci sklizně 19 Kč za 1kg výběr a I. tř. 
14 Kč ve sběrně. Pro časté deště velká část jahod pohnila. 

Červenec: Od 9. se počasí ustálilo, ustaly deště, teploty však večer kol. 10st., 
za dne 15 až 20st., teprve 12. 7. vyšší tlak vzduchu a teploty v noci 12st., za dne 25 
až 33st. tepla.

8. července zemřel p. Jaromír Bičík z Kozákova čp. 14, narodil se v r. 1920 ve Žďáře 
a na Kozákov se přistěhoval ke Droznovem, kam se přiženil. Pracoval v míst. JZD 
jako traktorista a stájník, zemřel po delší nemoci ve věku 64 let. Pohřeb do hrobu 
12. 7. za velké účasti požárníků a občanů. Za MNV rozl. Vr. Hejduk.

14. července zemřela paní Marie Malá z Kozákova ve věku 84 let. Pohřeb na hřbi-
tov v Tatobitech do hrobu v pátek dne 19. července. 

18. července ve čtvrtek zemřel náhle pan Miloslav Krouza, z Lestkova čp. 5 
ve věku 65 let. Zaměstnanec Technometry v Lomnici. Rozloučení a pohřeb 25. čer-
vence za velké účasti spoluprac. a občanů v krematoriu v Semilech. Celoživotní práci 
zesnulého zhodnotil spolupr. závodu Technometra. 
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19. a 20. července projížděla obcí Rallye – Škoda 85 z Roudného přes Volavec, 
Dubecko byla rychlostní vložka a dále pokračovala z Loktuše přes hoření Lestkov 
a Kozákov. V osadě Volavec havaroval závodník z Rakouska, kterému se ulomilo 
pravé přední kolo, které zabočilo do diváků, auto se zastavilo o strom a zranilo váž-
ně p. Jiřího Konopku z Volavce, kterému zlomilo v noze kosti, s čímž byl převezen 
do nemocnice v Turnově. Z tohoto důvodu byl závod na několik minut přerušen. 

Místní JZD zahájilo žně 25. a 26. července a to na Volavci sklízeli ozim. Ječmen 3 
kombajny. Sklizeň obilovin se vlivem deštivého počasí značně zdržela a místní JZD 
skončili žně až v sobotu 7. září a většinu záhumenek vymlátili potom 8. září. 

Srpen: Počasí v měsíci srpnu - poměrně chladné noci a časté deště, takže bylo 
nutné v domácnostech vytápět. Též prvý týden v měsíci září velice chladno, že 
s deštěm padal sníh a na Sněžce sněhová pokrývka 30cm vydržela po celý den. 
Po 7. září pěkné počasí, pokles teplot v noci od 4 do 12st., za dne 19 až 28st. V mě-
síci říjnu z 2. na 3. v noci silná bouře s prudkým deštěm.

Září: 28. září zemřel náhle p. Oldřich Drahoňovský, rodák z Volavce, posledně 
bytem Modřišice, věk 61 let, pohřben na hřbitov v Tatobitech 4. října za velké účasti 
býval. spoluprac. Masného průmyslu, požárníků a občanů obou obcí. Za MNV se 
rozloučili p. J. Šírek a občan z Modřešic.

Koncem měs. září započato s výměnou střechy na budově školy na Pustině 
v Lestkově. Výměnu krytiny a oplechování, práce prováděl dodavatelský podnik 
Okresní komunální služby Liberec. 

Říjen: 10. října zemřela po kratší nemoci paní Miloslava Votrubcová roz. Mlejn-
ková z Lestkova čp. 7, věk 57 let, rozloučení dne 17. října v obřadní síni krem. v Se-
milech.

Koncem měsíce října o lestkovském posvícení nastoupila za dosavad. ved. po-
host. pí Mühlfeitovou, nová vedoucí pí Jana Beranová, která údajně dosud působila 
ve Vyskři.

Listopad: 20. a 21. listopadu se uskutečnilo v Ženevě Mírové jednání státníků 
generálního taj. UV KSSS Michala Gorbačova a pesidenta Spojených států americ-
kých Ronalda Regana.

24. listopadu zemřela ve věku nedožitých 75 let paní Anna Hlavová z Kozákova čp. 
17, rozloučení 29. listopadu v Semilském krematoriu. 

