
R A D O S T N Á

S T U D Á N K A

leden dva tisíce dvacet

I n f o r m a č n í  z p r a v o d a j  o b c e

R a d o s t n á  p o d  K o z á k o v e m



2 RADOSTNÁ STUDÁNKA

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v loňském roce se konalo v úterý 

17. prosince 2019 od 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Osm členů zastupi-
telstva projednalo za přítomnosti sedmi občanů obce následující body programu:  

1. ROZPOČET NA ROK 2020
byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši  6 290 100,- Kč. Nejbližší pláno-

vané investiční akce jsou: rozšíření veřejného osvětlení a výsadba ovocných stromů podél 
cyklostezky ze Zelinek do Tatobit, rekonstrukce veřejného osvětlení podél nových chodníků 
na Pustině a nový povrch na místní komunikaci “Nad Pasekou”. Další záměry jsou ve fázi 
projektování.

Rozpočtové výhledy na roky 2021 a 2022 počítají rovněž s vyrovnanými rozpočty.

2. PROGRAM ROZVOJE OBCE
Byl projednán a schválen Program rozvoje obce na roky 2020 - 2026. Program rozvoje 

obce je dokumentem, v ně mž jsou zakotveny rozvojové priority obce. Jsou v ně m písemně  
formulovány myšlenky, priority, cíle a způ sob, který napomů že jejich naplně ní. Program roz-
voje př ispívá k tomu, aby obec efektivně ji využívala finanč ní prostř edky z vlastního rozpoč tu 
i dostupné dotace. Na uvedené období si obec stanovila mj. následující cíle:
 Projektová příprava a realizace vodovodu a vodojemu pro osadu Kozákov
 Doplnění a rekonstrukce veřejného osvětlení
 Realizace energeticky úsporných systémů na obecních budovách
 Vybudování sběrného dvora pro ukládání tříděného odpadu
 Zajištění bezpečnosti dopravy - vybudování chodníku Lestkov - Volavec, prodloužení 

chodníku směrem k Václaví, úprava autobusové zastávky Zelinka (vše po etapách)
 Rekonstrukce a údržba místních komunikací - nové asfaltové povrchy
 Humanizace návsi na Volavci (nový asfaltový povrch, parkovací místa)
 Cyklostezka Matička - Kvítkovice, zpevnění úvozové cesty pro pěší a cyklo dopravu
 Víceúčelový sportovně - společenský areál Pod rybníkem
 Rekonstrukce hasičárny na Kozákově, revitalizace jejího okolí
 Oprava kapličky v Lestkově a úprava okolí
 Rozšíření stávající garáže u obecního úřadu - zázemí pro komunální techniku

Úplné znění schváleného Programu rozvoje obce bude během ledna zveřejněno na obec-
ních internetových stránkách www.radostna.cz

3. VÝŠE NÁJEMNÉHO OBECNÍCH BYTŮ PRO ROK 2020
zůstává stejná jako v minulém roce, tzn. 800,- Kč měsíčně pro byt na Volavci a 900,- Kč 

měsíčně pro byt v Lestkově. Nájemní smlouva pro byt v Lestkově byla po dohodě s nájem-
níkem schválena do 30. 6. 2020.
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4. POVOLENÍ ZÁVODU RALLY BOHEMIA
Organizátoři závodu Rally Bohemia požádali po loňské obnovené premiéře rychlostní 

zkoušky Kvítkovice o souhlas s konáním tohoto  automobilového závodu na území naší obce 
i v tomto roce. Zastupitelé obce vyhodnotili zkušenosti z minulého ročníku a konání závo-
du povolili s podmínkou posílení pořadatelské služby ze strany organizátorů tak, aby byly 
eliminovány škody, které způsobují neukáznění diváci a zejména s podmínkou úspěšného 
dořešení pojistné události, která vznikla v průběhu závodu v loňském roce v obci Karlovice.  

Pokud budou všechny podmínky splněny, měla by RZ Kvítkovice startovat 
u Roudenského rybníka, dále povede přes Karlovice, Svatoňovice, Volavec, Kvít-
kovice a Dubecko s cílem v Loktuších a pravděpodobně se bude konat v nedě-
li 12. 7. 2020. Dopravní uzavírky v den závodu se budou týkat zejména občanů Volavce, 
o omezeních budou v předstihu informovat pořadatelé závodu.

