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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Za přítomnosti sedmi zastupitelů obce a tří občanů se ve středu 19. června 2019 

konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce. 
Zahájeno bylo starostou obce ve 20:00 hodin a zastupitelé následně projednali tyto 
body:

1. Závěrečný účet obce je celkové shrnutí hospodaření obce v předcházejícím 
roce. Jeho součástí je mimo jiné i plnění rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce kontrolními orgány Krajského úřadu. Při tomto podrobném pře-
zkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky, proto byl závěrečný účet 
obce za rok 2018 schválen bez výhrad.  

2. Bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Český ráj na pro-
voz cyklobusů v Českém ráji v roce 2019 ve výši 6000,- Kč.

3. Byl vyhodnocen první “zkušební” rok pronájmu části obecní budovy ve Volav-
ci zapsanému spolku Škola v roubence, který zde zajišťuje výuku dětí. Protože se 
během uplynulého roku nevyskytly žádné zásadní problémy a provoz “školy” na-
prosté většině místních obyvatel nevadí a je hodnocen vesměs pozitivně, rozhodlo 
zastupitelstvo obce o prodloužení nájemní smlouvy na další 3 roky za stávajících 
podmínek. Cena pronájmu je 5000,- Kč měsíčně bez energií.

4. Bylo schváleno odkoupení pozemků p. č. 177/2 a p. č. 178/2 v k. ú. Lestkov pod 
Kozákovem (u hasičárny na Kozákově) za cenu 50,- Kč za m2.

5. Bylo schváleno odkoupení pozemku st. 148/2 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem 
(pod částí hasičárny v Lestkově) za cenu 50,- Kč za m2.

6. Bylo schváleno odkoupení pozemku p. č. 578/2 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem 
(cesta na Pustině) za cenu 50,- Kč za m2.

7. Bylo schváleno odkoupení částí pozemků p. č. 676/2, p. č. 676/3 a p. č. 677/1 
v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (pod obecní cestou na hranici s k. ú. Tatobity) za cenu 
50,- Kč za m2.

8. Byl schválen finanční dar 5000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Služby sociální 
péče TEREZA z Benešova u Semil (www.domovtereza.cz), kde poskytují potřebnou 
péči i Michalovi, našemu spoluobčanovi s hendikepem.

Jan König, starosta
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude o prázdninách proveden v úterý 23. 7. a 20. 8 . 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  
na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit 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 červenci bude proveden vývoz biopopelnic každé úterý

tzn. 2.; 9.; 16.; 23. a 30. 7. 2019. 
V srpnu bude proveden vývoz biopopelnic každé úterý

tzn. 6.; 13.; 20. a 27. 8. 2019.

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 
nemovitosti v dostatečném časovém předstihu.

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.

Vážení spoluobčané, 

je tu opět čas prázdnin a dovolených a tím pádem i prázd-
ninové vydání Radostné studánky. Doufáme, že jste byli 
s minulými výtisky spokojeni a dozvěděli jste se i spous-
tu zajímavostí z dějin naší obce.  Pokud i Vy máte nějaké 
nápady a náměty, které by se mohly v Radostné studánce 

objevit, můžete je zasílat i během prázdnin na email kasova@centrum.cz. Na další 
vydání Radostné studánky se můžete těšit opět v září.

Jménem všech zastupitelů obce a týmu, který se podílí na vydávání Radostné 
studánky, Vám přeji krásné prázdniny a klidnou, pohodovou a slunečnou dovolenou.  

Jan König, starosta
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1986
Leden: Jak bylo nahlášeno v předpovědi počasí, vysoký tlak vzduchu skuteč-

ně se začátkem Nového roku, započalo mrazivé počasí, celodenní mráz za dne 8˚ 
a v noci 12˚C.

4. ledna vystupňoval se mráz za dne 12˚, v noci 16˚ a při úplňku měsíce 6. 1. za dne 
13 - 19˚, v noci 28˚C. 11. 1. Snížení mrazů a sněžení, které pokračovalo, až napadlo 
v našem kraji 30cm čerstvého sněhu – potom 17 až 20, další sněžení. Od 25. prud-
ký vítr, tvořily se závěje, což potrvalo po celý jeden týden. Od 31. 1. změna teploty, 
postupné ochlazení v noci 5˚, za dne 0˚ až 3˚ mrazu, od 4. 2. v noci mráz 10 až 14˚, 
za dne 3 až 7˚ mrazu.