Počasí ve čtvrtém čtvrtletí roku 85, v měsíci říjnu poměrně suché počasí s teplo-
tami nad nulou, teprve 13. 11. ochlazení, noční mráz 6 až 8 st., za dne 0 – 2st. tepla, 
což potrvalo až do 20. 11. Potom mlhy.
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V tomto podzimním období bylo poměrně málo vláhy, až potom v měs. prosinci 
větší dešťové přeháňky, kolem 17. a 20. déšť se sněhem. Teprve 22. 12. v noci mráz 
3˚, za dne slunečno a jasno. 

V listopadu započato s vybudováním lyžařského vleku ve Volavské stráni od po-
toka Václavky na cestu z Volavce na Václaví. Veškeré práce a opatřování všech nále-
žitostí provedli členové MJ PO z Lestkova, jmenovitě: Knobloch Ivo, König Jan, Polák 
Jar., Pastorek B., Prokůpek Fr., z mladších Šťastný Jan a Hejduk B. č. 46. 

Prosinec: 13. 12. Slavnostní plen. zasedání MNV Radostná p. K. v pohost. 
v Lestkově. Za ONV se zúčastnil posl. s. Majer a kap. s. Strádal. Vyhodnocení akcí 
a práce MNV v uplynulém roce přednesl předs. MNV s. Jisl Fr. a účetní MNV Šírek 
Josef. Následovala diskuse a závěr. Bylo podáváno občerstvení. 

Na závěr r. 1985 je třeba poznamenati stav a bilanci obyvatel v Radostné:
narodily se 3 děti: Andrea Malá, L.č.53, Oldřich Sotona, L.č. 25 a Saifrt Filip, Vol. 

č. 1.
Uzavřeny 2 sňatky, zemřelo 14 občanů – 8 žen a 6 mužů, 7 osob pohřbeno 

do země a 7 osob zpopelněno. 
Přistěhovalo se do obce 6 občanů, odstěhovalo se z obce 5 občanů. Součet oby-

vatel koncem r. 1985 – 415 osob. 
Mgr. Milena Kašová

ZÁJEZD NA MORAVU
Ve sklípku na Moravě jsem byla naposledy před jedenácti lety. Takže k zájezdu lest-

kovských hasičů do Šatova jsem se ráda připojila.
Sešli jsme se v sobotu za slunečného počasí všichni v dobré náladě a kupodivu všichni 

včas. Nikdo nezaspal, nikdo nehonil po silnici věci z rozsypané tašky, které se právě 
utrhlo ucho, nikdo neupadl a nezlomil si nohu nebo jinou končetinu, nikdo se nemračil 
a nebručel. Už a startu bylo tedy jasné, že nálada je víc než dobrá a celé osazenstvo 
autobusu je natěšeno na nadcházející víkend. 

Už za první zatáčkou jsme se začali lehce rozcvičovat.  A pak znovu, a znovu, a pak ješ-
tě jednou. A smích rozléhající se autobusem nám dával jasně vědět, že jsme tu správně.

První plánovanou zastávkou byla Kutná Hora. Návštěvu Kutné Hory doporučuji všem. 
Dýchne na vás atmosféra dávných dob, krása a monumentálnost sv. Barbory vám vyra-
zí dech a procházka starým městem vám udělá dobře na duši. Po prohlídce města (nebo 
restaurací – to si zvolil každý individuálně) jsme nasedli do autobusu a vydali se dál.
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Ubytování v Šatově nás příjemně překvapilo a majitelé udržovaného komplexu penzi-
onu, restaurace a sklípku byli velmi milí. Po ubytování a večeři jsme se vrhli na samotnou 
ochutnávku. Degustace probíhala, řekla bych, standardně. Několik prvních vzorků si vy-
chutnáte. Poctivě necháte víno ve sklenici rozvonět. 

Dokážete zformulovat zvídavý dotaz na vinaře – someliéra a ptát se opravdu k věci. 
Není-li nalitý vzorek vaším favoritem, vylijete jej, vypláchnete sklenici i ústa vodou, 
abyste zneutralizovali chuť, a počkáte, jestli vzorek příští vám bude chutnat lépe. Jste 
tiší a vnímáte každé vinařovo slovo. 

