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

ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Šest členů zastupitelstva projednalo za přítomnosti dvou občanů obce následující 
body programu:  

1. ROZPOČET NA ROK 2023
byl schválen se schodkem 2 591 600,- Kč. Důvodem je výstavba nového vodoje-

mu a úprava jímání vody na Kozákově. Tato akce by měla být dokončena do konce 
tohoto roku a současně se projektuje rozvodné potrubí pitné vody v místní části 
obce Kozákov.  

Další výdaje jsou směrovány na dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice se 
zvoničkou na Kozákově a úpravu jejího okolí, na zařízení nového sběrného dvora 
u hasičské zbrojnice v Lestkově, na zařízení víceúčelového areálu v Lestkově pod 
rybníkem a pevně věříme, že z finančních důvodů nezůstanou v pozadí ani další 
projekty, které bychom si přáli posunout vpřed, jako je mj. přístavba kolny na komu-
nální techniku u obecního úřadu, celoplošné opravy obecních cest, rekonstrukce ve-
řejného osvětlení, opatření pro úsporu energií v obecních budovách a řada dalších. 
O prioritách těchto investic budou možná částečně rozhodovat i vyhlášené dotační 
tituly, ze kterých se budeme snažit čerpat finanční prostředky.  

2. POVOLENÍ ZÁVODU RALLY BOHEMIA
Byl schválen průjezd závodu Rally Bohemia naší obcí, konkrétně se bude jednat 

o rychlostní zkoušku Kvítkovice, která bude startovat v Sedmihorkách u skladu hno-
jiv, dále povede přes Janův kout, Karlovice, kolem Roudenského rybníka na Roudný, 
Volavec, Kvítkovice a Dubecko s cílem v Loktuších a měla by se konat v sobotu 8. 
7. 2023. Dopravní uzavírky v den závodu se budou týkat zejména občanů Volavce, 
o omezeních budou v předstihu informovat pořadatelé závodu.

3. ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA ODPADY
Vzhledem ke stále rostoucím nákladům na svoz odpadu bylo schváleno navýšení 

ročního poplatku za popelnice z 550,- Kč na 600,- Kč za osobu nebo rekreační objekt.

4. SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO AREÁL POD RYBNÍKEM
Bylo schváleno pořízení nového sanitárního kontejneru pro vznikající víceúčelo-

vý areál v Lestkově pod rybníkem. Z předložených nabídek byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější od firmy Containex za cenu 317 000,- Kč s DPH. Jedná se o kontejner 
o rozměrech 6 x 2,5 m, který obsahuje kompletní sociální vybavení potřebné pro 
pořádání společenských akcí. Jan König, starosta obce
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 Kdy? Sobota 14. ledna 2023 od 20 hodin
 Kde? Kulturní dům Tatobity
 Za kolik? 120 Kč v předprodeji, 180 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 9. 1. 
do pátku 13. 1. 2023 vždy od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin.

INFORMACE PRO VOLIČE 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starosta obce Radostná pod Kozákovem podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. č. 

275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce

oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:

v pátek  dne 13. ledna 2023  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu  dne 14. ledna 2023  od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově 
obecního úřadu, Lestkov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr. pro voliče bydlící v obci Ra-
dostná pod Kozákovem

3. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby pre-
zidenta. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem). 
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POVĚSTI Z OKOLÍ

ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
Mnichovo Hradiště vzniklo ve 13. století v souvislosti s kolonizačními aktivitami 

nedalekého Kláštera Hradiště nad Jizerou. Statek často střídal majitele, kteří jej ne-
vlastnili dědičně, ale jen jako zástavu a docházelo k častým sporům. Teprve v 16. 
století přešlo Hradiště sňatkem do dědičného vlastnictví Budovců z Budova, ale ani 
v závěti Kryštofa Budovce (1602) se zde stále nepřipomínalo žádné panské sídlo. 
Až Václav Budovec (1551 – 1621), významný politik předbělohorských Čech, nechal 
v Mnichově Hradišti postavit dvoukřídlý renesanční zámek na půdorysu písmene L 
(1603–1606).