3. 1. zemřel po delší nemoci p. František Mlejnek z Volavce Kotlářovo čp. 11, v ne-
dožitých 80 letech věku. Pohřeb 8. února z kostela na Týně a hřbitov v Rovensku. 

Únor: 8. 2. zemřel neočekávaně pan Jiří Konopka z Volavce čp. 49 ve věku 33 let. 
Pohřeb v neděli 16. 2. z kostela v Tatobitech, za velké účasti spolupracovníků, obča-
nů a přátel. Se zesnulým se rozloučili: zástupce podniku, za MNV, požárníky a sou-
sedy s.Vratislav Hejduk, za květin. dary a korporace poděkoval pan Trakal z Hrubé 
Skály.

8. 2. uspořádali požárníci z Lestkova na rozloučení s masopustem průvod masek. 
Zúčastnilo se cirka 60 maskovaných a z Veselé 5 koní. 2 zapřažené v kočáře a 3 pod 
sedlem s jezdcem. Projeli vesnicí na hoření Lestkov, pod Kozákov, dolení Pustinou, 
Borovím a Lestkov do pohost., kde nový vedoucí Arnošt Tušer zahájil provoz, což 
převzal po Janě Beranové.

11. 2. Masopustní úterý rovněž se zábava vydařila. Zúčastnilo se cirka 70 masek, 
takže mimo pořadatelů, bylo vše maskováno, což se v Lestkově dlouho nepamatu-
je. Hudba ARGÓ SWING ved. Pelc.

Počasí v únoru – tuhá zima, za dne 0 až 6 st. mráz, v noci 14 až 18 st., z mrazu po-
letoval sníh, slabá vrstva, od 10. 2. Až do konce února tuhé mrazy v noci až na 25 st.

Březen: 2. 3. mrazy ustaly, teploty k 0 až 5 st. nad nulou. 
20. 3. zemřel po kratší nemoci pan Oldřich Palič, z Lestkova čp. 41, ve věku 69 let. 

Rozloučení se konalo 28. 3. v obřadní síni krematoria v Semilech. Smuteční projev 
a rozloučení za MNV měl Hejduk Vrat.
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26. 3. Započalo jednání XVII. Sjezdu KSČ, kterého se zúčastnili zástupci všech 
spřátelených stran a států. Po čtyřech dnech sněmování byl vyhlášen Tvůrčí pro-
gram a usnesení sjezdu.

Duben: 5. 4. se uskutečnil tradiční tajný výlet požárníků z Lestkova. Byl to zá-
jezd autobusem JZD do Kacanov. 45 osob, zábava potrvala až do 4 hod. ráno a se 
souborem „Koukol“ se zúčastnil na housle 85 letý p. Stanislav Jisl z Volavce. 

7. 4. Zahájilo místní JZD jarní polní práce setí, mimo leteckého hnojení, které se 
provádělo o něco dříve, a do 10. 4. zaseta větší část jařin.

10. 4. při severozápadním větru prudké ochlazení, 3 st. mráz a spadl sníh, který 
zůstal a udržel se po celý den 11. 4. Potom 25. Dubna dokončilo JZD setí jařin. 

Jarní směna NF vyhlášená MNV vyzněla v každé osadě na úklid veřej. prostran-
ství, údržba veř. osvětlení a rozhlasu, úprava hřiště pod rybníkem. Občané z Volavce 
pracovali na úklidu stromů a keřů pro rozšíření silnice přes Volavec, obarvení auto-
busových čekáren v Lestkově, na Pustině, Zelinkách a Kozákově. 

17. a 18. 4. byly pokáceny najatým buldozerem podniku Severokámen Liberec 
aleje a stromořadí jabloní pod Lestkovem, o které se před lety r. 1945 – 1947 soud-
ně přeli rod. Kněbortů a Pekařů. Byly pokáceny i další stromořadí z majetku Boh. 
Hejduka L.46, Mazánka Josefa L. 4, Hejduka Fr. L. 8, Šírka Josefa L. 9, Prokůpka 
Josefa L. 10, ve Volavci – Brožkovo – dříve Votrubcovo V. 6, Mlejnkovo V. 11, Kvapi-
lovo, Šálkovo, z důvodu hosp. techn. úpravy a v době vedoucích činitelů JZD př. Ing. L. 
Loudy, agronoma Ing. Jana Kudrnáče, technika P. Peška, ved. střediska Lestkov Oty 
Jakuba a ved. střed. Veselá Jar. Cimbála, prac. pol. organisač. s. Janouška.

