
R A D O S T N Á

S T U D Á N K A

leden dva tisíce dvacet jedna

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

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

psány v kronice.
1993

V pondělí 1. srpna byly instalovány v kostele sv. Vavřince v Tatobitech na hlavní 
oltář 3 sochy, které zloději ukradli, v Praze policií zachyceny a zrestaurované kos-
telu vráceny. 

13. srpna zemřel po delší nemoci pan Josef Poloprudský z Kozákova čp. 30 ve věku 
74 let. Od mládí věnoval se hudbě. Po mnoho let hrál na varhany v Kostelních Louč-
kách a v kostele v Tatobitech. Za něho tuto činnost převzala v kostele v Tatobitech 
sl. Laděna Staňková z Lestkova čp. 48. Poslední rozloučení 21. 8. ve 14 hod. v chrá-
mu sv. Antonína a pohřben do rodinného hrobu na hřbitově v Loučkách. 

V pátek 13. srpna zemřel náhle ve věku 82 let pan Gustav Bakeš, rolník z Kozáko-
va čp. 12. Rozloučení v kostele sv. Vavřince dne 18. srpna a po církevních obřadech 
a rozloučení pohřben do rodinné hrobky na hřbitově v Tatobitech. 

Počasí: Druhá polovina května do 11. června pěkné letní počasí, většina porostů 
na seno se dobře usušila. Půda rychle vysýchala a v naší oblasti 11. června mírný 
déšť i další dny do 15. 6., 20. 6. mírný déšť s bouří a větrem, ochlazení, půda do-
statečně provlhla. 5. 7. zapršelo s bouří a silným větrem, padaly kroupy, kteréže 
po dopadu na zem roztávaly. Teploty večer 7 st., za dne pouze 14 až 17 st. 

Měsíc červenec se vyznačoval velice střídavým převážně deštivým počasím. Nebylo 
skoro dne, aby nezapršelo, deštivé přeháňky s bouří, několik prudkých dešťů a větrem 
a kroupami. Od 11. srpna postupné vylepšování, teploty v noci od 7 do 12 st., za dne 17 
až 32 st. tepla. Ve dnech 14., 15. 16. srpna v noci 18 st., za dne až 34 st. tepla. 

Zastupitelé Obecního úřadu 

v Radostné pod Kozákovem přejí 

všem svým spoluobčanům v novém 

roce 2021

hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, 

pohody a osobních i pracovních 

úspěchů.
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V pátek 3. září zemřel po delší nemoci pan Bohuslav Hejduk z Lestkova čp. 46 
ve věku 75 let. Poslední rozloučení dne 9. září v kostele sv. Vavřince a po církevních 
obřadech a rozloučení, uložen do rodinné hrobky na hřbitově v Tatobitech. 

V říjnové Tutovce (výherní loterie) vyhrála první cenu bývalá naše občanka Dáša 
Kroupová – Drahoňovská, která se odstěhovala s manželem po prodeji domku 
v Lestkově do Jablonce n./Nis. skoro 1. 250 000Kč. 

29. května v sobotu zúčastnili se hasiči z Lestkova a Volavce soutěže požárních 
družstev na Chutnovce. 

Před Vánocemi, díky vysoké ceně v Polsku, začalo velké skupování vajíček zahra-
ničními turisty a tím k nedostatku vajec na našem trhu. Jejich cena během několika 
dnů stoupla až na 6 Kč za kus. Dovozem ze zahraničí byl tento nedostatek ztlumen 
a cena se ustálila na 2, 40 – 3 Kč za kus i v našem kraji. 

Koncem roku započala druhá vlna kuponové privatizace. Nakoupili se opět kupo-
nové knížky a rozhodlo se, kam se umístí body. Této vlny se mohou účastnit pouze 
občané ČR. 

Počasí: 27. a 28. října ochlazení, v noci mráz od 2 do 7 st., ojediněle 10 st. 1. lis-
topadu večer 0 st. nebo 1. St. mráz, ostrý sev.- vých. vítr. Od 15. do 22. 11. další 
mráz 10 – 15 st. Další dny mírně padal sníh 30cm. 25. 11. sněžení ustalo, celodenní 
mráz 2 st., večer 8 st. Sněhová pokrývka se udržela na polích do konce listopadu. 
Začátkem prosince mírné oteplení, sníh s deštěm. 9. 12. prudký déšť s bouří, 3x 
silně zahřmělo ráno mezi 8 a 9 hod. Sníh deštěm rychle roztál. Teplota za dne 0 až 
5 st. večer 0 st. Vánoce bílé pod sněhovou pokrývkou. Večer z 24. na 25. napadl 
na neumrzlou půdu čerstvý sníh. 27. a 28. mírný mráz 5 – 10 st., 30. 12. padal sníh 
a mráz 5 – 10 st.