5. VĚCNÁ BŘEMENA ČEZ
Bylo schváleno zřízení úplatných věcných břemen na uložení kabelů el. vedení v obecních 

pozemcích st. č. 135/1; p. č. 575/7; p. č. 575/14 a p. č. 1148/2 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem.

6. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Byla schválena smlouva a příspěvek Libereckému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 

naší obce (autobusové dopravy) na roky 2020 - 2023. Výše příspěvku zůstává stejná jako 
v minulých letech tzn. 90,- Kč na každého obyvatele za rok.

7. VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ZE PSŮ A Z UBYTOVÁNÍ
Z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, bylo nutné upravit dosud 

platné veřejné vyhlášky obce. 
U vyhlášky o místním poplatku ze psů nedochází z pohledu poplatníka (majitele psa) 

k žádným zásadním změnám, výše poplatku zůstala stejná. Obecní úřad bude evidovat čísla 
čipů (od 1. 1. 2020 musí mít každý pes), čímž se zvýší šance na identifikaci psa v případě 
jeho zaběhnutí, ale pouze v případě, že se bude jednat o psa z naší obce. Jednotný celostátní 
registr čipů zákonodárci zatím nezavedli, čímž smysl povinného čipování psů uniká.

Stávající dvě vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity a místním poplatku za lá-
zeňský nebo rekreační pobyt jsou nově nahrazeny jednou vyhláškou o místním poplatku 
z pobytu. Sazba poplatku zůstává v konečném důsledku opět stejná, zákonem je však ome-
zen okruh poplatníků tohoto poplatku, což nová vyhláška respektuje.

Nové vyhlášky nabývají platnosti od 1. 1. 2020 a jejich úplné znění najdete na úřední desce.

8. ODKOUPENÍ POZEMKŮ PRO OBECNÍ CESTU
Bylo schváleno odkoupení pozemků p. č. 578/1; 575/36; 580/13; 587/22 a části pozemku 

p. č. 587/16 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem se záměrem vytvořit souvislou obecní cestu 
z Pustiny přes areál bývalého JZD k hasičárně v Lestkově, kde se napojí na stávající obecní 
cestu z centra Lestkova k rybníku.

Jan König, starosta
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INFOK ANÁL Z OBECNÍHO WEBU
Obecní úřad zaslouží poděkování a pochvalu za stále kvalitněji poskytované in-

formace prostřednictvím webu radostna.cz . Na přelomu listopadu a prosince jsem 
zde objevila nabídku zasílání informací jak na mobil, tak i na e-mail. 

Prostřednictvím SMS dostáváte zprávy, obsahující důležité 
informace o dění v obci, e-maily vás informují o nově vlože-
ných příspěvcích na oficiální obecní web. Jelikož jsem zvěda-
vá, nastavila jsem si obojí. Je to jednoduché; na hlavní stránce 
najdete vpravo nahoře dvě zelené ikony. Jejich rozkliknutím 

otevřete formulář, do kterého uvedete svůj e-mail/tele-
fonní číslo a kliknete na ověření vašeho e-mailu/telefonu. 
Vzápětí obdržíte na mobil/e-mail ověřovací kód, vložíte jej 
do pole Ověřovací kód a potvrdíte Registrovat. 

Bude-li tato služba spolehlivě fungovat, věřím, že ano, pak řada z nás určitě může 
postrádat např. papírové vydání Radostné studánky, neboť si ji po upozornění snad-
no dohledáme na obecním webu, kam je v poslední době vkládána bezprostředně 
po jejím vydání. Šetříme tím papír a obecní kapacity. Já, například, jsem si prosinco-
vou Studánku přečetla v myčce aut, zatímco kartáče, pěna a vosk kultivovaly mého 
čtyřkolého kamaráda. Šárka Prokešová, Volavec 5

PLATBA POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Místní poplatky pro rok 2020 zůstávají stejné jako v loňském roce. 
Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč.
Poplatek za svoz odpadu činí 500 Kč za osobu nebo rekreační objekt. V případě, 

že jste se aktivně zapojili do systému třídění odpadu, odečte se od Vašeho poplatku 
částka odpovídající množství Vámi odevzdaného vytříděného odpadu. Tuto si mů-
žete dohledat na www.radostna.cz v sekci „třídění odpadu“ nebo Vám bude sdělena 
na obecním úřadu. 

Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, nezapomeňte k částce připočítat 
130 Kč za nájem. 