Z důvodů utváření větších celků honů, byly vyměněny a zrušeny záhumenky při-
dělené při založení družstva v r. 1949.

V měsíci březnu a dubnu provádělo se kácení a úklid stromů pod Volavcem okra-
jem háje pro dokončení kanalizace z Lestkova.

Počasí od 11. dubna až do 6. května nezapršelo a za dne byla teplota přes 20st.C, 
vanul východ. Vítr, země značně prosýchala a na povrchu pukala. 7. 5. po delší době 
odpol. zapršelo a potom 9. a 11. 5. déšť a příští dny časté přeháňky deště a za noci 
mírné ochlazení. 

V dubnu 1986 byl zrušen správou OVAK vodovod z Kozákova na Volavec, který byl 
vystavěn v r. 1910. Bude zlikvidováno jímání pramenů na bývalých pozemcích Dro-
zenovo – Bičíkovo, na Kozákově z čp. 14 a JZD provede odvodnění pozemku. Tento 
vodovod byl v provozu až do r. 1974, kdy bylo vyměněno potrubí ocelové za potrubí 
NOVODUR z umělé hmoty na úseku od Brožkových dnes Kopeckých z Lososnice 
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na Volavec a napojeno na vodovod pro Lestkov. Tehdy vodovodní správa zdůvodni-
la, že je toto napojení dočasná výpomoc v zásobování pro Volavec. Když voda nepo-
stačovala, bylo nutno vodou šetřit a pozastavovat, na Volavci měli málo tlaku, bylo 
nutno vystavěti v r. 1980 – 81 nový větší vodojem a o 20m výše. 

30. dubna uspořádáno tradiční pálení ohně na stráni u Matičky, ke kterému před-
cházel lampionový průvod z Volavce a Lestkova. Za velice pěkného počasí se zú-
častnilo mnoho občanů i přespolních s dětmi a mládež obstarala občerstvení. Bylo 
vypuštěno i několik raket. 

26. dubna vypukla havárie ve čtvrtém bloku Atomové elektrárny SSSR v Černo-
bylu, která zapříčinila podle předběžné zprávy evakuaci obyvatelstva na rozloze 
30km v okruhu. Byly velké obavy ze zamoření radioaktivním zářením a spadem 
z radioaktiv. mraku v sousedních státech a též u nás v Československu.

Květen: 23. a 24. května 1986 konaly se volby do zastupitelských sborů všech 
stupňů. V obci Radostná pod Koz. se volilo v 1 volební místnosti na sále Pohost. 
v Lestkově. Místnost byla pečlivě vyzdobena a na uvítání voličů vyhrávala dechová 
hudba a místní rozhlas. Pionýři stáli u vchodu do volební místnosti čestnou stráž. 
Z větší části se odvolilo již prvý den v pátek 23. 5. Kandidátka poslanců do MNV 
Radostná pod Kozákovem je zařazena do fotodokumentace.

31. 5. uspořádalo JZD Zelené háje Tatobity pro děti zábavné odpoledne spojené 
s výstupem ke studánce u Radostné za nějž obdrželi odznak „Objevitel a strážce 
živé vody“. Dětský den se odbýval u rybníka na obci. Děti byli pohoštěni opékanými 
špekáčky a byly pro ně uspořádány různé soutěže, za které vyhrály ceny. Svezly se 
na skutečných koních, viděly šermířský turnaj a modely lodí a auto ovládané na dál-
ku. Výstupu k Radostné studánce se zúčastnilo na 160 dětí a rodičů.

Počasí po celý měsíc květen v noci velice zima, často jen 2 až 3 stupně tepla, mís-
ty až 0 st, dešťové přeháňky a trvalý déšť v intervalech potrvalo po celých čtrnáct 
dnů. Teprve od 12. června se oteplovalo na 20 až 30 st.C, což vydrželo až do konce 
června.

Červen: Od 1. června započala sklizeň zahradních jahod a skončila koncem 
června. Úroda byla podprůměrná a cena po 3 sběry výb. 19 K, další potom výb. 14 K, 
I. tř. 11K za 1 kg. 