Podle celostátního průzkumu se v celé republice narodilo v roce 1993 nejméně 
dětí od roku 1918. 

V obci Radostná pod Kozákovem se narodily 2 děti:
Pozníková Barbora 29. 6. 1993 Lestkov 79
Blín Filip 27. 7. 1993 Volavec

Sňatky: 
Pastorková Šárka – Pozník Josef
Šimonová Markéta – Kučera Pavel
Kočová Jana – Brejcha Jiří

Přihlásili se do obce:
Pozník Josef a Škultety Štefan
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Odhlásili se z obce: 
Bittner Josef  L. 37 Šimonová Markéta – Kučerová
Janků Pavel L. 19 Halamka Jaromír
Janků Dita L. 19 Bittnerová Šárka
Janků Markéta L. 19 Bittnerová Magdaléna
Hlaváčková Monika Rejsková Hedvika

Zemřeli:  Pohřeb:
8. 1. 93 Mlejnová Marie roz. Hůlková Volavec 11 do země
9. 4. 93 Kudrnáč Václav (Liškovna) Kozákov 5 do země
30. 7. 93 Prokůpková Josefa Lestkov 80 do země
13. 8. 93 Poloprudský Josef Kozákov 30 do země
13. 8. 93 Bakeš Gustav Kozákov 12  do země
3. 9. 93 Hejduk Bohuslav Lestkov 46 do země
2. 9. 93 Škultety Štefan Volavec 27 žehem

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 1993 v obci Radostná 391 osob. 
Mgr. Milena Kašová

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 19. ledna 2021.
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
Děkujeme, že třídíte odpad.

UPOZORNĚNÍ

V LEDNU NEBUDE PROVÁDĚN 

SVOZ BIOODPADU.
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v loňském roce se konalo 

ve středu 16. prosince 2020 od 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Osm členů zastupitelstva projednalo v rouškách a ve dvoumetrových odstupech 
za přítomnosti čtyř občanů obce následující body programu:  
1. Rozpočet na rok 2021

byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši  5 742 000,- Kč. Vzhledem 
k nepředvídatelnému vývoji ekonomiky z důvodu neustupující pandemie Covidu 
19 a schváleného daňového balíčku, nelze daňové příjmy obce přesněji předjímat. 
Všeobecná nejistota z budoucnosti se přirozeně promítne i do veřejných rozpočtů. 
Schválený rozpočet tak bude v průběhu roku pravděpodobně upravován pomocí 
rozpočtových opatření. V každém případě by měl zůstat vyrovnaný, na plánované 
investiční akce má obec naspořeno z minulých let. 

2. Povolení závodu Rally Bohemia
Byl schválen průjezd závodu Rally Bohemia naší obcí, konkrétně se bude jednat 

o rychlostní zkoušku Kvítkovice, která bude startovat u Roudenského rybníka, dále 
povede přes Karlovice, Svatoňovice, Volavec, Kvítkovice a Dubecko s cílem v Lok-
tuších a měla by se konat v sobotu 10. 7. 2021. Dopravní uzavírky v den závodu se 
budou týkat zejména občanů Volavce, o omezeních budou v předstihu informovat 
pořadatelé závodu.

3. Vyjádření k architektonické studii novostavby RD
Zastupitelům byla předložena k vyjádření architektonická studie novostavby ro-

dinného domu na pozemcích st. 58; p. č . 243 a 241/2 v k. ú . Lestkov pod Kozá-
kovem (shořeliště mezi Pustinou a Kozákovem), kdy je záměrem investora umístit 
na svažitý pozemek rozsáhlou třípodlažní budovu s prvky moderní architektury. 
Po projednání se zastupitelstvo obce usneslo na připomínkách ve smyslu eliminace 
rozsahu úprav terénu, omezení zpevněných ploch a velkých pohledových stěn a za-
chování prstence zeleně po obvodu plochy. Po jejich zapracování bude návrh znovu 
posouzen. Studie je pro zájemce k nahlédnutí na obecním úřadě.

4. Umístění novostavby rodinného domu
Byla schválena stavba nového rodinného domu na pozemcích p. č. 261/2 a 261/4 

v k. ú . Lestkov pod Kozákovem. Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu o roz-
měrech 6,7 a 11,4 m, se sedlovou střechou a výškou hřebene 3,85 m. Nosný sys-
tém domu tvoří dřevěné sloupky, svislé stěny z vnější strany OSB desky a minerální 
izolace. Objekt nebude mít pevné betonové základy, ale bude umístěn na zemních 
ocelových vrutech (pilotech).
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PLATBA POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Místní poplatky pro rok 2021 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 2021.
Poplatky za psy a svoz odpadu je možné zaplatit v hotovosti v úředních hodinách 

na Obecním úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. Při plat-
bě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde:

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

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

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

5. Přípojky elektrického vedení
Bylo schváleno uložení kabelů elektrického vedení v obecních pozemcích:
•  p. č. 1141/3 a 1141/9 v k.ú . Lestkov pod Kozá kovem (cesta u hasičárny v Lest-

kově) - překop cesty v celkové délce 12 m pro el. připojení objektů v areálu bý-
valého JZD 

•  p. č. 1148/2 v k. ú . Lestkov pod Kozá kovem (cesta na Kozákově) - protlak pod 
cestou v délce 4 m pro el. připojení plánované novostavby rodinného domu.