Jako přední činitel stavovského povstání byl Václav Budovec popraven na Staro-
městském náměstí v roce 1621 a jeho majetek byl zkonfiskován. Mnichovo Hradiš-
tě spolu s Klášterem Hradiště a Zásadkou patřilo tehdy k největším panstvím v se-
verních Čechách a za 216 000 zlatých je v roce 1623 koupil Albrecht z Valdštejna. 
Ten Hradiště již v roce 1627 přenechal svému bratranci Maxmiliánovi. Po zavraždě-
ní Albrechta z Valdštejna byl ohrožen nárok na všechen jeho majetek, ale Mnichovo 
Hradiště bylo nakonec uchováno jako rodová základna Valdštejnů až do 20. století.

Od roku 1675 vlastnil Mnichovo Hradiště Arnošt Josef z Valdštejna, který patřil 
k nejbohatším pozemkovým vlastníkům v Čechách a přistoupil k přestavbě zámku 
na reprezentační rodové sídlo. Podle projektu architekta M. A. Canevalleho vznik-
la současná podoba zámku (1697–1703). Samotné přestavbě zámku předcházelo 
založení kapucínského kláštera a hlavně požár zámku ve Zvířeticích (1690), který 
definitivně rozhodl o přenesení hlavního sídla do Mnichova Hradiště. Renesanční 
Budovcův zámek byl rozšířen o severovýchodní křídlo, prostor francouzské zahra-
dy ohraničovaly budovy koníren, taktéž podle Canevallova projektu. Některé stavby 
z této doby již neexistují, dochována ale zůstala unikátní sala terrena v přímé ose 
proti hlavnímu vstupu do zámku (1709–1711, architektem byl valdštejnský stavitel 
Nicolo Raimondi).

Vrcholně barokní podoba zámku v Mnichově Hradišti je významnou památkou 
světské architektury z přelomu 17. a 18. století, kdy se opouštěl koncept blokových 
budov s uzavřeným nádvořím a začala se prosazovat podoba trojkřídlého zámku 
s otevřeným čestným nádvořím a podle významu výškově odstupňovanými hos-
podářskými budovami. Shodné rysy a pravděpodobnou vzájemnou inspiraci lze 
ve stejné době pozorovat na lobkovickém zámku Jezeří a ve šternberské Troji.

K dílčím stavebním úpravám docházelo v průběhu 18. a 19. století například kvů-
li živelným pohromám (požár 1724) nebo novým požadavkům na bydlení, původ-
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ní celková koncepce zůstala ale dodnes zachována. Zásadní zásah si vyžádal rok 
1833, kdy se v Mnichově Hradišti k diplomatickým jednáním sešli rakouský císař 
František I., ruský car Mikuláš I. a pruský korunní princ Bedřich Vilém, dalšími účast-
níky byli sasko-výmarský vévoda Karel Bedřich a nasavský vévoda Vilém. Setkání 
panovníků probíhalo tři týdny v září 1833, byla zde podepsána dohoda o obnovení 
Svaté aliance. Tehdy byl barokní taneční sál prostupující dvě patra změněn v zá-
mecké divadlo. Až do 20. století bylo Mnichovo Hradiště nejvýznamnějším sídlem 
Valdštejnů, před vyvlastněním velkostatek zahrnoval cca 7 500 hektarů půdy.

KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER A HROBKA
Součástí zámeckého areálu je také bývalý kapucínský klášter, který koupili Vald-

štejnové po jeho zrušení roku 1782. Tehdejší majitel Jan Vincenc z Valdštejna (1731–
1797) dal ke kapli sv. Anny přistavět edikulový výklenek se sloupy a erbem ve štítu 
a interiér upravit na hrobku, která rodinným příslušníkům sloužila až do roku 1923. 
Uvnitř dal upravit hrob pro sebe a dal tam převézt také ostatky Albrechta z Vald-
štejna z kláštera ve Valdicích, rovněž zrušeného (1784). Náhrobek z červenohně-
dého mramoru byl pořízen až v roce 1934 na náklady Karla Arnošta z Valdštejna 
(1897–1985) při příležitosti 300. výročí Valdštejnovy smrti. Za Karla Arnošta došlo 
také k posledním stavebním úpravám (oprava saly terreny v roce 1941). Poslední 
generace Valdštejnů se hlásily k německé národnosti, takže všechen majetek jim 
byl zkonfiskován v roce 1945 na základě Benešových dekretů.

 Volně čerpáno z Internetu. Mgr. Kašová Milena

SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
bude proveden v úterý 17. ledna 2023.
Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích, tetrapak v oranžových pytlích 

a kovový odpad v šedých pytlích, které se standardně odevzdávají v sobotu dopo-
ledne ve sběrném místě na Volavci a jsou označovány čárovými kódy pro uplatně-
ní slevy na poplatku za odvoz odpadu. 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.

V lednu se biodpad svážet nebude!
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POLODRAHOKAMY Z KOZÁKOVA

ACHÁT
Achát (z řeckého achates) je minerál, jehož název pochází z historického názvu 

řeky Achates (dnes Dirillo) na Sicílii. Jedná se o koncentricky jemně i hrubě vrstevna-
tou odrůdu chalcedonu (křemene). Přísně vědecky vzato není achát jeden minerál, 
ale směs proužků křemene, chalcedonu a opálu. Charakteristickým, okem viditel-
ným znakem achátu je pestrobarevnost; mezi nejběžnější zbarvení patří bílo-še-
dá, bledě modrá, oranžovo-červená a černá. Achát (z řeckého achates) je minerál, 
jehož název pochází z historického názvu řeky Achates (dnes Dirillo) na Sicílii. Jedná 
se o koncentricky jemně i hrubě vrstevnatou odrůdu chalcedonu (křemene). Přísně 
vědecky vzato není achát jeden minerál, ale směs proužků křemene, chalcedonu 
a opálu. Charakteristickým, okem viditelným znakem achátu je pestrobarevnost; 
mezi nejběžnější zbarvení patří bílo-šedá, bledě modrá, oranžovo-červená a černá.

Mimo jiné se vyskytuje i na Kozákově.
Achát je kamenem sebedůvěry. Silně uzemňující kámen, který přináší stabili-

tu a rovnováhu do našeho života. Pokud se cítíte úzkostní a psychicky vyčerpaní, 
achát vám dodá energii a pocit bezpečí. Dostává do souladu energie v citové, těles-
né i rozumové úrovni. Existuje velké množství druhů achátů, ale jejich schopnosti 
jsou v jádru velmi podobné.

Achát zlepšuje koncentraci a analytické schopnosti. Podporuje sebedůvěru, se-
bepřijetí a sebepoznání. Díky tomuto kamenu je lehčí být k sobě upřímný a odvážný 
dělat důležitá životní rozhodnutí. Pomáhá překonat negativní pocity, zlobu a vnitřní 
napětí. Achát se hodí i pro situace, kdy se potřebujete zklidnit, zpomalit a najít sami 
sebe. Autor: Magdaléna Šuraňová, Zdroje:Wikipedie
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PLATBA POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Veřejnou vyhláškou, kterou schválilo zastupitelstvo obce na prosincovém veřej-

ném zasedání, byl navýšen roční poplatek za odvoz odpadu pro rok 2023 z 550 Kč 
na 600 Kč za osobu nebo rekreační objekt. Důvodem je zdražování služeb svozové 
firmy, které v roce 2022 proběhlo hned dvakrát. 