5. 6. zemřel p. Oldřich Mlejnek z Volavce čp.8 ve věku nedožitých 78 let. Pohřeb 
29. 6. na hřbitov v Tatobitech. V produkčním věku byl veřejně činným a v JZD Volavec 
zastával také funkci předsedy. Za MNV se rozloučila pí A. Janková.
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Červenec: 13. července projížděla osadou Volavec – Kvítkovice a zase zpět 
od Kříže přes hoření Lestkov a Kozákov Rallye Bohemia s rychlostní vložkou z Rad-
vánovic přes Kvítkovice do Loktuše. Umístili se na prvých místech I. Belgická po-
sádka Snifers s Golebundersem. Z pěti Čs. Škodovek na startu se nejlépe umístila 
posádka Kvajzar s Janečkem, obsadila šesté místo. 

Počasí: Od 7. do 13. července deštivé počasí, teploty 5 – 10 st. C večer, za dne 
15 – 26 st. C, od 13. července pěkné letní počasí, tropická teplota přes 30 st. ve stí-
nu za dne a v noci kolem 20 st. C. Teprve po 20. srpnu deštivo s bouřkou a oblasti 
chmelnic byly postiženy vichřicí a krupobitím. V naší oblasti zasažena část od Vese-
lé, Žlábek a část Tatobit – sady. 

Místní JZD zahájilo žně 14. července na honu u Lipky na Volavsku ozim. Ječmen 7 
kombajny. 12. srpna dokončena sklizeň obilovin a dožínky oslavili na Pískách u Kup-
ců. Také větší část záhumenek vymlátily kombajny 12. srpna. 

Minerálklub SPO Radostná pod Kozákovem uspořádal II. Výstavu drahých ka-
menů a minerálů, zkamenělin. Výstava byla instalována v obou bývalých učebnách 
školy v Lestkově na Pustině. Se zájmem ji zhlédlo cirka 2000 návštěvníků. Vysta-
vovalo 16 vystavovatelů. Výstava byla otevřena od 19. července do 10. srpna 1986.

Koncem měsíce července po půlroce působení skončil činnost vedoucí Pohostin-
ství Arnošt Tušer. Od 11. září převzal Pohost. v Lestkově na druhou činnost s. Dra-
hoňovský z Rovenska s prac. úvazkem – pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 16 do 22 
hod.

Mgr. Milena Kašová

Liberecký kraj podpořil stavbu

„Cyklostezka podél silnice II/282 U kříže - Lestkov (Radostná pod Kozákovem)“

částkou 1 204 970,- Kč.
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LESTKOVŠTÍ HASIČI ZÁŘILI VE VESCI
První červnovou sobotu se dobrovolní hasiči z okolí sjeli ve Vesci, kde se konala 

okrsková hasičská soutěž. V příjemném prostředí veseckého sportovního areálu se 
sešlo přes dvě stě příznivců hasičského sportu.

Soutěž odstartovala po desáté dopolední štafetami dětí a žáků. V horkém dni 
podávali všichni skvělé výkony a maximální nasazení přineslo úspěchy.

Nejprve ukázal záda soupeřkám sehraný tým lestkovských žen. Jejich čas 26,08 
sec.byl nejlepší (a úbory nejslušivější - vypadaly skvěle:-)). Úspěchem dam se ne-
chali inspirovat i muži, jejich úsilí bylo také oceněno zlatou medailí. Na stupně vítězů 
vystoupaly i děti ve všech kategoriích.

Velký dík patří veseckým hasičům za dobrou organizaci a příjemnou, přátelskou 
atmosféru. 

JN

VÝSLEDKY:

Ženy: Mini žáci: Veteráni: 

1. Lestkov 26,08  1. Lestkov 1. Veselá 19,46 

2. Loktuše 26,80 2. Loučky 2. Bělá 26,75 

3. Bělá 31,06 3. Vesec 3. Vesec 28,18

Muži: Mladší žáci: Starší žáci:

1. Lestkov 19,59 1. Loučky 1. Smrčí

2. Vesec 21,55 2. Tatobity 2. Lestkov

3. Bělá 23,13 3. Lestkov 3. Loktuše

4. Tatobity 27,63 4. Smrčí

5. Loktuše 37,60

6. Smrčí 47,5

7. Loučky 149,75
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Tak tu máme konec června a s ním pro školáky tolik vytoužené prázdniny. Dovolte 
mi, abych zhodnotil uplynulý školní rok trochu obšírněji. Vím, že jsem Vás měsíc co 
měsíc pravidelně informoval o dění ve škole, přesto si myslím, že na závěr školního 
roku se patří shrnout úspěchy i neúspěchy. 