6. Výše nájemného obecních bytů pro rok 2021
zůstává stejná jako v minulém roce, tzn. 800,- Kč měsíčně pro byt na Volavci 

a 900,- Kč měsíčně pro byt v Lestkově. Protože pan Kubát ukončil nájem k 31. 12. 
2020, bude novou nájemnicí v lestkovském bytě paní Barbora Pozníková s rodinou.
 Jan König, starosta obce
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ODPADY V ROCE 2020
Vážení spoluobčané
máme za sebou velmi zvláštní rok 2020, který by nás mohl mj. přimět k zamyšlení 

i o níže popisovaném tématu odpadů…
Každoročně vás v tomto období informujeme o množství všech složek odevzdaných 

odpadů za předchozí rok a činnostech s tím spojených. Základem je již devět roků pro-
vozovaný motivační systém ve třech komoditách: plasty, papír a tetrapak, za které do-
stáváte motivační odměnu. Dále máte možnost na příslušných místech odkládat : elek-
troodpad, oděvy a obuv, sklo, bioodpad a nově oleje a tuky z domácností. Do budoucna 
plánujeme tento motivační systém rozšířit o další komoditu sbíranou do pytlů a sice 
obalový plech.

Software i hardware je na toto rozšíření již připraven, ale bohužel nám chybí místo, 
kde bychom tuto komoditu shromažďovali a dále s ní pracovali. Obě místa na Volavci, 
kde současné komodity ukládáme a vážíme jsou již kapacitně vytížena tak, že další po-
třebné místo již nemáme. Řešením je plánované vybudování centrálního sběrného dvo-
ra v Lestkově vedle hasičárny. Letos se obci povedlo získat potřebný a vhodný pozemek 
do vlastnictví a nyní můžeme pracovat na plánech a příslušných povoleních potřebných 
k jeho vybudování. Zde by se v budoucnu měli shromažďovat, třídit  a vážit všechny 
komodity odpadu. 

Motivační odměny zůstávají i nadále stejné a to:1,50 Kč za 1 kg plastů a tetrapaků 
a 0,40 Kč za 1 kg papíru. Jejich součet za celý rok se v následujícím roce odečítá jako bo-
nus z celoročního poplatku za odpad, který také zatím  zůstává na úrovni 500 Kč na kaž-
dou osobu přihlášenou k trvalému pobytu, resp.  na jeden rekreační objekt (chalupu). 

V tabulce níže vidíme agregované výsledky obce za posledních devět let.

Detailní tabulka bonusu pro jednotlivé účastníky za celý rok je umístěna na webových 
stránkách obce www.radostna.cz v sekci Obec/Třídění odpadu/prosinec 2020. Každý 
aktivní účastník si v této tabulce může podle svého variabilního symbolu nalézt kumu-
lovanou částku za rok, která mu bude odečtena při placení poplatku za odpady na rok 
2021. V systému je nyní zaevidováno 135 účastníků, z toho je 123 aktivních.

Mrzí nás, když od některých našich spoluobčanů slyšíme, že třídění je sice dobré, ale oni 
že netřídí, protože takto vytříděný odpad stejně skončí na jedné hromadě někde na skládce.
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Mohu vás ubezpečit, že v našem případě tomu tak skutečně není. Naše plasty a tet-
rapak jsou odváženy do Technických služeb Jičín, kde jsou přetříděny na obalovou složku 
a ostatní plasty. Obalová složka (PET apod.) je na trhu žádanou komoditou a zbylé plasty 
jsou odváženy do firmy Transform a. s. Lázně Bohdaneč, kde se dále zpracovávají a vý-
sledkem je moderní materiál Traplast. Vyrábí se v několika odstínech, má minimální ná-
roky na údržbu a téměř neomezenou životnost. Firma vyrábí více než 70 druhů různých 
výrobků, jako např. ploty, terasové desky a dlažby, palisády, kůly, palety, lavičky atd. atd. 

Kdo má zájem, bližší info o této firmě a jejich výrobcích je na www.recyklace.cz.  Zde 
se můžete podívat, co vše se z plastů, které v pytlích odevzdáváme vyrábí a že třídit má 
smysl. Úředně stanovená doba pro ukládání všech tří komodit na obou místech ve Vo-
lavci je i nadále každou sobotu 8 – 12 hodin. 