Odměny za třídění odpadu zůstávají stejné. Za vytříděný odpad odevzdaný v roce 
2023 si budou moci evidovaní účastníci odečíst z poplatku v roce následujícím: 

3 Kč za 1kg plastu, tetrapaku a kovového odpadu; 
0,80 Kč za 1kg papíru.
Poplatky za psy zůstávají stejné, jako v loňském roce.

REKAPITULACE: KOLIK, KDY A JAK MÁM ZAPLATIT NA ROK 2023
Poplatek za svoz odpadu činí 600 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 popelnici v pronájmu, nezapomeňte k částce připočítat 135 Kč za ná-
jem. 

Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč.
Splatnost všech poplatků je do 31. března 2023.
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 popelnici v pronájmu, uveďte do poznámky např. odpad 3x + nájem.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

VSTUP NA ZAMRZLOU VODNÍ PLOCHU
MŮŽE BÝT RISKANTNÍ

K zimním radovánkám patří neodmyslitelně sportovní aktivity. Jakmile se hladiny 
rybníků, vodních nádrží při delších a silnějších mrazech pokryjí vrstvou ledu, vyráží-
me si zabruslit nebo se procházet po zamrzlém rybníce či přehradě. 

Jenže to, co se jeví na první pohled jako zábava, se rychle může změnit v boj o ži-
vot. Stoupnout na tenký led a zahučet do mrazivé vody je pro mnohé z nás noční 
můrou. Před vstupem na led musíme ověřit jeho pevnost, nejlépe dupnutím na okraj 
vodní plochy. Je vhodné vstupovat na led v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod 
bod mrazu po dobu deseti dnů a tloušťka ledu je aspoň dvacet centimetrů. Pokud 
přeci jenom uslyšíme praskání, vraťme se ihned na břeh, to samé platí pro trhliny, 
praskliny v ledu. Jestliže se už někdo propadne pod led, nikdy se k danému místu 
nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením, na pomoc si vezměte hokejku, pří-
padně delší větev, bundu, opasek nebo lano. Je praktické, aby někdo zůstal na břehu 
a měl u sebe nabitý mobilní telefon a věděl, kde se nachází (název vodní plochy, 
nejbližší ulice, číslo domu, pouliční lampy, GPS souřadnice aj.). Zachráněnému se 
po vytažení z vody snažme zajistit teplo a suché oblečení. V případě šoku nebo sil-
ného podchlazení přivolejme zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 nebo 
hasiče na lince 150 či 112. Při selhání základních životních funkcí zahajte okamžitě 
resuscitaci zachraňovaného a pokračujte v ní až do příjezdu záchranářů.

autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš, HZS Libereckého kraje

  

VÁNOČNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ANEB JAKÝ BYL ROK 2022
Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnocení, bilancování a vzpomínání. I když 

se nám podařilo takřka celý rok být ve škole a pandemie Covid-19 je snad šťastně 
za námi, 24. února 2022 vypukl válečný konflikt na Ukrajině a nám to přineslo nové 
starosti. Během pár týdnů se do republiky dostalo na 300 000 ukrajinských uprchlíků 
(povětšinou matky s dětmi) a my jsme museli reagovat na vzniklou situaci i změna-
mi ve školách a školkách. I když naší školy se to zatím netýká, přesto jsme cítili, že 
je nutno novým dětem pomoci. Byli jsme a stále jsme připraveni potřebným nabíd-
nout pomocnou ruku. Osobně však věřím, že se situace co nejdříve vyřeší a ukrajinští 
uprchlíci se budou moci vrátit domů. Bude-li však kam. Se situací na Ukrajině souvisí 
i energetická krize a inflace, kterou začínáme pociťovat na každém kroku. Pro naše 
děti to znamenalo zdražení obědů. Jelikož stále topíme uhlím, nedotýkají se nás vládní 
opatření ohledně šetření plynem přímo, přesto se snažíme šetřit i uhlí a někdy tak 
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bývají pondělky chladnější. Zatím si však ale myslím, že až na tento malý nekonform 
se nám daří vše zvládat v pohodě a s úsměvem. Kéž nám úsměv vydrží i v příštím roce.

