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NEDĚLNÍ KLID
Vážení spoluobčané,
náš obecní úřad vždy nejčastěji s příchodem jara eviduje připomínky a námitky 

k používání hlučných strojů v neděli a o svátcích.
Zastupitelstvo naší obce rozhodlo, že z moci úřední, tedy vydáním obecně závaz-

né vyhlášky, povinný nedělní klid zavádět nebude, ačkoliv většina zastupitelů cítí, 
že k neděli klid patří. Apelujeme tedy touto formou na prostou lidskou ohleduplnost. 
Pokud z nějakého důvodu v neděli hlučné činnosti provádět musíte, vysvětlete to 
svým sousedům, domluvte se. 

Dovolujeme si vás všechny vyzvat, zdvořile požádat – než vezmete v neděli nebo 
o státním svátku do ruky motorovou sekačku, pilu, cirkulárku, rozbrušovačku nebo 
než nastartujete svůj traktor, malotraktor, frézu nebo podobný zdroj hluku, zvažte, 
jestli se to nedá udělat jindy v průběhu týdne? 

Je jasné, že k životu na vesnici některé formy hluku patří a některé sezónní práce 
odložit nelze. Přesto vás prosíme, abyste brali ohled na nemalou část občanů, kteří 
by si přáli, aby neděle a sváteční dny byli vyhlášeny za dny klidu.

Věříme, že vzájemný respekt a otevřená komunikace naší obci mohou prospět 
více než striktní vyhláška. Zastupitelstvo obce Radostná pod Kozákovem

ODEČET STAVU VODOMĚRŮ
V průběhu měsíce května provede pan Jan Šťastný st. pravidelný odečet stavu 

vodoměrů. Účet za vodu je možno zaplatit 
• v hotovosti při odečtu panu Šťastnému 
• v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadu 
•  bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. 

Při platbě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde
– první číslice určuje část obce – 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec
– druhá číslice určuje typ poplatku – v tomto případě 0 = voda
– poslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp. doplňte 

nuly – např. čp. 4 = 004
Příklad: variabilní symbol pro platbu za vodu z Lestkova čp. 4  =  2 0 0 0 4

Cena vody je stanovena na 15 Kč za m3. 
Stejná cena zůstává i pro nastávající zúčtovací období.
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Potřebujete 
na poštu?
Přijedeme!
Aktuálně jezdíme i do vaší obce.

Kde naši mobilní 
poštu najdete?!
Informace vám sdělí 
obecní úřad. Nejčastěji 
ji najdete zaparkovanou 
právě v jeho blízkosti.

Co všechno u nás 
vyřídíte?
•  Příjem vnitrostátních 

i mezinárodních zásilek
• Poštovní poukázky
• Služby SIPO
•  Prodej kolků, cenin 

a telefonních karet
•  Prodej tisku, obalů 

a doplňkového zboží
• Platba kartou

Na poštu i bez 
cestování
Představujeme vám 
mobilní pobočku 
České pošty, která 
k vám bude dočasně 
dojíždět. Naše služby
tak můžete využít 
pohodlně a bez 
cestování.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Jiřetín pod 
Bukovou

8:40–9:10 Maršovice 8:35–9:15 Svijany 9:15–10:00 Kruh 9:25–9:50 Chuchelna 9:00–10:00

Jílové u 
Držkova

10:10–10:40 Dalešice 10:00–10:30
Svijanský 
Újezd

10:40–11:10
Levínská 
Olešnice

10:35–11:00
Radostná pod 
Kozákovem

11:00–11:45

Radčice 11:15–11:45 Pulečný 11:10–11:55 Vlastibořice 12:30–13:00 Syřenov 11:50–12:20 Ohrazenice 13:10–13:40

Koberovy 13:10–13:40 Jeřmanice 13:20–14:00 Paceřice 13:40–14:10 Stružinec 13:35–14:00

PROVOZNÍ DOBA mobilní pošty www.ceskaposta.cz/mobilni-posta

Mobilní pošta
Každý pátek od 11:00 do 11:45

před Obecním úřadem v Radostné p. Koz. (Pustina).
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice.
1995

12. srpna hořelo na Kozákově poblíže Kodrů na pozemku Mir. Nožičky, dříve Kva-
pilovo. Hořela tráva a část nízkého lesního porostu poblíže silnice. Vznik požáru 
nezjištěn. Hašení prováděli hasiči z Turnova, Bělé a z Tatobit. Požár v krátké době 
lokalizován. 

25. srpna provdala se sl. Iva Odhánělová z Lestkova čp. 73 za Petra Skupu z Pra-
hy. Svatební hostina v Tatobitech v Hasičárně. 

30. srpna v Pojizerských listech připomněl JUDr. V. Šolc z Turnova události před 
27 roky – okupaci našeho státu armádami Varšavské smlouvy a usídlení jednotek 
Ruské armády v našem státě.