Pro vás, kteří nemáte možnost osobního odvozu pytlů na Volavec, obec již dva roky 
provádí svoz obecní Multikárou. Tento svoz se zpravidla provádí koncem měsíce a jeho 
přesný termín je vždy s předstihem avizován v Radostné studánce. 

Musím se opakovat a znovu vás některé požádat o efektivní využití celé kapacity při-
dělených pytlů. Jsou vám poskytovány zdarma, přestože jejich cena není zanedbatelná 
a i přes minulá upozornění se při vážení setkáváme se skutečností, že některé pytle 
jsou poloprázdné.

Od roku 2015 jsme v souladu se zákonem zahájili možnost ukládat bioodpad buď for-
mou odvozu z přistavených biopopelnic nebo formou kompostování.

Poslední biopopelnice z celkového počtu 90 ks, které byly dotovány SFŽP, byla vy-
dána a nadále je ještě možné si zdarma vyzvednout kompostér. Podmínkou je pouze 
dodržování podmínek popsaných na Předávacím protokolu, které občan potvrdí svým 
podpisem. 

Od roku 2018 je možno na Volavci u hasičárny odkládat nepotřebné oděvy a boty 
do bílého kontejneru společnosti TextilEco a. s., který je „pravidelně“ vyprazdňován 
a předmětný obsah je dále komerčně využit a zpracován.  

Železo bude i nadále sbíráno formou tzv. příležitostního sběru, což je vyhlášení „že-
lezné soboty“, zpravidla v jarních měsících. Letos byl z důvodu epidemie jarní svoz zru-
šen a náhradní svoz v omezeném rozsahu proběhl v listopadu. 

Společnosti Asekol a Elektrowin, nadále odebírají staré elektrospotřebiče, prakticky 
všech kategorií a rozměrů. Velké spotřebiče, tzv. bílý program (ledničky, pračky, sporáky 
apod.) je ukládán ve Volavci ve škole a malé a drobné do klece v hasičárně.

Od dubna 2020 je možné ukládat rostlinné oleje a tuky z domácností. U kontejnerů 
v Lestkově je umístěna speciální plastová nádoba 240 l oranžové barvy se zamykatel-
ným víkem. Otvorem ve víku se zde ukládají naplněné PET lahve s předmětnými oleji 
a tuky z domácnosti.  Prosíme o zodpovědnost při ukládání této komodity, pro kterou 
je speciální nádoba určena. 
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Dále bychom vás chtěli upozornit, že loni byla ukončena polodivoká skládka „všeho co 
hoří“  pod rybníkem v Lestkově. O likvidaci dřeva, křovin, pařezů apod. se bude muset 
každý postarat sám. 

Suché dřevo je možné spálit, ale pozor, každé pálení vždy předem nahlaste na ope-
rační středisko hasičů (tel.: 950 471 140). Pokud si na pálení netroufáte, nebo nejsou 
vaše větve dostatečně suché, bude obec nabízet službu zapůjčení stěpkovače. První 
štěpkování je plánováno na letošní jaro a další budou následovat dle poptávky. O termí-
nech a podmínkách této služby budete s předstihem informováni.

Pokud se pod rybníkem budou pálit čarodějnice, bude pro tento účel vytvořena vatra 
ze dřeva tak, aby došlo ke kvalitnímu hoření a spaliny nezatěžovali životní prostředí 
ještě několik dní, tak jako tomu bývalo doposud.

Na konec jsem si nechal sice obehranou písničku, která nám ale stále dělá nejvíce 
starostí a tím je nepořádek okolo velkoobjemových kontejnerů na Volavci, ale hlavně 
v Lestkově. Jsou zde mj. dva žluté kontejnery na plast, každý o objemu 1100 l, které jsou 
pravidelně za nemalý poplatek vyváženy s periodou 28 dní. Přestože máme motivační 
systém a nově provádíme svoz pytlů prakticky od každého občana, který o to požádá, 
je s podivem, že zejména v Lestkově objem 2200 l na plasty nestačí.

Je to bohužel také dáno tím, že se zde objevují věci, které sem absolutně nepatří, 
jako např. hadry, boty, zbytky jídla, pampersky, stavební materiál aj., některé spíš patří 
do popelnice s komunálním odpadem. Vedle plného kontejneru je  mnohdy zakládáno 
na divokou skládku…

Nebýt obětavé práce Jožky Mužíčka, který tento nepořádek uklízí, byla by v naší krás-
né obci Radostná uprostřed Lestkova jedna veliká neradostná skládka odpadů. Myslím, 
že nikdo z nás by nechtěl mít takový svinčík před svým domem, byť na obecním pozem-
ku. Slova, která Jožka Mužíček na adresu těchto hříšníků pronáší jsou nepublikovatelná, 
a nepřeji nikomu, aby jím byl přistižen, jak zde odkládá něco, co sem nepatří!!!!