Splatnost všech poplatků je do 31. března 2020.
Poplatky za psy a svoz odpadu je možné zaplatit v hotovosti v úředních hodinách 

na Obecním úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. Při plat-
bě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde:
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 Kdy? Sobota 11. ledna 2020 od 20 hodin
 Kde? Kulturní dům Tatobity
 Za kolik? 80 Kč v předprodeji, 140 Kč na místě

Taneční sál se otevírá v 19 hodin

K tanci a poslechu hraje osmičlenná hudební skupina Futrál.
100% živá produkce – mimo standardní nástroje i pozoun, housle, akordeon a další. 

www.futral.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LESTKOVĚ
si vás dovoluje pozvat na

Bohatá tombola.

HASIČSKÝ PLES

SDH Lestkov předem děkuje všem svým sponzorům a pří-
znivcům za ceny věnované do tomboly plesu. Tyto je letos mož-
né zanechat v autoopravně u Königů v Lestkově od pondělí 6. 1. 
do pátku 10. 1. 2019 vždy od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin.

první číslice určuje část obce – 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec
druhá číslice určuje typ poplatku – 1 = odpady, 2 = psi
poslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp., doplňte 

nuly – např. čp.4=004
Příklad: variabilní symbol pro platbu odpadů z Lestkova čp. 4 = 21004

Oba poplatky je možno uhradit i jedním příkazem, jako variabilní symbol pak uveďte 
symbol pro platbu odpadu a do poznámky uveďte např. odpad + pes.
Pokud platíte odpad za více lidí (za celou rodinu), uveďte do poznámky např. odpad 
3x.
Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, uveďte do poznámky např. odpad 3x 
+ nájem. 
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HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Jsou biokrby bezpečné? 
V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo 

(„biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. 
Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často  
o dovoz ze zahraničí.  

Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, 
kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy  
i venkovní prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, 
vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy 
uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak 
bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze 
většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti 
větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu 
uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen 
majetek, ale i ohrozit lidské životy.  

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 
 Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. 
 Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce. 
 Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad 

biokrbem. 
 Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.  
 Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od 

uhašení), aby nedošlo k popálení.  
 Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro 

spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu. 
 Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi 

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány 
konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří 
renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost 
provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců 
uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).  

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá 
reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro 
tyto krby umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány 
standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech. 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban, oddělení prevence HZS Libereckého kraje 
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 21. 1. 2020.
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 
(21. 1. 2020) 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
Děkujeme, že třídíte odpad.

UPOZORNĚNÍ

V LEDNU NEBUDE PROVÁDĚN 

SVOZ BIOODPADU.

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

dostná pod Kozákovem na povinnosti vyplývající z nově vydané obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu.

Ubytovatel je mj. povinen ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povinno-
sti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování 
za úplatu a platit poplatky ve výši a v termínech stanovených uvedenou vyhláškou 
obce.

UPOZORNĚNÍ
V pondělí 20. 1. 2020 nebude možné v úředních hodinách provádět hotovostní 

platby poplatků z důvodu nepřítomnosti paní účetní. Platíte-li poplatky v hotovosti 
na obecním úřadě, využijte prosím jiné termíny. Jan König, starosta obce
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1988
Od 16. 7. byla zahájena již čtvrtá výstava drahých kamenů ve škole v Lestkově. 

Proto, že byla dobře provedena agitace a byla poutavě instalována, výstavu shlédlo 
3 938 účastníků. Několik skupin i ze zahraničí, při zájezdech do Českého ráje (Korea 
apod.).

Počasí: prudké výkyvy teplot, občas v noci pouze 5 st. tepla a za dne 28 – 30 st. 
a po 3x naměřeno 33 st. a to 15. 8. 12. 8. padaly v naší oblasti kroupy, čistě kousky 
ledu, některé o velikosti cukrových kostek. Ještě že toto potrvalo pouze jen krátce 
a pokračovalo prudkým deštěm a bouří. Další potom 15. 8. prudký déšť, při kterém 
zase padaly kroupy, které při dopadu na zem roztávaly. 

21. srpna zemřela po delší zákeřné nemoci paní Oluše Hejduková z Lestkova čp. 
27 roz. Cimbálová, ve věku 56 let. Pohřeb v sobotu 27. srpna z kostela na hřbitov 
v Tatobitech. Smuteční projev pronesl Hejduk Vratislav. Rozloučil se za sousedy, 
přátele a sbor pro OZ při MNV Radostná pod Koz.

2. září JZD ukončilo žně na poz. u Hořenska, dožínky oslavili v kult. v Tatobitech. 
Účastnilo se 15 členů z patronátního družstva z NSR. 