Z pohledu akcí se rok 2022 pomalu vracel do starých kolejí, i když třeba Vlastíka se 
nám zatím oživit nepodařiloL.

Leden a únor byl ještě poznamenaný ustupující covidovou vlnou, ale na konci února 
jsme už zvládli lyžování na Kozákově. První velkou akcí byl dubnový zápis do základní 
školy. Letos se nám zapsalo osm nových prvňáčků (a mužský rod je v tomto případě 
na místě, protože máme sedm nových chlapců a pouze jednu holčičku. Emička Svo-
bodová je tak prvňákovská růžička mezi sedmi šikovnými zbojníkyJ) a jelikož odešli 
pouze dva páťáci, stoupl počet školáků na 33 žáků. Od toho se odvíjelo i květnové 
přijímání do mateřské školy. Naštěstí se podařilo takřka všem vyhovět a kapacita 
školky je tak ve školním roce naplněna takřka po okraj – máme tu 18 Berušek a 16 
Ještěrek. Celkem je tedy ve škole 67 dětí a žáků, a jelikož kapacita školní jídelny je jen 
o tři větší, čeká nás v příštím roce rozhodování, co budeme dělat dál a jakým směrem 
budeme pokračovat.

Od dubna do června jsme opět jezdili plavat do jíčínského bazénu a na závěr roku 
nás čekaly školní výlety – školáci vyjeli na farmu do Pěnčína u Jablonce nad Nisou 
a školkáčci si zajeli do Dvora Králové nad Labem do ZOO a do Starých Hradů. Na konci 
června proběhlo i pasování předškoláků a rozloučení se s páťáky a všichni společně 
jsme se vydali na prázdniny.

Na konci srpna se pomalu začal rozjíždět nový školní rok. K Ještěrkám nastoupila 
nová paní učitelka Žaneta Palounková a jelikož paní učitelku Elišku čekal chirurgický 
zákrok a následná rekonvalescence, na pět týdnů si do školky z rodičovské dovolené 
„odskočila“ paní učitelka Vendula Zunová.

Školáci jeli v září na již tradiční Výlet za poznáním (sama sebe) – letos opět na chatu 
Bára. Na konci září jsme jeli i s Ještěrkami na Stachelberg, kde pro nás díky Kynclovým 
byl připraven program s prohlídkou pevnostního opevnění.

Školka začala září dílničkou pro rodiče a pak byly pro děti připraveny tři akce – Pod-
zimní stopovaná, Drakiáda trochu jinak aneb Z pohádky do pohádky a listopadová 
dílnička spojená s příjezdem svatého Martina.

Listopad byl po dvou letech opět ve znamení trhů a rozsvěcení vánočního stromu 
a pak už zbyly jen prosincové radovánky v hlavní roli s Besídkou (nejen) pro rodiče 
a dílničkou ve školce.

Osobně jsem velice rád, že ač na mezinárodním poli stále není klidL, ve škole se 
pomalu vracíme do „starých“ kolejí, a jsem přesvědčen o tom, že i v roce 2023 bude 
naší školou znít smích nejméně šedesáti sedmi spokojených dětíJ.

