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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Přestože je aktuální vývoj epidemie Covid 19 nepříznivý, musí si obce a obecní 

úřady plnit své povinnosti v plném rozsahu. Omezující opatření Vlády ČR s tímto po-
čítají a jednání zastupitelstev obcí, při dodržení všech nařízených opatření, umož-
ňují. Protože jsou některá rozhodnutí obce podmíněna projednáním v zastupitel-
stvu, bylo na úterý 16. 3. 2021 svoláno jeho veřejné zasedání.

Za normálních podmínek bych byl zklamán nezájmem veřejnosti o dění v obci, 
neboť se jednání nezúčastnil nikdo ze spoluobčanů. V současné době však naopak 
oceňuji, že jste dali přednost ochraně zdraví, vlastního i ostatních, a nevystavovali 
se přítomností na zasedání zbytečnému riziku nákazy. Své podněty a připomínky 
k obecním záležitostem nám totiž můžete sdělovat kdykoliv, osobně na obecním 
úřadě, telefonicky nebo mailem. Obecní úřad, popřípadě zastupitelstvo obce se jimi 
bude zabývat bez ohledu na to, zda byly podány na veřejném zasedání nebo jinak. 
Stejně tak má každý, kdo má trvalý pobyt v naší obci nebo zde vlastní nemovitost, 
právo dostat informace o výsledcích jednání zastupitelstva obce.

ZASTUPITELÉ NA ZASEDÁNÍ SCHVÁLILI NÁSLEDUJÍCÍ: 
1.  Byla zamítnuta žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku 

p. č. 262/1 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem. Hlavním důvodem je, že by se jed-
nalo o druhý rodinný dům na jedné parcele, čímž by začala vznikat velmi hustá 
zástavba neodpovídající venkovskému charakteru a dále majetkově nedořeše-
ný navrhovaný přístup k tomuto domu.

2.  Byl vydán souhlas k realizaci elektrické přípojky k objektu v areálu bývalého 
JZD.

3.  Byla aktualizována Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 
tak, aby odpovídala novým zákonům.

4.  Bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Český ráj 
na provoz cyklobusů v Českém ráji v roce 2021 ve výši 6 000Kč.

5.  Bylo schváleno přistoupení naší obce do Sdružení místních samospráv České 
republiky (SMS ČR). Toto sdružení je nevládní apolitickou organizací s celostátní 
působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra 
aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivé-
ho dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). 
Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních ná-
vrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů ven-
kova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. Uplynu-
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PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR ODPADKŮ
Děkujeme dobrovolníkům, kteří z vlastní iniciativy vy-

sbírali odpadky kolem chodníků a silnic v naší obci. 
Současně apelujeme na všechny hříš-

níky, kteří tento nepořádek způsobili, 
aby se svého jednání pro příště zdrželi!

lý rok pandemie byl těžký nejen pro každého osobně, ale také pro samosprávu 
jako celek. Bohužel mnohdy i díky krokům, které vůči samosprávě navrhovala 
vláda s negativními dopady na naše obce. Nouzový stav byl opakovaně využit 
k tomu, aby byly Parlamentu předloženy návrhy, které citelně poškozovaly naši 
samosprávu. Byla mezi nimi i úprava kompenzačního bonusu podle vládních 
představ, která ohrožovala všechny obecní a krajské rozpočty a prakticky by 
vymazala možnosti samospráv investovat. Nebýt iniciativy SMS ČR a Senátu, 
nikdy by neprošla náhrada obcím ve výši 13,5 mld. Kč. Konkrétně naší obci byl 
díky tomu kompenzován výpadek příjmů za loňskou první vlnu pandemie ve výši  
561 250 Kč.

Jan König, starosta

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ
Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace zřejmě ani letos neumožní “pálení 

čarodějnic” v řádném termínu, bude jako alternativa likvidace ořezaných větví pro-
vedeno jejich štěpkování. 

Obecní štěpkovač bude přistaven v sobotu 17. dubna 2021:
od 8 do 9 hodin v Lestkově pod rybníkem,
od 9 do 10 hodin na Volavci na návsi,
od 10 do 11 hodin na Pustině před obecním úřadem. 