Jožkovi za to, že se zde snaží udržet pořádek v přijatelných mezích patří veliký dík. 
Zároveň si uvědomujeme, že tato situace je nadále neúnosná a proto budou tato místa 
trvale monitorována foto resp. video technikou se záznamem.

U papíru se často stává, že jsou zde odloženy nesešlápnuté velké kartonové krabice, 
které rychle zaberou celý obsah kontejneru. Pouze opět díky práci pana Jožky Mužíčka 
v Lestkově a pana Jaromíra Krejčího na Volavci, kteří tento nepořádek napravují, nevzni-
kají obci další zbytečné náklady.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za spolupráci paní Haně Svobodové a Haně 
Švejdové za pomoc při vážení a nakládání s pytli a s papírem a pánům Jiřímu Odhánělovi 
a Janu Egrtovi za manipulaci a odvoz bioodpadu a  za svoz pytlů s tříděným odpadem.

Děkujeme, že třídíte, má to smysl

Za obec Radostná pod Kozákovem Ing. Zdeněk Brožek, místostarosta
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Mimořádné události spojené se zimním obdobím

Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů také 
řadu starostí a nepříjemných událostí spojených s poklesem teplot, vytápěním objektů či vznikem ná-
mraz a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tomto období souvisejí převážně s požáry spojenými s provo-
zem kotlů centrálního vytápění a dopravními nehodami. 
Požáry a otravy oxidem uhelnatým

Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny a připomeňme si v této souvislosti alespoň ně-
kolik základních informací. Základní lhůta pro čištění spalinové cesty na pevná paliva s celoročním pro-
vozem (např. běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do 50kW, je 3x ročně. U spotřebiče na kapalná pa-
liva 2x ročně a 1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebiče na plynná paliva. Vyhláška Ministerstva 
vnitra číslo 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty je benevolentní v tom, že umožňuje 
občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění spalinové cesty na pevná paliva provést svépomocí. Mini-
málně jednou do roka však musí komín prohlédnout kominík. 

Je-li před znovuuvedením zařízení do provozu po klimaticky teplém období zanedbána pravidelná 
údržba, hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru i možnost otravy oxidem uhelnatým. Ta může 
nastat jak v případě špatně průchodného komínového tělesa, tak i poruchou samotného tepelného 
zdroje. Vzhledem k tomu, že záludnost úniku oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není vidět ani cítit, 
doporučujeme při užívaní těchto zařízení instalaci detektorů oxidu uhelnatého. 
Dopravní nehody

Také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod v zimním období  je důležité dodržovat určitá 
pravidla. Rozhodně bychom před jízdou neměli zapomínat na řádné očištění vozidla od sněhu a námra-
zy. Malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující. Dejme za jízdy 
pozor také na padající sníh a led ze střechy vozidel, díky kterému může dojít k dopravní nehodě.

Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 
133/2011 Sb., v souvislosti s povinností používat v období od 1. listopadu do 31. března zimní pneuma-
tiky, pokud to stav vozovky vyžaduje. A také na to, že pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 20 
kPa více, než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích a ve vy-
jetých podélných stopách. Odstup mezi vozidly je důležité udržovat větší než na suché vozovce. Mini-
málně tolik metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. Mějme také na paměti, že vytápění vozu a vy-
tvářené teplo přispívá k větší únavě a ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu. 

Zároveň bychom měli pamatovat na to, že v zimním období můžeme uvíznout na silnicích v kolonách 
i několik hodin. Proto je vhodné při jízdách na delší vzdálenost mít plnou palivovou nádrž, ve vozidle 
deku, případně teplé nápoje. Při jízdě do horských oblastí nezapomeňme na zimní řetězy, lopatu a tro-
chu písku vhodného k podsypání kol vozu uvízlého na zledovatělé vozovce.
Odstraňování ledu a sněhu ze střech budov

Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří jsou povinni průběžně 
odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nedošlo k ohro-
žení kolemjdoucích lidí nebo majetku. Je tedy na vlastnících nemovitostí údržbu provést vlastními si-
lami nebo si včas zajistit specializovanou firmu, která sníh ze střech odklidí. Pokud to nejde, je třeba 
rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo ohradit.