V prvém čtvrtletí 1995 při opravě elektrické přípojky se těžce zranil p. Jiří Lichtt-
ner na Kozákově čp. 8 – Nožičkovi (dříve Kvapilovo), spadl se žebříkem z elektrické-
ho sloupu a poranil se natolik, že i po dlouhém léčení zůstal invalidní. 

15. září, mezi 3 a 4 hod. ráno, opět se pokusili vykrást neznámí pachatelé pro-
dejnu potravin v Lestkově. Vybourali u skladu luxfery. Polákovi zavolali telefonem 
policii. Hlídka přijela okamžitě a vandalové odjeli bez lupu. 

22. září, tj. na druhý týden, se opět pokoušeli prodejnu vykrást z přilehlého skladu, 
ale ten je pouze pro obaly. Vybourali dveře, nic nebylo vykradeno. 

14. října se provdala sl. Hana Kvapilová z Volavce čp. 13 za Jiřího Špínu z Radváno-
vic čp. 63. Oddáni na zámku Sychrově.

Počasí: Prvá polovina měsíce října proměnlivá, bez delších srážek. Tak zvané 
„babí léto“ se projevilo od 4. do 28. října. Ve druhé polovině října častější srážky. 
Od 1. listopadu ochlazení a již od 2. 11. ve vyšších polohách sněžilo. 3. a 4. 11. sně-
žilo po celý den při teplotě 0 – 1st.mráz. Napadlo 15 až 20cm sněhu, který mimo 
vozovky zůstal do 10. listopadu. Potom postupně roztál, po dva večery mrazíky 
od 2 do 7st.Větší část listí na některých stromech stále neopadla. Od 16. 11. déšť, 
odpoledne zase ochlazení, sníh s větrem, 18. 11. mráz až 7st.

10. listopadu zemřela náhle paní Marie Malá, roz. Nožičkova z Lestkova čp. 53 
ve věku 76 let. Rozloučení 18. listopadu v Husově sboru v Turnově a pohřbena 
do rodinné hrobky na hřbitově v Tatobitech. Na rozloučení velká účast přátel a ob-
čanů, což bylo zhodnoceno knězem, který poděkoval zesnulé za práci pro rodinu 
a veřejnou v ČČK, ZD aj.

26. listopadu zemřel po dlouhé těžké nemoci p. Vlastimil Hlubuček, zlatník v dů-
chodu, v Lestkově čp. 61, ve věku 64 let. Rozloučení se konalo 1. prosince v Hu-
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sově sboru v Turnově. Velká účast přátel, spolupracovníků podniku Granát, hasičů 
z Lestkova a sousedů. Mimo kněze se rozloučil Hejduk Vrat.

Z 8. na 9. prosince z pátku na sobotu v noci odcizili neznámí pachatelé ze skla-
du prodejny v Lestkově zboží za 24tis. Kč. Vše odnášeli z prodejny k autu na cestu 
k Matičce. 

Od 1. prosince otevřel p. Mužíček Josef v Lestkově  čp. 90 prodejnu techniky pro 
zahrádkáře a drobné podnikání, sečení trávy, motorové pily, ostření a elektrospo-
třebiče. 

18. prosince zemřela paní Anna Drozenová z Kozákova  čp. 4 v požehnaném věku 
93 let. Pohřeb 21. 12. z kostela sv. Vavřince a po církevních obřadech a mši sv. po-
hřbena do rodinného hrobu na hřbitově v Tatobitech. 

20. prosince zemřela paní Zdena Islová, roz. Králová z Volavce čp. 2 ve věku 84 let. 
Poslední rozloučení 29. prosince ve smuteční síni krematoria v Semilech. 

12. prosince sezvalo ZD Tatobity členskou schůzi do Hasičárny v Tatobitech. Pro-
jednávalo se hospodaření ZD za rok 1994. Schůzi vedl i v diskusi odpovídal předs. 
družstva ing. Kopal. Při referátu naznačil situaci družstva, jak by bylo možno po-
stupovat. Podaří-li se prodat porost sadu, provést likvidaci podniku pod názvem 
ZD Tatobity a založit akciovou společnost. Výsledek hospodaření ZD koncem roku 
1994 je šest milionů dluhu, proto bylo v usnesení schváleno, aby představenstvo 
do příští členské schůze, která by měla být svolána v krátké době, připravilo vše 
potřebné pro tuto změnu.