Časy jsou orientační a mohou se lišit dle zájmu na jednotlivých stanovištích. Tato 
služba bude poskytnuta poplatníkům za odpad v naší obci zdarma. Lze se domluvit 
i na přistavení štěpkovače na vámi určené místo, avšak za poplatek.

Odkládání větví na dříve tradičním místě pod rybníkem je nadále zakázáno!
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 13. dubna 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.

SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
Sbor dobrovolných hasičů Lestkov provede
v sobotu 24. dubna 2021
mobilní sběr kovového odpadu.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn.  6.; 13.; 20. a 27. 4. 

2021 
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 

nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.
Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na biood-

pad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odklá-
dat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice.
1995

Počasí: Vánoce sice bílé, ale nepatrná vrstva. Teprve od 31. prosince a 1. a 2. ledna 
napadlo asi 10cm čerstvého sněhu. Do 6. ledna střídavé počasí. V dalších dnech 
ochlazení. V noci mráz do 10st., za dne mráz 2 – 3st. nebo 0st. až 2 – 3st. tepla. 
V polovině ledna napadlo 50 – 60cm sněhu. Z Liberce hlášeno, že napadlo sněhu, až 
znemožnilo provoz a dopravu. 24. 1. obleva, oteplení a déšť, proto sníh z větší části 
roztál. Z Německa hlášeny povodně v povodí řeky Rýna. 

20. 1. konala se výroční členská schůze hasičů z Lestkova v Tatobitech u Studnič-
ků. Účast členů s manželkami a mládež, 50 přítomných. Bylo podáváno občerstvení. 
Na harmoniku zahrál Odháněl Jiří a na vozembouch Mirek Staněk. 

26. 1. svolána členská schůze ZD do místnosti Hasičárny v Tatobitech, na které se 
projednávaly výsledky hospodaření družstva z r. 1993, tedy o dva roky zpět. Celou 
zprávu přednesl předseda ing. Kopal sám. Ze zápisů ze schůzí představenstva ZD 
v r. 1993 vybral nejdůležitější věci, jak řekl, které se mu právě hodily, jak to potvrdil 
ve zprávě kontrolní komise předs. Jisl František.  V r. 1993 vykázalo hospodaření ZD 
Tatobity 2 miliony ztráty. 

14. 2. zemřela v domově pro důchodce paní Růžena Kvapilová z Volavce čp. 32 
ve věku 84 let zv. Stránecká. Pohřeb z kostela sv. Vavřince 21. února na místní hřbi-
tov v Tatobitech do rodinného hrobu. 

22. 2. namontoval OÚ na výjezdu cesty od Hořeního Lestkova před prodejnu od-
razová zrcadla, což bylo veřejností kladně hodnoceno.

25. února na masopustní sobotu uspořádali hasiči z Lestkova a Volavce tradiční 
masopustní průvod masek po obci. Sešlo se na 65 maskovaných, z toho polovina 
dětí a mládeže. Do kočáru zapůjčil koně pan Šušoljak z Veselí a hudbu na harmoniku 
Odháněl Leoš a vozembouch ml. Jan König. Průvod zahájili na Volavci a zpět navští-
vili všechna čísla na Pustině, a potom dolní Lestkov. Mladší Knobloch kamerou tyto 
události natočil, a tím bude připomenuta i menší nehoda, která se udála na na Ho-
řením Lestkově při střetnutí s autem, a která šťastně skončila. 

Koncem měsíce února provdala se Vendula Kubánková z Lestkova čp. 2 za p. Vla-
dimíra Kopeckého, v Lestkově již trvale nebydlí. 