Dovolte mi tedy, abych ještě jednou připomenul, co všechno jsme za rok stihli 
a jak probíhala výuka.

Letos byli všichni žáci vzděláváni podle našeho platného školního vzdělávacího 
programu. Od 1. září 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona, která se 
přímo dotýká mateřské i základní školy, takže k začátku školního roku museli upra-
vit náš ŠVP podle platné legislativy. Od 1. září 2017 se změny dotkly i chodu MŠ, 
takže ve školce jsme nově změnili ŠVP PV a školní řád MŠ. 

Letošní rok byl také ve znamení personálních změn – v březnu odešla na ma-
teřskou dovolenou paní uklízečka Klára Eliášová a na její místo nastoupila Ludmila 
Geciová, která se velice rychle zapracovala a vše zvládá v pohodě a s úsměvem. 
Doufám, že se jí bude v našem kolektivu líbit a bude tu spokojená. 

Co se týká kontrol, měli jsme letos „volněji“ ČŠI ani Kraj LK nás letos oficiálně 
nenavštívily, takže jsme absolvovaly pouze „tradiční“ kontroly z hygieny, VZP 
a proběhl i každoroční audit. Jsem rád, že nikdo neshledal žádné pochybení a vše 
máme v pořádku. 

V dubnu byl vyhlášený konkurz na ředitele školy a já se určitě budu snažit, abych 
svoji pozici obhájil. Pokud se mi to podaří, slibuji, že se i nadále budu všemožně 
snažit, aby naše škola byla stále tím místem, kde se dětem líbí a jsou zde spokojené.

Letošní rok byl také ve znamení studia – já a paní učitelka Milena Kašová bychom 
v listopadu měli dokončit studium pro výchovné poradce. V květnu paní učitelka 
Eva Klementová úspěšně zakončila studium předškolní pedagogiky a Vendula 
Zunová v červnu ukončila studium na UJAK 
Praha, obor speciální pedagogika – logo-
pedie a získala titul Bakalář. Oběma tímto 
ještě jednou velice gratuluji a přeji jim, ať se 
jim v práci i nadále daří.

Během roku jsme tedy splnili vše, co nám 
předepisují osnovy, a dokonce i něco navíc.

A jakéže akce byly“navíc“?
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První byl určitě Výlet za poznáním (sama sebe) – letos jsme vyrazili na Benecko 
do chaty Bára, kde jsme plnili MPP a Enviromentální výchovu, hráli si, učili se a zno-
vu si zdůraznili jasná pravidla, co se bude v průběhu roku vyžadovat a co se pro ně 
pokusíme uspořádat. A rok plynul… Během roku jsme několikrát navštívili turnov-
ské divadlo, jezdili jsme bruslit do Lomnice nad Popelkou, plavali jsme v jičínském 
bazénu (opět s námi jezdily i Berušky a soudě podle ohlasu dětí i paní učitelek, bylo 
to pro Berušky prospěšné a snad tak budeme pokračovat i příští rok), účastnili 
se rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojených trhů, pro rodiče uspořádali be-
sídku a v dubnu uspořádali zápis do 1. třídy. Zapsalo se nám sedm dětí. Budoucími 
prvňáky jsou Kristýna Cimbálová, Mai Ly Dao, Adéla Jamborová, Natálie Jamborová, 
Sofie Klementová, Mirek Martínek a Adam Kysela. Organizace tříd bude stejná jako 
letos - spojen bude 1. a 2. ročník – třídní učitelka paní Mgr. Milena Kašová a 3., 
4., a 5. ročník, kde třídním učitelem budu já. Určitě se opět všichni budeme snažit, 
aby se dětem ve škole líbilo a aby sem chodily rády. Od nového školního roku nás 
čeká změna financování regionálního školství a já už teď vím, že to rozhodně ne-
bude krok kupředu, ale nezbývá nám nic jiného, než se s tím smířit a bojovat dál 
a ještě usilovněji, aby naše krásná škola byla zachována i pro příští generace. Já pro 
to udělám maximum, Obec Tatobity se snaží také všemožně nás podpořit a podat 
pomocnou ruku. Budu rád, když stejně tak budou smýšlet i ostatní obyvatelé obce 
a pomůžou nám pokračovat v nastolené cestě. Protože sami toho moc nezmůžeme 
a pokud se ukáže, že školu v obci nepovažujete za prioritu, mohlo by se také jedno-
ho dne stát, že dveře zůstanou zavřené. A já chci věřit a věřím, že všichni víme, že 
škola je jedním z pilířů kvalitního života v obci…