Narození:  Brejcha Jakub, Lestkov čp. 42
 Palič Tomáš, Lestkov čp. 41
 Šírek Adam, Lestkov čp. 25
 Bretschnaider Martin, Lestkov čp. 87
 Kaše David, Lestkov čp. 68
 Köhlová Pavlína, Volavec čp. 28
Přihlášeno do obce: 5
Odhlášeno během roku: 10
Zemřeli: 6 osob, z toho ženy 5, muži 1
Celkový počet obyvatel koncem roku 1995 – 381 osob. 
 V únoru 1995 brambory podražily až na 27Kč za 1kg.
 27. 3. již druhá bouřka a 19. 4. opět bouře.
 22. 4. otevřena nově vystavěná rozhledna na Kozákově
 25. 4. plánované lety balonů – se pro silný vítr nekonalo
 26. 8. teplota za dne 31st a 17st v noci.
 27. 8. teplota, která byla v noci, stejná je za dne
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 11. května 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
V květnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn.  4.; 11.; 18. a 25. 5. 
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.

1. 9. začátkem školního roku zavedena úprava autobusových linek, o sobotách 
a nedělích nejezdí a zrušena zajíždění na Volavec a přestal jezdit spoj přes Lestkov 
a Václaví na Rovensko.

S výstavbou domků započali Mudr. Srna na parcele koupené od p. Vrat. Hejduka, 
Lestkov 19 a pan Šťastný na vlastním pozemku pro manželé Brunovi, kteří dosud 
bydlí v Turnově. 

VNITŘNÍ A MEZINÁRODNÍ SITUACE V R. 1995:
V lednu ODA vyslovila podezření, že BIS shromažďuje materiály proti politickým 

stranám.
V březnu na Staroměstském náměstí v Praze demonstrovalo 90 tisíc odborářů 

za sociální reformy a ministr Holáň veřejně připustil, že členství ČR v NATO bude 
znamenat rozmístění jaderných zbraní na českém území. 

V červnu vyhlásili stávkovou pohotovost železničáři.
V červenci vyzvednuty oběti organiz. zločinu z Orlické přehrady.
V srpnu bylo na území bývalé Jugoslávie 5 českých vojáků zraněno.
V září začala z Prahy vysílat Radio Svobodná Evropa. Mgr. Milena Kašová
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HASIČI RADÍ OBČANŮM 
Přenosné hasicí přístroje

Ačkoliv si všichni přejeme, abychom ho nikdy nepotřebovali, potřeba hasicí pří-
stroj použít může vyvstat velmi nečekaně. Proto je dobré některé informace vědět 
dopředu a nemuset se zdržovat čtením návodů v krizové situaci.

Je nutné zdůraznit, že běžné hasicí přístroje, tak i vnitřní hydrantové systémy 
v budovách, slouží pro hašení malých požárů při jejich včasném zjištění. Tato zaří-
zení, i při jejich správném použití, nezvládnou uhasit požárem zachvácený celý byt 
nebo provozovnu. Pokud se požár rozšiřuje, myslete na vlastní bezpečí, zasaže-
ný prostor opusťte, vyhlaste požární poplach, kterým varujete ostatní, zavolejte 
na linku 112 nebo 150. Doba činnosti přenosného hasicího přístroje je podle jeho 
velikosti náplně i jen několik desítek vteřin. 

Přenosný hasicí přístroj se umisťuje na stěny budov nebo na jiné pevné svislé 
konstrukce. Jeho rukojeť smí být maximálně 150 cm vysoko nad podlahou, dolní 
mez určena není. Musí být trvale zajištěn proti pádu a zároveň volně přístupný 
ke svému užití např. nasazením na držáku. Pokud provozní situace vyžaduje jeho 
uložení v uzavřené místnosti nebo skříni, musí tato být trvale odemčena a označe-
na grafickou značkou hasicího přístroje. Povinnost nechat přístroje kontrolovat je 
v intervalu 1 rok. 

SPRÁVNÉ POUŽITÍ HASICÍHO PŘÍSTROJE
Správné použití je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji. Hasicí pří-

stroj je určen k hašení začínajícího požáru. Při použití více hasicích přístrojů je účin-
nější jejich nasazení najednou.

odstraňte pojistku
držte hasicí přístroj ve svislé poloze, dnem dolů
namiřte hadici, trysku, vývod z bezpečné vzdálenosti na požár 
spusťte hašení otevřením ventilu
haste po směru větru a od kraje požáru
hořící stěnu haste zdola nahoru
kapající a stékající látky haste od shora dolů

ROZDĚLENÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
Hasicí přístroje můžeme rozdělit např. podle druhu hasiva uvnitř přístroje na vod-

ní, pěnové, sněhové a práškové. S těmito druhy se setkáváme v běžném životě 
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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.  
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 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.  
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na svých pracovištích i ve veřejných budovách. Už méně často vidíme hasicí přístro-
je na požáry lehkých kovů nebo požáry jedlých tuků a olejů. Také se můžete setkat 
s označením přístrojů písmeny A, B, C, D a F. Písmena určují třídu požáru, pro jejíž 
hašení je takový hasicí přístroj určen. 