16. března byl elektrický proud přepojen pro dolní Lestkov ze sítě od Zelinek 
z nové transformační stanice. Trasa od Hořeního Lestkova Borovým po Mužíčkovi 
Lestkov čp. 90 připojena na nové trafo na Pustinu.
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Počasí: Druhá polovina měsíce února a začátek března velice mírné počasí, v noci 
mírné mrazíky a za dne teplo 10 až 12st., proto jíva, sněženky, bledulky, petrklíče 
a některé stromy počaly rašit. Od 17. března ochlazení a některý den i celodenní 
mráz, 1 až 5st., silné sněhové přeháňky s větrem, teplota za dne 1 až 5st. 23. břez-
na večer napadlo 10cm sněhu a zůstal po celý den, ze silnice jej odstraňovaly pluhy.  
26. března v noci 0 – 3st. tepla, za dne teplota 20st. 27. března silná sněhová bouře 
s kroupami a větrem, potom v noci mráz 8st. a 28. 3. celodenní mráz 1 až 2st. 

Z 5. na 6. dubna v noci odcizili z průčelí kapličky v Lestkově sošku znázorňující 
srdce Pána Ježíše. Žebřík zanechali na místě a na soše ze dřeva o velikosti asi 50cm 
ulomeny obě ruce. Škoda odhadnuta na 8 000Kč. Sošku do vitrinky opatřil a uzavřel 
sklem v r. 1989 J. Prokůpek ze Zelinek.

Začátkem měsíce dubna instaloval TELEKOM v Lestkově a na Volavci nové tele-
fonní automaty na karty, bez přímého placení penězi. 

30. dubna v neděli zapálena na stráni u Matičky vatra na oslavu Čarodějnic. Mlá-
dež opatřila občerstvení, vytočili 3 sudy piva. Další oheň pálili v Lestkově u Mužičků 
na rozcestí, kde se také točilo pivo a hrálo na harmoniku. U obou ohňů, že bylo pří-
znivé počasí, se tábořilo do pozdních nočních hodin.

20. a 21. května přijel do České republiky Papež Jan Pavel II., letadlem do Pra-
hy na stadionu na Strahově sloužil Bohoslužbu slova. Potom odlétl helikoptérou 
do Olomouce, kde sloužil pontifikální Bohoslužby na letišti a opakoval jako v Praze 
kanonizaci blahoslavené Zdislavy a Johana Sarkandra za svaté. Proto nebylo někte-
rými církvemi kladně hodnoceno a kanonizace se nezúčastnily. Přesto účast v Pra-
ze na 90 tisíc osob. Byla to druhá Papežova návštěva v krátké době v Praze. Papež 
v Římě obhajoval kanonizaci Jana Sarkandra a řekl, že viděl příležitost v Sarkande-
rově kanonizaci, kterou mu nabízela Prozřetelnost. 

17. května v sobotu zúčastnili se hasiči z Lestkova požární soutěže v Tatobitech. 
Jedno mužstvo muži, jedno ženy a dvě družstva dětí – starší žáci a mladší. Ženy 
postoupily do dalšího kola soutěže v Lomnici n. P.

29. května zemřela po kratší nemoci paní Anna Hájková, roz. Podobská, Pustina 
čp. 33 ve věku 80 let. 5. června v Husově sboru v Turnově, a potom převezena ku 
zpopelnění. 

Ze 17. na 18. června večer vykradli opět prodejnu v Lestkově. Vnikli do skladu, 
když vytrhli a poničili tresor, kde však peníze uloženy nebyly. Odcizili cigarety, kávu, 
kakao, čokolády, bonboniéry. Zjištěna škoda osm tisíc korun.

Počasí: v dubnu a květnu střídavě přeháňky, večer chladno až do 15. června, proto 
se zdrželo sušení trav na seno. Po 16. červnu deště ustaly a nastala tropická vedra. 
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Postupně i v noci teploty 15 až 18st., za dne od 25 do 32st. ve stínu. Všechny rost-
liny i stromy trpěly nedostatkem vláhy, země rozpukala. Teprve 15. a 16. července 
nepatrně zapršelo. 16. 7. s bouří a potom 21. a 22, 7. vydatnější déšť s bouří. Mírně 
se snížila teplota večer na 8 – 10st., za dne 18 – 22st. Od 24. 7. zase teplota v noci 
15st., za dne 25 až 29st.

20. července utonul v rybníce v Lestkově člověk. Jak bylo zveřejněno v Pojizer-
ských listech, k utonutí došlo v nočních hodinách z 19. na 20. července. Utonulý An-
tonín Z. pracoval na přestavbě domku čp. 72 v Lestkově. Před koupelí požil přesně 
nezjištěné množství alkoholu. 