Jste lační po informacích několik prvních vzorků. Poté se atmosféra uvolní, obvykle 
si nalijete z lahve, která stojí nejblíže, a degustujete už samostatně a za nic na světě si 
nemůžete vzpomenout: „Co to bylo tamto předtím? To bylo dobrý víno.“ Ale to vůbec 
nevadí. 

K dobré náladě nám přispěla i cimbálovka. Kluci hráli na housle a basu a slečna na cim-
bál.  Hráli a zpívali na plno. A bylo na nich vidět, že dělají muziku s láskou. Se stejným 
srdcem muzikanta se k nim připojil i námi oblíbený harmonikář. Zpívali jsme, tančili, pili 
a smáli se. A bylo nám fajn. 

Ze všech informací, které jsem o vínu, jeho stáčení, uskladnění a atd. ten večer slyšela, 
mi zůstaly tyto: 1. Ve sklípku se cinká sklenicemi, proto aby se vyhnali čerti. 2. Cimbál je 
fakt skvělej nástroj! 

Takže příště jedu zas. A budu zase brát jako vzdělávací zájezd.  Pojeďte taky! JN
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ČERVNU
Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole. Máme před sebou 

poslední školní měsíc a za sebou úspěšný, ale náročný květen.
V pondělí 6. května se Berušky, které zanedlouho odletí do prvních tříd, byly podívat 

u jejich budoucí paní učitelky z první třídy. Bohužel tři Berušky byly nemocné, a tak 
na hodinu čtení a psaní dolétly pouze čtyři Berušky. Vyzkoušely si, jaké to je sedět 
celou vyučovací hodinu v lavici a dávat pozor, co vše jim paní učitelka říká. Nejprve 
si s prvňáčky zahádaly pár hádanek, potom opravovaly popletené obrázky u tabule 
a ke konci hodiny dostaly od paní učitelky samostatnou práci, kde měly za úkol zakres-
lit správný počet zvířátek a správný počet slabik. Všem Beruškám se dařilo na jednič-
ku a už teď se prý do první třídy moc těší. A to je dobře, protože už za pár měsíců budou 
v první třídě opravdu sedět v lavicích paní učitelky Mileny, která se na ně už teď také 
moc těší.  Vendula Zunová

První týden v květnu byl také ve znamení soutěže pro děti, které chodí do kroužku 
vaření. Děti z kroužku vaření si zasoutěžily ve slavné televizní soutěži Masterchef . 
Ovšem pouze na území našich Tatobit. Každá soutěžní skupina měla připravené stej-
né ingredience, ze kterých měla za úkol uvařit či upéct něco, co by bylo nejen pěkné 
na pohled, ale hlavně dobré a jedlé. Podmínkou bylo, aby použily všechny ingredience 
bez ohledu na množství. Jako záchranné lano měly možnost tří otázek, za každou vy-
čerpanou nápovědu se jim strhávaly dva body z celkového hodnocení.