Obecně lze říci, že profesionální hasiči sníh, rampouchy nebo ledové převisy ze střech neodklízejí. 
Jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze tehdy, když jsou bezprostředně ohroženy životy, 
zdraví a majetek občanů. Mohou pomoci v místech s větším pohybem osob, zejména u budov s ve-
řejným zájmem, jako jsou například školy, školky, zdravotnická zařízení, úřady, domovy pro seniory. 
U obecních budov mohou být na pomoc povoláni se svojí technikou dobrovolní hasiči, jejichž zřizovate-
lem je příslušná obec. Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
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VÁNOČNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ANEB JAKÝ BYL ROK 2020
Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnocení, bilancování a vzpomínání. A mu-

sím upřímně říci, že letošní rok byl (nejen z pohledu naší školy) takový zvláštní… Až 
by se mi chtělo slovy klasika říci „…letošní rok zdá se mi poněkud nešťastným…“. Celý 
rok 2020 byl poznamenaný vlnami Covid-19, které ovlivnily i chod nejen našeho 
školství. 

Poprvé se Covid-19 objevil v České republice v březnu a pro naši školu to zname-
nalo uzavření školy od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020. Nevěděli jsme, o co jde, co nás 
čeká a jaké to může mít následky. Proto byla z rozhodnutí Zastupitelstva Obce Tato-
bity uzavřena ve stejném termínu i MŠ. Ve škole jsme se učili praktikovat distanční 
výuku, kdy jsme týden co týden zadávali školákům přes internet úkoly a netrpělivě 
očekávali, kdy se zase dveře naší školy otevřou. Ale dveře se neotvíraly, plánované 
akce jsme postupně rušili (Velikonoční dílna, plavání, Vlastík, dopravní hřiště…) a čas 
běžel… Zápis do školy i školky jsme dělali také dálkově. Papírově to šlo zvládnout, 
ale chyběl nám kontakt s dětmi i rodiči. A navíc došlo k situaci, kterou tatobitské 
školství ve své historii ještě nepamatovalo. Do školy se přihlásilo 6 nových školáků, 
což je takový „historický průměr“. Ale překvapení nás čekalo ve školce. V prvním 
kole se nám přihlásilo potencionálních 21 Berušek, přičemž kapacita školky byla 8… 
Po dlouhém uvažování, jakou cestou se vydat (odmítnout (vesměs všechny tato-
bitské) děti a připravit se tak o potenciální žáky ve škole nebo přeorganizovat školu 
a místo ložnice udělat druhou třídu) jsme se po dobrozdání od všech zastupitelů 
rozhodli pro cestu rekonstrukce a během prázdnin jsme stačili nejen vyměnit ko-
tel v kotelně, ale i vybudovat novou třídu MŠ za požehnání zastupitelů, Kraje LBC 
i hygieny. Kapacita MŠ je tak od 1. 9. 2020 48 dětí a poprvé v dějinách tatobitského 
školství má mateřská škola DVĚ třídy – Berušky a nově i Ještěrky. Samozřejmě to 
s sebou neslo i celou řadu organizačních změn, takže ve škole už mámě celkem čtyři 
paní učitelky MŠ. A jsem moc rád, že po prvních třech měsících můžu říci, že práci 
zatím odvádějí výbornou a i do kolektivu školy zapadly bez větších problémů. Pevně 
věřím, že jim elán i chuť pracovat u nás ve škole vydrží i do dalších let Do škol-
ky jsme tedy mohli přijmout všechny děti, které o to požádaly, a všichni společně 
jsme se těšili na školu plnou dětí. Ve školním roce 2020/2021 nás mělo být 60 dětí 
a žáků A opravdu by bylo, kdyby nás hned na začátku října nepostihla druhá vlna 
Covid-19.

Kromě budování druhé třídy MŠ a výměny kotle jsem se o prázdninách věnoval 
přípravám na nový školní rok z hlediska nových právních norem, protože jarní ne-
účast žáků na výuce s sebou nesla nutnou změnu v legislativě. Jaro nám přineslo 
v novodobých dějinách právně nevídanou novou normu – totiž dobrovolnou školní 
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docházku. Žáci, potažmo zákonní zástupci, si mohli sami rozhodnout, zda od kon-
ce května budou chodit do školy prezenčně nebo nadále zůstanou na distančním 
vzdělávání. Toto s sebou přinášelo i takové absurdní (ale právně naprosto regulérní) 
situace, kdy dítě školou povinné zjistilo při nástupu do školy, že už ho to tam po týd-
nu „nebaví“ (kamarádi tam nejsou, učitelé chtějí, aby se učilo, přičemž kamarádi, 
kteří zůstali doma, takové úsilí vzdělávání věnovat nemusí) a oznámilo paní učitelce 
nebo panu učiteli, že už zítra nepřijde a do konce školního roku se už neuvidí. Tedy 
v lepším případě to oznámilo. Nezřídka kdy se totiž stávalo, že to ani neoznámilo 
a do školy prostě už nepřišlo, aniž by riskovalo neomluvenou absenci. A jelikož ne-
byla ani zcela jasná metodika hodnocení žáků, stávalo se, že se na konci roku prostě 
jen „opsalo“ 1. pololetí, čímž byla klasifikace 2. pololetí uzavřena. Protože jak hod-
notit distanční vzdělávání, když to každá škola či dokonce každý učitel dělá jinak? 
Takových absurdit se na jaře vyskytlo víc a já Vás tím nechci zatěžovat, chtěl bych 
jen na tomto místě vyjádřit radost z toho, že u nás k tomuto vesměs nedocházelo, 
jak učitelé, tak i žáci dodržovali předem dohodnutá pravidla a k mé radosti z našich 
dětí přispěl i fakt, že jsme se o prázdninách, ve vlastním volnu takřka všichni sešli 
na školním hřišti, abychom se rozloučili se školním rokem, který byl pro všechny tak 
nový, zvláštní. A pevně jsme věřili, že ten nový bude zase „normální“…