10. října 1988 podala vláda ČSSR demisi, kterou president ČSSR G. Husák přijal.
22. října 1988 byla zvolena nová vláda ČSSR ve složení jak uveřejněno v denním 

tisku i s fotografiemi přiložena ve fotodokumentaci.
K 70. výročí vyhlášení samostatnosti Československé republiky, prohlásila vláda 

ČSSR den 28. říjen, den pracovního klidu. 
Počasí: 29. října napadal první sníh 3cm, v noci mráz 10 st., ve vyšších polohách 

19 st., za dne 3 – 5 st. mráz. Podle hlášení meteorologů se počasí opakuje z roku 
1944. Od 4. 11. průměr. teploty v noci 6 st. mráz, za dne 6 st. tepla, časté mlhy 
a námrazy. 

Dne 22. října zemřel náhle pan František Kudrnáč z Kozákova čp. 22 v nedožitých 
59 letech věku. Byl zaměst. STS v Lomnici n.Pop. Pohřeb 4. 11. z kostela v Tatobi-
tech na místní hřbitov. Na rozloučení velká účast požárníků, spoluzaměst. a občanů. 
Projevy přednesli zástupce STS Lomnice a Vratislav Hejduk za požárníky, sousedy 
a SPOZ  při MNV Radostná pod Kozákovem. 

V měsíci říjnu byla dokončena rekonstrukce cesty z Kozákova do Tatobit. Tuto akci 
vedl MNV Radostná za finanční dotace ONV v Semilech částkou sedm set tisíc ko-
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run. Práce prováděla údržba okresních silnic z Jičína. Některé strojní mechanismy 
a dopravu propůjčila místní JZD. Také finanční prostředky sdružilo JZD na komuni-
kace v částce jedno sto tisíc korun. 

Na pozvání pres. ČSSR Gustava Husáka přijíždí ve čtvrtek 8. 12. na dvoudenní 
oficiální návštěvu Československa president Francouzské republiky Francois Mit-
terrand. Je to prvá návštěva nejvyššího představitele Francie, který do ČSSR zavítal 
od r. 1918, kdy vznikla samostatná Československá republika.

Velice závažnou událostí je přírodní katastrofa ze 7. 12. – prosincové zemětřesení 
v Ruské Arménii, které přineslo veliké utrpení a ztrátu lidských životů. Na zmírnění 
bolesti a ztrát přispělo morálně i hmotně mnoho států z celého světa. Českosloven-
sko se podílí též na této pomoci značnou měrou. 

19. prosince zemřela po dlouhé nemoci paní Růžena Kvapilová z Kozákova čp. 8 
ve věku nedožitých 85 let. Rozloučení v kostele v Tatobitech 27. 12. 1988. Přišlo se 
rozloučit s praprababičkou plno občanů, přátel a známých. Potom byla převezena 
ke zpopelnění. 

3. prosince zemřel po krátké nemoci pan Václav Hájek z Lestkova čp. 33 v nedo-
žitých 79 letech věku. Rozloučení 9. 12. ve smuteční síni v Lomnici nad Pop. Za sou-
sedy a sbor pro OZ se rozloučil Vratislav Hejduk. 

Počasí: v měsíci listopadu a ještě v prosinci mírná vrstva sněhu a půda mírně pro-
mrzla. 24. 12. silný déšť, sníh prudce deštěm roztál, což zapříčinilo zvednutí hladiny 
některých řek. Vánoční dny beze sněhu. Teploty do konce prosince nad 0 st.

7. 12. slavnostní plenární zasedání MNV Radostná a za ONV Semily byl zúčastněn 
př. ONV Ing. Otakar Fišer.

V prosinci 1988 byl vymalován sál při pohost. Jednoty v Lestkově, z finanč. pro-
středků Jednoty. Úklid po malování byl proveden členy pož. Jednoty Lestkov a 26. 
12. byla pořádána tradiční Štěpánská zábava, hudba Popelka za řízení kapel. Voj-
tíška. 

V říjnu 1988 byla skácena lípa u kapličky v Lestkově, která byla právě před 70 
lety ještě s dalšími dvěma před bývalou hasičskou zbrojnicí vysazena, podle zápisu 
ve staré kronice na paměť ukončení prvé světové války v říjnu 1918. Pod kořeny 
měl být vložen pamětní záznam, který se zatím nenašel. 