Jako první se do soutěžního rynku pustila skupina A, ve které jsou Pavlína Kukaňo-
vá, Martina Zadražilová, Marie Mařanová a Stanislav Linka. Všichni byli velice natěše-
ní a plní odhodlání se se soutěžní výzvou poprat co nejlépe. Proto když se před nimi 
odkryl tác plný jídla, začaly jim hlavičky pracovat na plné obrátky. Z mražených jahod, 
polohrubé mouky, mléka, cukru, másla, kakaa, tvarohu, vajec  a hrnce plného teplé 
vody se rozhodli, že upečou jahodový dort s tvarohovým krémem a vše završí jaho-
dovým koktejlem.  Vedlo se jim velice dobře i bez použití jediné otázky. Velmi pěkně 
spolu spolupracovali a dokázali spolu mluvit a hlavně se navzájem poslouchat. Práci si 
rozvrhli tak, že i úklid kuchyně byl na jedničku a vše stihli v časovém limitu. Jahodový 
dort na pohled vypadal lákavě a i plánovaný koktejl voněl po jahodách. Jediné místeč-
ko, kde se malinko zadrhli, byla voda v hrnci. „Na co tu vodu asi použijeme?“ přemýšleli. 
Až Standa přišel s důmyslným nápadem – namočit okraj skleniček ve vodě a potom 
v cukru. Tím splnili i poslední podmínku, kterou bylo použít všechny ingredience, které 
měli připravené.  Porota byla mile překvapena jak vzhledem připraveného jídla, tak ale 
i chutí. Dort byl sice malinko sražený, ale dal se jíst a koktejl byl také výborný. Proto 
tato skupina skončila s pěknými plnými 30 body.
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Jako další se do vaření pustila skupina B, ve které jsou Kateřina Cimbálová, Kateřina 
Donátová, Jakub Šírek a Jan Kudrnáč. Ingredience a i všechna pravidla a podmínky byly 
úplně stejné jako u skupiny A. Tato soutěžní skupina hned od začátku hýřila dobrou 
náladou a byla s nimi opravdu legrace. Tak například jahody začali rozmrazovat tak, že 
je zabalili do utěrky a Kuba je malinko přilehl a zahříval . Hned zpočátku Kačenku Do-
nátovou napadly knedlíky. „Budeme vařit knedlíky!“ prohlásila Kačka. „A kde vezme-
me zelí?“ zadumala Kačenka Cimbálová. „Na co zelí? Vždyť máme jahody, uděláme 
ovocné knedlíky.“  Byla to jediná skupina, která poznala podle ingrediencí, co by se 
správně mělo vařit.  Zprvu vše vypadalo velice nadějně, pěknou spoluprací dokázali 
uplácat těsto, které se ze začátku malinko lepilo, ale pochopili, že by asi měli mouku 
použít všechnu. Veliká chyba přišla při vaření vody na knedlíky. „Kubo, dej prosím tu 
plotýnku na dvojku, na čtrnáct to je moc,“ prosila Kačenka Cimbálová Kubu. „Já bych to 
raději dal na sedmičku,“ oponoval Kuba. „Ne, dej to na dvojku.“ „Tak to dáme na pět-
ku,“ licitoval Kuba. „Víš co, tak to dej na trojku,“ snažila se najít kompromis Kačenka. 
Z pohledu spolupráce a domluvy to bylo skvělé, ale z pohledu knedlíků to bylo velmi 
špatné. Přesto se knedlíky dostaly do osolené, ale bohužel vlažné vody. Maličko 
jsem nevydržela a zeptala se, jestli nechtějí použít záchrannou otázku, ale nechtěli. 
Asi po pěti minutách mi znovu na tvářili dokázali vykouzlit úsměv. „Co to je??!!!!“ vy-
kuleně koukal Kuba do hrnce s vodou. Kačenka i ostatní přiskočili k hrnci a Kačenka 
suše, ale vážně odpověděla: „Jahoda vyplavala.“ „Co budeme dělat?“ zazněla otázka 
z davu. Přestože si nakonec vybrali jednu nápovědu, bylo bohužel pozdě a knedlíky 
se nestihly dovařit. Z kakaa, které celou dobu navrhoval Honzík, nakonec byla pouze 
sklenice nalitého mléka ozdobená jahodou. A ani s úklidem si tato skupina neporadila 
tak pěkně jako skupina předcházející. Bohužel i přes spoustu úsměvných chvil a to i při 
ochutnávání tato skupina skončila s 26 body. Musely se jim odečíst dva body za pou-
žitou jednu nápovědu, jeden bod za nedokončený úklid a i když se porota moc snažila, 
syrové knedlíky sníst nedokázala a za to musel být odečten ještě jeden bod.