31. července zemřela po kratší nemoci paní Anna Hejduková z Lestkova čp. 62 ze 
Zelinek, ve věku nedožitých 90 let. Zesnulá byla zakládající členkou již menšinového 
JZD v Lestkově. Pracovala po mnoho let jako soukromá švadlena. Rozloučení 5. srp-
na v obřadní síni krem. Semily. 

Počasí: od 24. 7. teploty za dne přes 30st. ve stínu, večer 9 až 12st. Toto potrvalo 
až do 12. srpna. V tomto období půda zase hluboko prosýchala a vše pociťovalo 
nedostatek vláhy. Ovoce ze stromů opadávalo následkem sucha a červivosti. Jedině 
dobře se prováděla sklizeň obilovin. Teprve večer z 15. na 16. 8. vydatnější déšť 
a potom 17. 8. déšť s bouří. V dalších dnech oteplení.  Mgr. Milena Kašová

 
HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru 

 
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v  domácnostech mají nejtragičtější následky.  
Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a#způsobené škody dosahují 
stamilionů korun. 
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto 
požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo 
zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o#zapomenuté jídlo na sporáku, 
nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti 
hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.  
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a#rychle 
hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, 
matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.  
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a 
podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i 
z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.  
 

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na: 

Otevřený oheň bez dozoru 

 Nenechávejte  bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky. 
 Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.  
 Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení 

připravovaných potravin. 

Děti a domácí mazlíčky 

 Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. 
Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru. 

 Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili 
kabely od elektrických spotřebičů. 

Kouření a cigaretové nedopalky 

 Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé 
uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je 
pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.  

 

 

 
HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru 

 
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v  domácnostech mají nejtragičtější následky.  
Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a#způsobené škody dosahují 
stamilionů korun. 
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto 
požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo 
zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o#zapomenuté jídlo na sporáku, 
nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti 
hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.  
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a#rychle 
hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, 
matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.  
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a 
podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i 
z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.  
 

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na: 

Otevřený oheň bez dozoru 

 Nenechávejte  bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky. 
 Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.  
 Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení 

připravovaných potravin. 

Děti a domácí mazlíčky 

 Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. 
Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru. 

 Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili 
kabely od elektrických spotřebičů. 

Kouření a cigaretové nedopalky 

 Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé 
uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je 
pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.  

 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 
Pravidla pálení biologického odpadu

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou 
jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlin-
ného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se 
zvýšeným rizikem vzniku požáru. 

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno 
a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u práv-
nických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů 
a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, 
listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravi-
dla a omezení. Některé obce svými obecně závaznými vyhláškami pálení biologic-
kého odpadu omezují nebo dokonce zakazují.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické 
a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské 
operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého 
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kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí 
jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových 
stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování 
ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze 
využít také číslo 950 471 100. 

Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
•  datum a místo pálení
•  jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
•  dobu, po kterou bude pálení probíhat
•  spalovaný materiál
•  způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost 
provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího 
množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. 
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:

•  Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných 
obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s ko-
munálním odpadem apod.)

•  Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
•  Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
•  Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení 

mělo přerušit.
•  Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých 

předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební pro-
středky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).

•  Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, 
kdy je na místě přítomen dozor.

•  Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba 
ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně pro-
lít vodou.

•  V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je 
osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS 
LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pá-
lení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu 
spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.

por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V DUBNU
Vážení rodiče, milí žáci a milé děti,
březen byl i nadále ve znamení mimořádných opatření MZ a nikdo z nás zatím 

neví, jak to bude dál. 
Akce, které byly plánované na březen a duben, jsou nenávratně pryč. V dubnu 

nás čeká i zápis do 1. ročníku – i když letos trochu jinak (viz. níže – Opatření k Zá-
pisu povinné školní docházky do 1. ročníku). Zápis do MŠ je plánovaný na období 
od 2. do 15. května 2021. Na stránkách školy (www.tatobity.cz/skola) jsou zveřej-
něny potřebné dokumenty. Sledujte proto internetové stránky školy, kde budou 
podrobnější a aktuálnější informace.