Již r. 1987 koupil domek se zahradou po Kouckých v Lestkově čp. 54 pan Se-
menský z Turnova, který domek v r. 1988 obnovil a zrekonstruoval. 

Jako v r. 1987, tak i v r. 1988 pokračovalo průměrně 10 žen ve cvičení AEROBIC 
v zimním období. 
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Během r. 1988 zaznamenal MNV tyto změny: 
 Narození: Veronika Brožková, Volavec čp. 35
 Sňatky:  Miloš Vacek, Lestkov čp. 47 a Monika Jirošová
  Marie Matějková, Lestkov čp. 8 a Tvrzník
  Dana Babničová, Volavec čp. 35 za Brože
  Danuše Šťastná, Lestkov čp. 74 za Brůna
  Štěpánka Paličová, Lestkov čp. 32 za Chvala Petr
  Luboš Hejduk, Lestkov čp. 27 a Blanka Drahoňovská
  Růžena Koucká, Volavec čp. 1 za Josefa Mrkala
  Milan Buriánek, Kozákov čp. 17 a Anna Fundová
  Hana Votrubcová, Lestkov čp. 7 za Luboše Trucku
  Lenka Prokůpková, Lestkov čp. 80 za Libora Kneře
 Zemřelo během roku 7 osob – 4 muži, 3 ženy.
 2 osoby pohřbeny do země, 5 osob zpopelněno. 
 Odhlášeno z obce  20 osob, osada Lestkov 242 obyvatel
 Přihlášeno  13 osada Volavec    91 obyvatel
 Trvale hlášeno   392 osada Kozákov   59 obyvatel
 Do 35 let věku   180 ku 31. 12. 87 celkem 421 obyvatel
 Do 65 let věku    67 ku 31. 12. 88 celkem 407 obyvatel
Průměrné výnosy obilovin a pícnin jak jsou vyčísleny ve výsledku hospodaření 

míst. JZD za r. 1988 a Uzávěrka hospodaření MNV Radostná p. K. a rozpočet na r. 
1989 jsou v opise přiloženy ve fotodokumentaci.  Mgr. Milena Kašová

MIKULÁŠ PŘIŠEL!
Děkujeme členům SDH Lestkov za organizaci a dětem, rodičům a prarodičům za 

účast na mikulášské nadílce. Věříme, že si všichni prosincové sobotní odpoledne 
řádně užili a těšíme se zase za rok?



RADOSTNÁ STUDÁNKA 11

VÁNOČNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ANEB JAKÝ BYL ROK 2019
Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnocení, bilancování a vzpomínání. Dva-

náct let jsem měsíc co měsíc psal „slohová cvičení“ o tom, čím škola žije, co jsme 
zažili, co se nám povedlo. Myslel jsem si, že ač to bylo někdy „šablonovité“, většinu 
z Vás to zajímá, rádi si to přečtete a pro rodiče to je zdroj informací, co bude jejich 
děti čekat následující měsíc. 

Jaké však bylo moje rozčarování, když jsem se několikrát přesvědčil, že rodiče to 
nečtou a na plánované akce stejně přicházejí jejich děti nepřipravené. Z několika 
stran jsem také slyšel, že to je nepřehledné, že to je moc dlouhé, je tam příliš mno-
ho písmenek a že by bylo lepší, kdybych psal jen seznam, který by si mohli rodiče 
vyvěsit „na ledničku“. A pokud někoho zajímá o dané akci něco víc, může si otevřít 
internet a články o akcích si přečíst tam. 

Ač jsem s tím vnitřně nesouhlasil (už z hlediska historie – připadá mi totiž, že se 
společnost příliš „zrychluje“ a zkratkovitost začíná převládat nad úplnou informací), 
souhlasil jsem s tím, že „cvičně“ zkusím dát čtenářům to, po čem touží – totiž „te-
lefonní seznam“ akcí, a ve skrytu duše budu doufat, že se mi dostane zpětná vazba 
o tom, že takto je to málo a ne každý má možnost a chce číst si o škole na interne-
tu. Bohužel, mýlil jsem se. Nikdo si nestěžoval, nikdo mi nepsal ani nevolal, nikdo 
neprahnul po ucelenějších informacích. Asi to je opravdu takto lepší a v pořádku, 
protože ani ve swot analýze školy se neobjevila žádná připomínka ohledně textu 
v Informáčku či Radostné studánce. Nevím, zda to byl krok správným směrem, pro-
tože ani zkratkovitost informací nepřiměla některé rodiče, aby na všechny akce do-
razily jejich děti včas… 