V úterý 1. září 2020 proběhlo slavnostní otevření druhé třídy MŠ, následující den 
jsme se školáky odjeli na již tradiční Výlet za poznáním (sama sebe) na Benecko – 
chatu Báru a potom jsme zasedli do lavic, abychom se začali učit. Zejména prvňáci 
(letos jich je 8, neboť se nám oproti zápisu ještě vrátily Adéla a Natálka Jambo-
rovy) se těšili na to, až se začnou učit číst a psát. Normální běh školního roku ale 
netrval dlouho. Od 14. října byla škola opět uzavřena, protože po prázdninovém 
rozvolnění přišla druhá vlna Covid-19. Tentokráte jsme již školku nezavřeli (režimo-
vé požadavky z MZ a MŠMT tomu dovolovaly) a po celou dobu uzavření ZŠ školka 
fungovala dál. A dobře. I když tradiční akce (Dušičková stopovaná a Příjezd sv. Mar-
tina) proběhly dopoledne a bez účasti rodičů, dětí bylo ve školce pořád plno. Roz-
volňování chodu ZŠ na podzim probíhalo jinak než na jaře, kdy se naráz vrátil celý 
první stupeň – 18. 11. po státním svátku se do lavic vrátili prvňáci a druháci, zbytek 
kamarádů se vrátil 30. 11. 2020. Mohl za to nový PES (Protiepidemický systém). Ač 
jsme podle něj mohli zpátky do školy už v pondělí 23. 11., pan ministr MŠMT Plaga 
rozhodl jinak a o týden nám návrat posunul. Zbývalo nám tak 14 pracovních dní 
do konce roku, kdy jsme mohli zase začít normálně fungovat… Díky nastavení no-
vého systému distanční výuky u nás ve škole (každý den jsme se pravidelně s dětmi 
přes počítač připojovali na distanční výuku a denně tak byli v kontaktu s českým 
jazykem, matematikou, prvoukou, vlastivědou, přírodovědou či angličtinou – moc 
díky za tuto zkušenost a za ukázněnost našich dětí – pracovaly na jedničku, i když 
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ani pro ně to nebyla lehká situace) jsme po návratu nezaznamenali větší problémy 
v probrané látce. Ne všichni však šli naší cestou, a tak teprve čas ukáže, jaký dopad 
to bude mít zejména na prvňáky, druháky, ale i deváťáky a třeba i maturanty. Kéž 
by tato zkušenost byla poslední… Ano, jsme na distanční výuku připraveni a fun-
guje nám, ale všichni víme, že toto není řešení do budoucna a že zejména sociální 
kontakt dětem (ale nejen jim) chybí a v takovéto formě chybět bude i nadále. A to 
(zatím) neřeším otázku klasifikace a blížících se přijímacích zkoušek…

Pravdou je, že i díky uzavření škol se mi podařilo zdárně ukončit (snad už posled-
ní) studium a od 10. 10. 2020 jsem akreditovaným metodikem sociálně patologic-
kých jevů. Kromě toho tu máme i kvalifikovaného logopeda, výchovného poradce 
a chybí nám snad už jen psycholog….

Pevně věřím, že už máme vše úspěšně za sebou a snad rok 2021 bude (nejen) 
v tomto ohledu veselejší a naší školou bude znít smích šedesáti spokojených dětí.

Za to, že jsme to (v rámci možností) zvládli, nemůžu já sám. Za to vděčím všem, kteří 
se na chodu školy podílejí. A proto zejména letos mi dovolte poděkovat hlavně jim.