V březnu ve školce a ve škole proběhl dětský karneval. V dubnu jsme oslavi-
li příchod Velikonoc a proběhl rej čarodějnic. Na začátku května také proběhl zá-
pis do školky a jsem moc rád, že školka bude opět „plná až po střechu“. Přivítáme 
ve svém středu sedm nových Berušek a jsem moc rád, že jsem nemusel nikoho 
odmítat.

V červnu jsme tu opět měli dopravní hřiště, školáci byli na školním výletě – na-
vštívili jsme Adršpach a pevnost Josefov. Berušky si opět zahráli na námořníky 
a sjeli na raftech Jizeru. Na závěr června Berušky absolvovaly Bobříka odvahy. 
Se školáky jsme se na konci června rozloučili již tradiční stopovanou a pro budou-
cí školáky jsme ve spolupráci s paní starostkou uspořádali slavnostní rozloučení 
s předškoláky a letos nově i s páťáky. Odpoledne to bylo vydařené a v pravém slo-
va smyslu kouzelné.

V průběhu roku nás opět navštívili a výuku ve škole i školce zpestřili drak Mraklák, 
panáček Dýňáček, duboví skřítkové Dubáček a Dubínek, čertíci Barnabášek a Ury-
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ášek, bílý pes Monty, zaječí rodinka (táta zajíc Ušák, mamka zaječice Ouška a jejich 
tři děti, malí, neposední zajíčci - dva kluci Chloupek a Drápek a jejich sestřička Pa-
cičkou.), čarodějnice Zvonimíra, Vlastík a na závěr roku vodníci Dušička a Bublinka 

Na začátku května proběhl dvanáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlas-
tík 2019. Akci jsme uspořádali ve spolupráci s agenturou Hobit a za výrazného 
přispění Obce Tatobity. Soutěže se zúčastnilo jedenáct týmů, soutěž se podařila 
a ohlasy byly opět velmi příznivé. Díky Mgr. Lence Roštejnské máme z celé akce 
DVD. Naši školu reprezentoval tým ve složení Josef Kubíček, Kateřina Donátová, 
Barbora Šťastná, Kateřina Kubíčková a paní učitelka Milena Kašová. Celkově jsme 
skončili na krásném desátém místě. 

Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 1 520 kg papíru a 40 kg pet lahví. 
Máte-li stále ještě něco doma, přineste to do školy svázané v max. 10 kg balíčcích 
a pomozte podpořit naši činnost.

Subjektivně si myslím, že škola žije a snad se mi daří naplňovat původní záměr. 
Objektivní zhodnocení nechám na vás. 

Co říci závěrem? Určitě se sluší poděkovat. V první řadě bych chtěl poděkovat 
všem mým spolupracovníkům – paní učitelce, paní vychovatelce, paním učitelkám 
ve školce, paním kuchařkám, panu topiči a paní školnici. Bez jejich poctivé práce si 
nedovedu chod školy vůbec představit. 

Na škole máme i bohatou zájmovou činnost a s potěšením musím konstatovat, 
že se to daří zejména díky vstřícnosti jednotlivých vedoucích zájmových útvarů. 
Dovolte mi proto poděkovat i jim – za obětavou práci a za chuť dát kousek toho 
svého elánu do nelehké práce s dětmi – paní Bc. Romaně Švitorkové za hodiny an-
gličtiny u nejmenších, paní Šárce Kořínkové za vedení kroužku ručních prací, paní 
MVDr. Ladislavě Šebkové za pohybový kroužek pro děvčata a Vendule Zunové a Evě 
Klementové za kroužek vaření. Příští rok máme v plánu pokusit se o další kroužky, 
bude však záležet, zda se najde dost lidí, kteří by se chtěli dobrovolně a ve svém 
volném čase dětem věnovat.