Věřím, že toto období zvládneme s úsměvem a v pohodě a osobně se moc těším, 
až se znovu vše vrátí do normálu, začneme normálně fungovat a alespoň některé 
akce, které byly plánované na květen a červen, se nám podaří zorganizovat.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností pište, volejte. Pokusím se Vám v co nej-
kratším termínu odpovědět.

Přeji Vám klidné jaro a věřím, že i v této době Vám nemizí úsměv z Vaší tváře…J
Mgr. Pavel Vaněk ředitel školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Vzhledem k metodickému materiálu Opatření ministra školství, mládeže a tělo-

výchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro škol-
ní rok 2021/2022 vydané 05. 03. 2021, č. j.: MSMT-6651/2021-1, proběhne Zápis 
k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od ně-
kterých tradičních postupů. Zásadní změna je v tom, že je nutné organizovat zápisy 
bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podávání žádostí o přijetí či o odklad bude probíhat v zákonem stanoveném ob-
dobí od 1. do 30. 04. 2020.

Pokud žádáte o přijetí do 1. ročníku, stáhnete si dva (Dotazník pro rodiče žáka 
1. ročníku ZŠ;  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) dokumenty, které vyplní-
te, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budo-
vě školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete 
dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, stáhnete si tři (Dotazník pro 
rodiče žáka 1. ročníku ZŠ; Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání; Žádost o odklad 
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povinné školní docházky) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo 
v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově školy nejdéle v poslední den 
zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo 
datovou schránkou. Pokud žádáte o odklad školní docházky, nedílnou součástí 
žádosti je i doporučení lékaře a PPP.

Na základě dodaných a správně vyplněných tiskopisů vydám ve stanovené době 
Rozhodnutí – Přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte nebo Rozhodnutí – Od-
klad začátku povinné docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o odkladu je možné 
vydat až po dodání vyplněných formulářů a obou doporučení. Pokud Vám dopo-
ručení chybí, přeruším řízení do doby jejich dodání. Teprve poté vydám rozhodnutí 
o odkladu. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 7. 5. 2020 přijde potvrzení 
přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a jak dojde k jeho 
předání.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi za-
měřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy.

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.
Mgr. Pavel Vaněk

PŘIJÍMÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková or-

ganizace oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout 
ze školního webu nebo po telefonické konzultaci získat od ředitele školy – zájem-
cům bude zanecháno v poštovní schránce u hlavního vchodu do školy) je nutné zá-
vazně podat do 15. 5. 2021.

Vyplněnou Žádost (včetně potvrzení od lékaře!!!) vhoďte do stanoveného termínu 
do poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Pokud máte elektronický podpis, 
můžete Žádost poslat i mailem nebo datovou schránkou. V Žádosti uvádíte e-mail, 
na který Vám do 21. 5. 2021 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude 
vydáno Rozhodnutí a kdy a jak dojde k jeho předání. Vše bude záležet na situaci 
v ČR, zda již budou otevřené školy.

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.
Mgr. Pavel Vaněk
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
VYLUŠTĚTE SI JARNÍ KŘÍŽOVKU A VYBARVĚTE KRASLICI J

DUBNOVÉ PRANOSTIKY
  Březen, za kamna vlezem - duben, ještě tam budem.
  I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.
  Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
  Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
  Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, 

žita.
  V dubnu prorokuje rachot hromů, mráz že více 

neuškodí stromu.
  Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce po-

nesou.
  Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
  Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
  Může-li se havran na svatého Jiří v žitě skrýti, 

budem nejspíš úrodný rok míti.
  Na Svatého Marka deštivo – čtyřicet dní blátivo.
  Brambory sázej na svatého Marka – bude jich 

plná jamka.



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
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 z

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME DUBNOVÝM JUBILANTŮM

91 let – Eliška Petráčková, Lestkov 50
85 let – Jiří Pekař, Lestkov 6
75 let – Karel Hřebřina, Lestkov 89
70 let – Olga Opočenská, Volavec 20