Děkuji paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Jarošové za celoročně výbornou 
a zodpovědnou práci u školáků distančně i prezenčně. Paní učitelce Romaně Háj-
kové (dříve Švitorkové) a nově slečně Michaele Vaňkové za hodiny angličtiny u nej-
menších. Paní Ladislavě Šebkové, díky které funguje sportovní kroužek (pokud to 
jen Covid-19 dovolí). Paní Vendule Zunové za kroužek Dramatické výchovy. Krou-
žek šití vede paní Jitka Brožková. Opravdu moc děkuji a velice si vážím toho, že se 
do činnosti školy zapojili i rodiče. Berušky se nám rozrostly o Ještěrky, a tak mi 
dovolte poděkovat za výbornou a inspirující práci u nejmenších paním učitelkám 
Evě Klementové a Vendule Zunové a nově i Elišce Čapkové a Veronice Lacinové. Ive-
tě Pospíšilové a Daně Hoškové děkuji za chutnou krmi a naprosto bezproblémový 
chod školní kuchyně. Paní Ludmile Geciové (a od prosince nově i paní Renatě Maš-
kové) za provoz a věci s ním spojené. 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 nevi-
ditelnou 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 neskutečné vitalitě paní starostky máme vše, co si můžeme 
přát – od nového zázemí u víceúčelového hřiště až po drobnou pomoc v každoden-
ním chodu školy. Opravdu moc děkuji a jsem velmi rád, že slovy klasika, které trochu 
parafrázuji, můžu na rozdíl od pana Svěráka z Vratných lahví říci: „Já tu jsem rád.“
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Takže ještě jednou – děkuji za rok 2020 a pevně věřím, že následující rok 2021 
bude úspěšný, pohodový a usměvavý. Ať se i Vám daří, ať jste všichni zdraví, šťast-
ní a bohatí – alespoň na zážitky a dobrou náladu.

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

AKCE VLEDNU
 po 4. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách
 4. – 8. 1. –  ŠKOLA a ŠKOLKA – lyžařský kurz na Kozákově – pokud to situace 

dovolí
 po 11. 1. – ŠKOLKA – divadlo – Maxipes Fík – pokud to situace dovolí
 pá 29. 1. – jednodenní pololetní prázdniny

 1. – 7. 2. – jarní prázdniny

NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
Příchod nového roku tradičně slavíme ohňostroji, chlebíčky a šampaňským. S No-

vým rokem je ale spojeno mnoho pověr a tradic, které naši předkové dodržovali. 
Znáte je?

1.  Co byly tzv. minucí?
a)  Požehnání, která dostávaly děti od duchovních.
b)  Drobné dárky, které dostávali čeledíni a děvečky.
c)  Veršovaná přáníčka, která posílali učitelé vrchnosti

2.  Co je to bukáč?
a)  Džber zhotovený z bukového dřeva.
b)  Džbán potažený kůží, kterou byla prostrčena slámka. Když se za ní zatáhlo navlhčenou 

dlaní, hrála.
c)  Speciální žejdlík, z něhož se pilo jen na Nový rok.
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3.  Proč by se na Nový rok měli lidé vyvarovat hádek?
a)  Protože na Nový rok panovalo všude nařízení obecného klidu.
b)  Podle tradice se to, co se stane na Nový rok, bude dít i po celý rok.
c)  Podle tradice to přivolá smrt do domu.

4.  Proč by se na Nový rok nemělo nic vynášet z domu?
a)  Daná věc by v následujícím roce určitě chyběla.
b)  Domácnost by do roka přišla o veškerý majetek.
c)  Domácnost by do roka vyhořela.

5.  Kterou ze štědrovečerních pochutin jedly mladé dívky před domem, když se lidé vra-
celi ze mše?
a)  Kapra.
b)  Kubu.
c)  Rozříznuté jablko.

6.  A proč tak činily?
a)  Věřily, že jejich budoucí ženich bude mít stejné povolání jako ten, kdo půjde kolem první.
b)  Věřily, že se tak do roka provdají.
c)  Věřily, že v davu potkají svého budoucího ženicha.

7.  Naši předkové zapékali jednu plodinu do vánočky. Kdo ji nalezl, měl mít po celý rok 
štěstí. O jakou plodinu se jednalo?
a)  Čočka.
b)  Hrách.
c)  Kroupy.

8.  Co to byly tzv. Ometačky?
a)  Symbolické ometání prahu před Novým rokem.
b)  Staré ženy chodívaly o silvestrovské noci po staveních a ometaly kamna.
c)  Hospodyně symbolicky třikrát zametla síň, aby vymetla vše špatné

9.  Dnes se na Silvestra jedí chlebíčky. Jaké jídlo se ale jedlo dlouhá léta předtím?
a)  Čočku.
b)  Selátko.
c)  Ovar a křen.

10.  Na Nový rok bylo důležité, kdo vešel do domu jako první. Co značilo, bylo-li to dítě?
a)  Vdávání nejmladší z dcer.
b)  Štěstí.
c)  Přírůstek do rodiny.

Řešení: 1c, 2b, 3b, 4a, 5c, 6a, 7b, 8b, 9c, 10b.



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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