Jako poslední a věkově nejmladší se představila skupina C, ve které vařili Pepa Kubí-
ček, Kačka Kubíčková, Nikolka Egrtová a Barunka Zunová. I u této skupiny byla radost 
pozorovat, jak spolu dokáží spolupracovat. Bylo velice zajímavé, že se tady neobjevil 
nikdo, kdo by byl vůdčí a celou skupinu vedl tak jako v ostatních skupinách. Zde měl 
každý hlas stejnou váhu. Dokonce se tu neobjevovaly věty toho tipu – udělej to, ale 
– možná, že bychom měli udělat, co myslíte?  Vraťme se ale k začátku, kdy i před 
nimi se objevil tác se stejnými ingrediencemi a přišla chvíle přemýšlení a rozmýšlení. 
Jako první nápad padla vařená vajíčka s tvarohem a jahodami . Naštěstí se nakonec 
domluvili na tvarohovém dortu s jahodami. A začalo se. Rozpustili máslo, do misky na-
sypali část mouky, dali jeden tvaroh a matlali. „To bude patlanice,“ zkušeně konstato-
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vala Kačenka. „Je to nějaké tuhé, chtělo by to nějak jako – nadýchanost ,“ upozornila 
Nikolka. „Nadýchanost? Tak to musíme přidat mouku,“ uvažuje nahlas Pepa. „Myslím 
si, že to budeme muset dělat rukama,“ bere těsto do rukou Nikolka. Po chvilce pozo-
rování Baruška usoudí: „Potřebujeme válec.“ Mezi tím Pepa hledá ve skříni, v čem by 
se to upeklo, a je napůl úspěšný: „Hele, tady je forma.“ „A tohle?“ ukazuje Bára spodní 
část formy. „Ne, to tam asi nepatří, ne?“ diví se Pepa. „To je podložka,“ upozorňuje 
Barča. „Asi jo ,“ souhlasí Pepa. Bylo velmi příjemné a zábavné pozorovat společné 
myšlenkové pochody dětí, jak dokázaly použít vše, co znaly a viděly z domu od mami-
nek, babiček a možná i malinko od nás ze školy . Když dortové těsto uplácali a vložil 
do dortové formy, ne a ne ho rozmačkat až do krajů. Stále se vracelo zpátky. „Mož-
ná, že bude lepší, když ho dáme do trouby a až se malinko zahřeje, tak ho vyndáme 
a zkusíme znovu uhladit a roztáhnout,“ usoudila Nikolka a jak řekli, tak také udělali, 
ale bohužel ani po zahřátí se těsto nepodařilo dát do tvaru, který by všem vyhovoval. 
Po deseti minutách se o to pokusili znovu a nic, tak se rozhodli, že už to asi bude ho-
tové. Trošku jsem se zalekla a nabídla jednu záchranou otázku, kterou naštěstí využili, 
a zeptali se, jestli už to mají upečené😉. Času jim zbývalo víc než dost, a tak se dort 
stihl dopéct, nazdobit a i úklid kuchyně stihli a zvládli na jedničku. Tato skupina od po-
rotců získala krásných 28 bodů a za to, že byla opravdu věkově nejmladší, dostala 
velikou pochvalu. Po víkendu, kdy se všichni porotci vrátili bez zažívacích potíží zpět 
do školy, mohlo proběhnout očekávané vyhodnocení. Všem dětem gratulujeme a už 
se těšíme na vaření v příštím roce😉.  Vendula Zunová a Eva Klementová

Ve středu 15. května jsem také přijímal žádosti k předškolnímu vzdělávání. Letos 
jsme mohli přijmout sedm dětí. Žádostí se sešlo také sedm, takže jsem mohl vyho-
vět všem žádostem, za což jsem upřímně rád, protože plná školka je zárukou nejen 
budoucnosti školy, ale i usměvavé práce paní učitelek. Od příštího školního roku tedy 
budeme mít ve školce 24 dětí. 

Je to dobře i z pohledu školy, protože je tu výhled, že by se situace v naší škole mohla 
konečně stabilizovat, a nepřekvapí-li nás ministerstvo nějakým „dobrým nápadem“, 
měli bychom mít do budoucna o tatobitský dorost postaráno. Dík za to patří Vám, že 
si vážíte naší práce, a paním učitelkám za každodenní „neviditelnou“ práci ve prospěch 
našich dětí. 

Ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května se konal dvanáctý ročník regionální vlastivědné 
soutěže Vlastík 2019. Vloni do nové dekády Vlastík vstoupil v novém hávu. Z organi-
začních důvodů se centrem místo tatobitské školy stal tatobitský kulturní dům, kde 
všichni zúčastnění spali, jedli a odkud vyráželi plnit venkovní úkoly, které si pro ně 
Vlastík přichystal. I letos jsme v tomto modelu pokračovali, a jelikož se nám to osvěd-
čilo, pevně věřím, že druhá Vlastíkova dekáda bude fungovat právě takto.
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Letos se na pozvánce objevila douška „Dvanáctý ročník rozhodně nebude tuctový“ 
a dnes již můžu říci, že tuctový opravdu nebyl Je jen škoda, že se nám nepodařilo za-
jisti i dvanáct týmů (na poslední chvíli nám z organizačních důvodů jeden tým vypadl 
a už se mi nepodařilo sehnat náhradu), protože čarokrásná dvanáctka prostupovala 
celým Vlastíkem od začátku do konce. Ale nepředbíhejme a zopakujeme si jen pro při-
pomenutí, co že to ten Vlastík je? Takže – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden 
druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, pří-
rodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly 
směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