A požáry hořlavých látek v pevném skupenství
B požáry hořlavých kapalin
C požáry hořlavých plynů a par
D požáry lehkých kovů
F požáry jedlých tuků a olejů
Třída E bývala třídou požárů elektrických zařízení pod napětím. Samotný elek-

trický proud nehoří, a proto bylo od této třídy upuštěno. Nevhodnost některých 
hasicích přístrojů pro hašení elektrických zařízení pod napětím je na nich přímo 
označena v textu na štítcích a příslušnými piktogramy. Třída požárů D je záležitostí 
specifických průmyslových oborů. 

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ
Vhodný zejména na požáry pevných látek. Nikdy se nesmí použít na požáry elek-

trických zařízení pod napětím. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Lze ho 
instalovat i do vnějšího prostředí, protože obsahuje příměs proti zamrznutí. Není 
příliš univerzální, v dnešní době se nepoužívá často.

PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Vhodný zejména na požáry hořlavých kapalin. Pěna složená z vody a pěnidla po-

krývá povrch hořící kapaliny a izoluje ji od přísunu okysličovadla. Nikdy se nesmí 
použít na požáry elektrických zařízení pod napětím. Najdeme ho v provozech s hoř-
lavými kapalinami nebo např. na čerpacích stanicích pohonných hmot. 

SNĚHOVÝ (CO2) HASICÍ PŘÍSTROJ
Vhodný zejména na požáry hořlavých plynů a par. Funguje na principu objemové-

ho hašení. Hubici sněhového hasicího přístroje je nutné držet za izolovanou rukojeť, 
aby jeho uživatel neutrpěl omrzliny. Název „sněhový“ vznikl z podobnosti vychá-
zejícího podchlazeného plynu s klasickým sněhem, nicméně v náplni přístroje se 
voda nevyskytuje. Náplní je oxid uhličitý, který je vhodný mj. na požáry elektrických 
zařízení pod napětím.
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
KVĚTNOVÉ PRANOSTIKY
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, až přijde máj, vyjdeme v háj.
Bujný květ - plný úl.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Je-li květen chladný, rok nebude hladný.
Je-li květen teplý a jasný, bude červen deštivý.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Květen – lásky čas.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži a Žifie je jejich kuchařka.
Dívka, která zůstala na večer prvomájový nepolíbená, do roka uschla.

PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Univerzální druh hasicího přístroje je vhodný i k hašení elektrických zařízení pod 

napětím (do 1000 V). Princip hašení funguje na bázi chemické reakce, kdy hasicí prá-
šek utlumuje hoření. Avšak pozor na následné škody způsobené samotným práš-
kem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky či potravin je velmi 
obtížné, v horším případě prakticky nemožné. V praxi se s ním setkáme nejvíce, je 
i např. povinnou „výbavou“ nových rodinných domů. 

HALONOVÝ VS. HALOTRONOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Halonové hasicí přístroje obsahovaly pro lidský organismus toxickou chemickou 

náplň a poškozovaly životní prostředí – ozónovou vrstvu, proto se s nimi dnes již 
nesetkáváme. Jejich nástupci jsou halotronové hasicí přístroje, které nemají tako-
vé dopady na lidské zdraví a přírodu, ale některé obsahují nedýchatelnou náplň. 
Fungují na stejném principu jako práškové hasicí přístroje bez negativního vlivu 
na elektronické součástky v hašeném prostoru. Ve srovnání s ostatními druhy pří-
strojů jsou výrazně dražší.

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová 
odd. stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP  HZS Libereckého kraje
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V KVĚTNU
Vážení rodiče, milí žáci a milé děti,
od 12. dubna 2021 se opět rozeběhla prezenční výuka v ZŠ (za dodržení všech 

pravidel – tj. zejména pravidelné testování žáků i všech zaměstnanců a nošení 
ochrany úst) a u předškoláků i v MŠ (také je podmínka testování, jen ochranu úst 
děti mít nemusí). Od začátku května se snad otevře MŠ i pro ostatní děti, ale zda 
tomu tak bude a jaká budou pravidla, to zatím (pátek 24. 4.) ještě nevím.

V každém případě se snad pomaličku vracíme do „normálu“.  Akce na květen budu 
průběžně doplňovat na stránky školy podle toho, co nám situace dovolí. Sledujte 
proto, prosím, internetové stránky školy, abyste měli nejaktuálnější informace.

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
Pavel Vaněk, ředitel školy

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



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 KVĚTNOVÝM JUBILANTŮM

95 let – Jarmila Bičíková, Kozákov 14
91 let – Věra Staňková, Lestkov 48

OPUSTILI NÁS

Miroslav Mlejnek z Kozákova
Zdeněk Svoboda z Volavce
Jasmínka Jančíková z Lestkova

VÍTÁME NOVÉHO SPOLUOBČÁNKA

Ester Chaloupecká z Lestkova