Dobrá, doba si to asi žádá, orientace v textu už asi není potřeba a zkratkovitost je 
moderní trend stejně jako řada dalších věcí. A že se mi to nelíbí? Ano, ale to je asi to 
jediné, co s tím můžu dělat. Takže i nadále Vám budu poskytovat zkratkovitý servis 
a budu doufat, že se podíváte na stránky školy a tam si přečtete články o tom, jak 
ta která akce probíhala a co se na ní vlastně dělo. Ale nevzdám se úplně a alespoň 
na závěr roku mi dovolte vrátit se k delšímu textu. Dovolte mi proto, abych Vás 
ve zkratce seznámil s právě končícím rokem pohledem ředitele školy, který se spolu 
se svými spolupracovníky snaží, aby tatobitské školství pouze vzkvétalo.

Na co bych chtěl tedy při závěrečném bilancování roku vzpomenout? Co se nám 
tedy povedlo? Co nám přineslo úsměv na tváře? Ano, je to ryze subjektivní, ale 
přesto si myslím, že pozornost jsme si rozhodně zasloužili. Rád bych tu vyzdvihl 
pár akcí, na které by se opravdu nemělo zapomenout, a rád bych poděkoval všem, 
kterým není chod školy lhostejný.
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Nejdůležitější v řadě „akcí“ je zápis do školy (duben) a školky (květen). Letos se 
nám do školy zapsalo sedm prvňáčků, ale v srpnu se odstěhovala rodina Jamborova 
a my jsme přišli o dvě prvňačky, takže do školy nastoupilo „pouze“ pět prvňáčků. 
Záměrně píšu „pouze“, protože to pro nás znamenalo celkový počet žáků ve škole 
dvacet tři, a i když MŠMT deklaruje, že od 1. ledna 2020 skončí financování na žáka 
a rozhodujícím ukazatelem bude počet odučených hodin, tento počet je vázaný 
na počet dětí. Nikdo moc nechápeme, v čem tedy reforma spočívá, ale na hodno-
cení tohoto kroku si budeme muset minimálně rok počkat, abychom věděli, jak se 
ve skutečnosti tato „reforma“ promítne do praxe. 

Letos máme ve školce osm předškoláků, ale už nyní mám informaci, že ne všichni 
půjdou k nám do školy. Moc mě to mrzí, nesouhlasím se současným systémem 
předškolního vzdělávání, ale to je opět tak to jediné, co s tím můžu dělat. Všichni se 
tu snažíme, aby u nás byly děti spokojené a něco se naučily (a výsledky swot ana-
lýzy mi potvrzují, že děti i rodiče jsou s chodem školy spokojené a nemají vážnější 
výhrady naší práci), ale to je zřejmě málo Do školky jsme nakonec zapsali osm 
nových Berušek, kapacita školky je tak beze zbytku naplněná a ve škole máme nyní 
celkem 47 dětí a žáků. Jsem moc rád, že jsme letos nemuseli odmítnout ani jednu 
Berušku a všechny jsme mohli zapsat, i když z pohledu úředníků to je opět špatně 
Ale já si myslím, že tu jsme pro děti a ne pro úředníky, takže jsem rád za všechny 
rozzářené oči, které ve škole i školce denně potkávám, protože jsem pevně pře-
svědčen, že o to by nám mělo jít v první řadě. A jsem moc rád, že toto se mnou sdílí 
i všechny mé spolupracovnice, zřizovatel a spousta rodičů, kteří nám všemožně po-
máhají uspořádat mimoškolní akce – ať již pomocí při jejich organizaci, samotnou 
účastí na akcích nebo dary pro naše nejmenší. Pevně věřím, že tento stav vydrží 
i v příštích letech a už nikdy se nebudeme muset obávat o naši krásnou školu. Záleží 
to také na Vás… Za nás můžu slíbit, že se vždy budeme snažit o profesionální práci 
s milým přístupem (nejen) k dětem 

V květnu proběhl dvanáctý ročník Vlastíka. Letos jsme zkopírovali loňský mo-
del a opět jsme využili pohostinnosti našeho krásného kulturního domu a všechny 
aktivity spojené s touto soutěží jsme směřovali právě tam. A soudě podle ohlasů, 
bylo to ku prospěchu věci. Jen pro připomenutí, co že to ten Vlastík je. VLASTÍK je 
regionální vlastivědná soutěž pro malé i velké, pro blízké i vzdálené, pro všechny, 
koho zajímá vlastivěda, prvouka a přírodověda. 