První den po slavnostním zahájení, které se letos konalo díky krásnému poča-
sí v prostoru víceúčelového hřiště u školy, na děti čekalo první soutěžní klání – blok 
úvodních her na rozhýbání. Jednotlivá družstva házela míčkem na pyramidu z kosti-
ček, aby získala indicie potřebné ke zdárnému vyplnění prvního pracovního listu. A pak 
už následoval přesun do sálu, kde na jedenácti stolech čekaly na naše Vlastíky první 
protokoly. Po nich se všechny týmy přesunuly do nedaleké Malířovy zahrady, kde pro-
běhla hra Panorama – detail. Jelikož letošní Vlastík byl inspirovaný dvanácti českými 
památkami UNESCA, hledali soutěžící obrázky z těchto míst a do připravené tabulky 
měli správně přiřadit obrázek k názvu jedné z památek. Na čerstvém vzduchu a v pěk-
ném prostředí se děti proskočily a znova se vrátily do sálu k druhé části protokolů. 
Těsně po poledni jsme všichni zasedli k obědu v Restauraci U Studničků a po krátké 
poobědové relaxaci vyrazili všichni soutěžící opět do terénu.

Cílem odpolední strategické hry bylo postavení středověkého města. Každý tým bu-
doval jedno svoje město na svém pracovním prostoru, běhal do území těžit suroviny, 
kde je však čekají škodiči a bránili jim v těžbě. Tým sbíral suroviny, aby si u obchodníka 
mohl nakoupit budovy nebo vojáky. Tyto věci potom umisťoval na svůj herní plán a tím 
budoval svoje město. Sem tam se stala nějaká akce (pohroma), kdy např. zaútočili 
na město lapkové, a pomocí herní kostky se vypočítávalo, zda se město ubránilo nebo 
ne. Mohl přijít např. požár, a kdo měl studnu, je zachráněn, kdo ji neměl, přichází o ně-
jakou budovu (dům). Výsledkem celé hry bylo jedenáct krásných středověkých měst.

Po návratu do kulturního domu čekalo na týmy, ke kterým se už připojili i jejich pe-
dagogové (právě se vrátili z celodenního vědomostně-poznávacího výletu, který si 
pro ně připravila paní starostka (letos byli na vycházce v nedalekém Rovensku pod 
Troskami, kde navštívili místní raritu – obrácené zvony) a celý výlet pak zakončily pro-
hlídkou expozice Stará škola nacházející se v půdních prostorách tatobitské školy), po-
slední velké soutěžení s názvem Vltava. Na úvod si všichni poslechli celou Smetanovu 
Vltavu a poté dostali slepou mapu, do které měli umístit podle nápovědy zakreslená 
města. Poznáte je podle nápovědy? „Královské město, původně se jmenovalo Pšov, 
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centrum vinařství, leží na soutoku s Otavou.“ Ano, je to Mělník A že Vám tam ne-
sedí ta Otava? No ano, v každé nápovědě byla vždy jedna malá chybička… A pak už 
následovala večeře a večerní, relaxační program. Večerní program byl letos ve zna-
mení společenského chování a tance. Na úvod si všichni vyslechli povídání o slušném 
chování a vystupování a pak už následovala hodinka věnovaná tanečnímu workshopu 
pod vedením Ilony Šulcové z taneční školy ILMA Turnov. Dětem se obě aktivity velice 
líbily, ale bylo znát, že už jsou po celém dnu unavené. Během chvíle se celý sál ponořil 
do ticha, které rušilo jen oddechování spících dětí…

Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala 
je třetí, závěrečná část protokolů a příprava na závěrečný úkol. Letošní ročník se nesl 
ve znamení památek UNESCA, takže jednotlivé týmy měly za úkol představit předem 
jim přidělené památky, ale tak, aby v nich nezazněl jejich název. Všechna představení 
byla velmi zdařilá a všichni ukázali, že to s účastí na Vlastíkovi myslí vážně a přípravě 
vždy věnují hodně svého času. Nových informací pro všechny soutěžící tak bylo oprav-
du hodně a Vlastíci si tu osvojili spoustu nových dovedností. A o to nám jde. I hravou 
formou se dá hodně naučit a tato soutěž je toho dokladem. Vlastík opět dokázal, že 
motto celé soutěže není jen fráze, ale že dochází i k jeho praktickému naplnění