Dík patří Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, neboť i obec má lví 
podíl na spoustě akcí – od drobné, neviditelné dennodenní práce po třeba význam-
nou pomoc na Vlastíkovi. Děkuji sponzorům za příspěvky nejen na Vlastíka. Děkuji 
rodičům, že jim osud školy není lhostejný a pomáhají, kde se dá (brigády, odvoz dětí 
na akce, pomoc při organizaci výletu, Vlastíkovi apod.). Děkuji PPP Semily za vý-
bornou celoroční spolupráci a krásný projekt Média, sociální sítě a mobilní telefony. 
V neposlední řadě děkuji i vám všem, kdo jste pomáhali a pomáháte škole v tom, 
aby vzkvétala. Ještě jednou DĚKUJI a věřím, že všichni společně uděláme vše pro to, 
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aby i příští rok byl stejně bohatý jako ten letošní a aby dětem nemizel úsměv z tváře 
a sluníčko z duše.

Přeji vám krásné klidné prázdniny, pohodovou dovolenou a v září zase na viděnou.
Mgr. Pavel Vaněk

ředitel školy

PS: Ještě jen pro připomenutí - 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 !
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

ČAS LETNÍCH DOVOLENÝCH SE POMALIČKU BLÍŽÍ.
JAK ZNÁTE NAŠI VLAST? ZKUSTE KVÍZ.

1. Jak se jmenuje součást Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách, kam lidé 
často rádi jezdí za odpočinkem? Poradíme vám, že byla vybudována v letech 1954–

1961 a přehradila tok řeky Vl-
tavy u Solenice na Příbramsku. 
Na fotce soutok Otavy (vlevo) 
a Vltavy, uprostřed hrad Zvíkov.

a) Vodní nádrž Orlík
b) Vodní nádrž Lipno
c) Vodní nádrž Slapy

2. Je největším rybníkem v Libereckém kraji a osmý největší v Česku. Dosahuje 
hloubky až 12 metrů. Vstup do vody je však velmi pozvolný. Jde o třetí největší čes-
ký rybník, který leží jinde než v Jihočeském kraji. Též se nazývá jako Velký rybník 
nebo Velký Dokeský rybník. Víte, o jakém oblíbeném rekreačním místě je řeč?

a) Cvikovský rybník
b) Hamerský rybník (Ploučnice)
c) Máchovo jezero

3. Město v Královéhradeckém kraji, okres Jičín, je rekreačním a turistickým le-
toviskem na jižním okraji Českého ráje. Leží asi na polovině vzdálenosti mezi Mla-
dou Boleslaví a Jičínem, 80 km severovýchodně od Prahy. Jeho historické jádro je 

městskou památkovou zónou. 
Na návrší nad tímto městem 
se nachází zámek Humprecht. 
O jakém městě se bavíme?

a) Choteč
b) Sobotka
c) Bystřice
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Odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6a

4. Je lázeňským a rekreač-
ním městem a městskou pa-
mátkovou rezervací. Nachází 
se v okrese Jindřichův Hradec 
v Jihočeském kraji, 22 km vý-
chodně od Českých Budějovic. 
Najdete ho mezi rybníky Svět 
a Rožmberk. Na fotce můžete 
vidět jeho historické jádro. 

a) Stráž nad Nežárkou
b) Nová Olešná
c) Třeboň

5. Jak se jmenuje vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959? 
S rozlohou 48,7 km2 jde o největší přehradní nádrž a vůbec o největší vodní plochu 
na území České republiky. Díky čemuž bývá také občas označována za české či jiho-
české moře. Na pravobřežní straně zasahuje až k státním hranicím s Rakouskem.

a) Lipno
b) Vodní nádrž Římov
c) Vodní nádrž Orlík

6. Tipnete si město, které se nachází v okrese Jihlava v kraji Vysočina, 25 km jiho-
západně od Jihlavy? Historické jádro města patří k nejcennějším městským památ-
kovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. Dominantou a také nejvýznamnější architektonickou 
památkou města je renesanční zámek.

a) Telč
b) Žatec
c) Větrný Jeníkov



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME ČERVENCOVÝM A SRPNOVÝM JUBILANTŮM

60 let – Radoslava Brožková, Volavec 21
60 let – Václav Kotyšan, Volavec 12
60 let – Jaroslava Šilhánová, Lestkov 91
60 let – Jožka Mužíček, Lestkov 90
65 let – Alena Hejduková, Lestkov 46
70 let – Hana Lichnerová, Kozákov 8
75 let – Vratislav Hejduk, Lestkov 19

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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