Za vydatného přispění vás všech se povedlo zorganizovat dva dny plné soutěží, 
kvízů, hádanek a netradičních úkolů. Soutěže se letos zúčastnilo jedenáct týmů, 
počasí bylo výborné a i náš výsledek byl dobrý – tým ve složení Kateřina Kubíčková, 
Barbora Šťastná, Kateřina Donátová, Josef Kubíček a paní učitelka Milena Kašová 
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obsadil desáté místo. Vlastík opět bezezbytku splnil nejen své motto – Domov je 
místo v srdci, ale z mého pohledu jsme i důstojně naplnili to, že „dvanáctý ročník 
rozhodně nebude tuctový“. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří nám 
pomáhají a na celé akci se podílí. Sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří 
zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazán-
kové 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 Re-
staurace 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 Roš-
tejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby pro všechny mohla udělat DVD záznam 
z Vlastíka 2019.

V neposlední řadě bych na tomto místě rád poděkoval a ještě jednou pogratuloval 
všem, pro které byl letošní školní rok i rokem získání absolutoria Takřka všichni 
pedagogičtí pracovníci jsme totiž dva (resp. tři) roky pilně studovali a výsledkem bylo 
úspěšné zakončení studia a rozšíření si kvalifikace. Takže mi dovolte ještě jednou 
poděkovat a pogratulovat (teď již) Bc. Vendule Zunové za úspěšné složení státních 
zkoušek ze speciální pedagogiky, psychologie a logopedie, Evě Klementové za dru-
hou maturitní zkoušku v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a Mgr. Mileně 
Kašové, se kterou jsme úspěšně vystudovali dvouleté studium na FF Univerzity 
Karlovy obor Výchovný poradce. Věřím, že nově získané vědomosti uplatní i v praxi 
ve prospěch našich dětí i rodičů.

Na závěr mi dovolte poděkovat jim – paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Ja-
rošové za celoročně výbornou a zodpovědnou práci (ošklivá fráze, ale nenapadá 
mě nic, čím bych to vyjádřil lépe – pracují opravdu na jedničku s hvězdičkou). Paní 
učitelce Romaně Hájkové (dříve Švitorkové) za hodiny angličtiny u nejmenších. Paní 
Šárce Kořínkové za vedení kroužku ručních prací, paním učitelkám Vendule Zunové 
a Evě Klementové za vedení Kroužku vaření a paní Ladislavě Šebkové, díky které 
funguje sportovní kroužek. Od nového roku se nám změnila i nabídka zájmových 
útvarů, a proto mi dovolte ještě poděkovat paní Veronice Lacinové za Kroužek va-
ření, čímž mohla paní Vendula Zunová znovu otevřít kroužek Dramatické výchovy. 
Kroužek šití vede paní Jitka Brožková a sportovní kroužek ve škole a školce pan 
Radek Cimbál. Opravdu moc děkuji a velice si vážím toho, že se do činnosti školy 
zapojili i rodiče. Kromě tohoto všeho se nám podařilo otevřít i kroužek tenisu, 
který lektoruje profesionální trenérka mládeže paní Dáda Šlitrová. Dále děkuji pa-
ním učitelkám Evě Klementové a Vendule Zunové za práci ve školce. Ivetě Pospíši-
lové a Daně Hoškové za chutnou krmi a naprosto bezproblémový chod školní ku-
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chyně. Paní Kláře Eliášové (v březnu naše řady na vlastní žádost opustila z důvodu 
nástupu na mateřskou dovolenou) a Ludmile Geciové za provoz a panu Bakešovi 
za teplo. Jsme všichni? Nezapomněl jsem na někoho? Ve škole ano – ale dík patří 
i pracovníkům obce za bleskové drobné pomoci. Všem místním spolkům, které nám 
pomáhají v organizaci a dokážou přiložit ruku k dílu, je-li třeba. Sponzorům, díky 
kterým máme nejen nové hračky, ale i třeba materiál na drobné výtvarné činnosti. 
Dík patří i vám všem, kdo pomáháte každodenní neviditelnou prací udržet školství 
v Tatobitech a umožnit dětem vzdělávání v krásném prostředí. A to je vše. Vlastně 
ne – speciální dík patří paní starostce Lence Malé – za to, že je, jaká je. Díky ne-
skutečné vitalitě paní starostky máme vše, co si můžeme přát – od nového zázemí 
u víceúčelového hřiště až po drobnou pomoc v každodenním chodu školy. Opravdu 
moc děkuji a jsem velmi rád, že slovy klasika, které trochu parafrázuji, můžu na roz-
díl od pana Svěráka z Vratných lahví říci: „Já tu jsem rád.“