Po obědě na všechny už čekalo jen slavnostní zakončení a oznámení výsledků.
Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Vlastí-

ci z Dobrovice, stříbrní skončili Vlastíci z Liberce – Husovy ulice a bronzový byl tým 
z Mašova. Dále se poskládaly týmy z Turnova – ulice 28. října, Turnova – Žižkovy ulice, 
Liberce – Kaplického ulice, Koberov, Železného Brodu, Všeně, Tatobit a Rovenska pod 
Troskami. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti 
sponzorů (moc jim děkuji a velmi si jejich náklonnosti k celé akci vážíme) ještě každý 
účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překva-
pení.

Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména Obci 
Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, 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 natá-
čela, aby pro všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2019.

Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se tu spolu zase všichni sejdeme, ten-
tokráte u třináctého ročníku soutěže Vlastík 2020 s tím, že třináctka v podání Vlastí-
ka rozhodně nebude nešťastná
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Ve středu 29. května jsme se všichni fotili, abychom měli památku na letošní školní 
rok.

A co nás čeká v červnu?

AKCE V ČERVNU
po 3. 6. – plavání
čt 6. 6. – plavání
čt 6. 6. – rodičovské sdružení pro budoucí prvňáky
pá 7. 6. – ŠKOLA a ŠKOLKA – dopravní hřiště Svišť
po 10. 6. – ŠKOLKA – dopravní hřiště v Turnově
čt 13. 6. – plavání
pá 14. 6. – ŠKOLKA – rafty z Líšného
čt 20. 6. – plavání – poslední lekce
pá 21. 6. – školní výlet – Josefov a Adršpach
po 24. 6. – rozloučení s předškoláky a páťáky a malé překvapení 
st 26. 6. – atletický pětiboj
čt 27. 6. – stopovaná
čt 27. 6. – ŠKOLKA – Bublinkové odpoledne a Bobřík odvahy
Se školáky se rozloučíme v pátek 28. června, školka bude uzavřena od 8. července 

do 16. srpna 2019. V úterý 27. srpna 2019 od 15:00 se ve školce koná rodičovské 
sdružení pro rodiče nových Berušek – účast je nutná!

A to je vše Přeji Vám všem hodně sluníčka, elánu do práce a energie. 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 seznámit 
s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel  školy

 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

„PODJEŠTĚDSKÉ POHÁDKY“
22. června ve 14:30h

Na chalupě u Landrů (Tatobity 65).
Všichni jste srdečně  zváni!

Vstupné dobrovolné!
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

PAMÁTKY UNESCO:

1. VE VĚTÁCH NAJDĚTE ČTYŘI NÁZVY Z DVANÁCTI PAMÁTEK UNESCO:

UČITEL ČTE DĚTEM POHÁDKY.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

MALÝ PEPÍK ŠIŠLÁ: „JÍM VŠE KROMĚ ŘÍŽKŮ“. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

NEVÍM, JE-LI TO MYŠLENKA K ZAMYŠLENÍ. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

BR, NO TO JE ZIMA. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

2. VE ČTYŘSMĚRCE NAJDĚTE DALŠÍCH OSM PAMÁTEK: POZOR JE ZDE 9 NÁZVŮ!

Č Í B E Ř T H D O

E K L T Z A O R P

S E V T Í D L E J

K L A W Ž S A O N

Ý T L P Ď I Š P M

K U T N Á H O R A

R A I T R E V A L

U P C E V H I H O

M R E T Q U C A Y

L E D N I C E X E

O L O M O U C P R

V U L I E R T O S

Nápověda: Český Krumlov, Třebíč, Valtice, Lednice, Žďár, Holašovice, Praha, Olomouc, Kutná Hora



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME KVĚTNOVÝM JUBILANTŮM

92 let – Josef Votrubec, Kozákov 20
92 let – Božena Vávrová, Kozákov 1
75 let – Vladimír Bakeš, Lestkov 58
70 let – Hana Svobodová, Volavec 7

VÍTÁME NOVÉHO SPOLUOBČÁNKA 

Justýnu Jančíkovou z Lestkova čp. 85

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

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