Za to, že jsme to (v rámci možností) zvládli a zvládáme, nemůžu já sám. Za to vdě-
čím všem, kteří se na chodu školy podílejí. A proto zejména letos mi dovolte poděko-
vat hlavně jim.
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Děkuji paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Jarošové za celoročně výbornou 
a zodpovědnou práci u školáků distančně i prezenčně. Paní učitelce Michaele Vaňkové 
za hodiny angličtiny u nejmenších. Paní Ladislavě Šebkové, díky které opět fungu-
je sportovní kroužek. Paní Žanetě Palounkové za kroužek Pohybových her - házené. 
Kroužek šití vede paní Jitka Brožková. Opravdu moc děkuji a velice si vážím toho, že 
se do činnosti školy zapojili i rodičeJ. Berušky se nám rozrostly o Ještěrky, a tak mi 
dovolte poděkovat za výbornou a inspirující práci u nejmenších paním učitelkám Evě 
Klementové, Elišce Čapkové, Veronice Lacinové, Lucii Cachové a nově i Žanetě Paloun-
kové. Paní učitelka Lucie Cachová k 31. 12. na vlastní žádost končí a já věřím, že se 
mi za ni podaří sehnat adekvátní náhradu. Ivetě Pospíšilové a Daně Hoškové děkuji 
za chutnou krmi a naprosto bezproblémový chod školní kuchyně. Paní Ludmile Ge-
ciové a paní Renatě Maškové za provoz a věci s ním spojené. Jsme všichni? Nezapo-
mněl 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, pěkné výlety a pokud se vše podaří za-
řídit, v roce 2023 budeme mít i vlastní keramickou dílnu (nejen) pro dětiJ. 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 neskutečné vitalitě paní 
starostky máme vše, co si můžeme přát. Opravdu moc děkuji a jsem velmi rád, že slo-
vy klasika, které trochu parafrázuji, můžu na rozdíl od pana Svěráka z Vratných lahví 
říci: „Já tu jsem rádJ.“

Takže ještě jednou – děkuji za rok 2022 a pevně věřím, že následující rok 2023 bude 
úspěšný, pohodový a usměvavý. Ať se i Vám daří, ať jste všichni zdraví, šťastní a bo-
hatí – alespoň na zážitky a dobrou náladu.

Mgr. Pavel Vaněk, MBA, ředitel školy

LEDEN 2023
l  2 . 1. – 6. 1 .  – lyžování na Kozákově (z důvodů nedostatku sněhu, přesunuto 
na jiný termín, bude upřesněn)

l  út 3. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách
l  st 11. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
l  st 25. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou

ÚNOR 2023
l  pá 3. 2. – jednodenní pololetní prázdniny
l  st 8. 2. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
l  20. – 26. 2. – jarní prázdniny
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

TROCHA OPTICKÝCH KLAMŮ PO SILVESTROVSKÉ NOCI 
1. Penroseův trojúhelník je obrázek 

představující grafický paradox. Jsou 
na něm tři rámy spojené v pravých 
úhlech, a přesto tvoří trojúhelník. Vzpo-
mínáte na geometrii a její zákony? Kolik 
je součet úhlů v trojúhelníku? Tvar in-
spiroval mnohé umělce a nutno dodat, 
že poprvé se tento útvar objevil v roce 
1934 v díle Švéda Reutersvärda.

2. Nestačíte kmitat očima? Není se 
čemu divit. Soustředíte-li se na body, 
zjistíte, že místa, kde se čáry protínají, 
jsou plná. Ale ve chvíli, kdy nesledujete 
upřeně daný bod, jeví se jako prázdná.

3. Pro vyvolání iluze sledujte oranžo-
vý kruh po dobu třiceti sekund. Pak se 
podívejte na obrázek akvária…

4. Vidíte rozbitý talíř? Zkuste se 
na několik vteřin zadívat na očko hum-
ra.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Adresa: Obecní úřad Radostná pod Kozákovem
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Úřední hodiny: pondělí od 19:00 do 21:00 hodin
Telefon: starosta 724 179 787
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 ucetni@radostna.cz
www stránky:  www.radostna.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME LEDNOVÝM JUBILANTŮM

80 let – Bořivoj Kubíček, Kozákov 23
80 let – Eliška Bretschneiderová, Lestkov 87
70 let – Ludmila Pastorková, Lestkov 79
65 let – Blanka Bičíková, Kozákov 14

VÍTÁME NOVÉHO SPOLUOBČÁNKA

Tadeáše Šimona, Lestkov 130

OPUSTIL NÁS

Zdeněk Opočenský, Volavec 20