Takže ještě jednou – děkuji za rok 2019 a pevně věřím, že vydržíme v nastoleném 
tempu a i následující rok 2020 bude úspěšný, pohodový a usměvavý. Ať se i Vám 
daří, ať jste všichni zdraví, šťastní a bohatí – alespoň na zážitky a dobrou náladu.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

AKCE VLEDNU
• po 6. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách
• po 13. 1. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Tři prasátka
• st 15. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
• st 29. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
• pá 31. 1. – jednodenní pololetní prázdniny
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

SILVESTROVSKÉ VTIPY �
• Ve veliké kuráži vypadnou na Silvestra po půlnoci z hospůdky návštěvníci, měsí-

ček svítí jako rybí oko a tak se začnou dohadovat. „Je stříbrný!” prohlásil první. „Ne, 
je zlatej!” odporuje druhý. „Stříbrnej - jen se pořádně koukni.” „Koukni se ty - zlatý!” 
Jede kolem cyklista na kole, a tak ho zastaví. „Pane,” škytne ten první, „řekněte 
nám, je ten měsíček zlatý, nebo stříbrný?” „Který?” kouká cyklista na oblohu. „Ten 
vpravo nebo ten vlevo?”

• Ve škole: „Děti, je zemská přitažlivost stále stejná?” „Ne, pane učiteli, na Silvest-
ra je největší.”

• Přeje pan Krško sousedovi: „Tak hodně štěstí do nového roku!” „Neblbněte,” říká 
soused, „vždyť už je únor!” „A sakra, to zase bude doma mazec,” zakleje pan Krško. 
„Přetáhl jsem Silvestra ještě víc než loni!”

• Otec dal dvacetiletému synovi na Silvestra sto korun a řekl: „Tu máš a o půlnoci 
si připij na mé zdraví!” „Ale loni jsi mi dal dvě stovky!” „Jenže letos se cítím mnohem 
lépe...”

• Ráno na Silvestra říká nezaměstnaný radostně svému známému: „Dnes večer 
budu vyvádět, ó jo joj!” „Jak můžeš vyvádět, když nemáš ani vindru?” „Ty mi nerozu-
míš, já dostal na dnes večer práci - budu vyvádět ožralé z baru!”



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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME LEDNOVÝM JUBILANTŮM

85 let – Pavla Paličová
75 let – Jaroslav Koucký, Volavec 50
65 let - Zdeněk Šírek, Lestkov 66

přejí zastupitelé Obecního úřadu v Radostné pod Kozákovem.

Krásný a úspěšný rok 2020
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Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 1. února 2020 od 20 hodin

na sále Kulturního domu v Tatobitech

K tanci a poslechu hraje skupina

LOGR


Sbor dobrovolných hasičů Tatobity Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
v neděli 2. února 2020 od 14 hodin

na sále Kulturního domu v Tatobitech
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DO TATOBIT MÍŘÍ HVĚZDY
Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ se bude od ledna pravidelně každý měsíc 

konat v KD Tatobity. Moderovaný večer se známými osobnostmi uměleckého 
a veřejného života nese společné motto:

„Smích nedělá život lehčí, ale pomáhá, aby byl lepší.“
Zajímavé a vzácné hosty přivede do Tatobit autorka a zároveň moderátorka 

HVĚZDNÝCH SETKÁNÍ paní Marianne Ehrenthal.

Prvním hostem, kterého 24. ledna 2020 v 19.00 hodin
v KD Tatobitech přivítáme, je pan režisér 

Z D E N Ě K
T R O Š K A

Můžeme prozradit, že nepřijede sám
a naopak i pro něj bude nachystané jedno překvapení. 

Vstupenky jsou v předprodeji na OÚ, cena 190,-Kč 

Na další měsíce je pro vás připraveno :

 14. ÚNOR :  Naďa Konvalinková + prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
 6. BŘEZEN :  Josef Laufer
 3. DUBEN :  Josef Dvořák
 12. ČERVEN :  Jiří Lábus

Na tato HVĚZDNÁ SETKÁNÍ si již nyní můžete zarezervovat místenky
na Obecním úřadě v Tatobitech


