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2 RADOSTNÁ STUDÁNKA

Z KRONIKY LESTKOVSKÉ

1969
1. 1. Krásné zimní počasí. V televizi byl vysílán projev presidenta republiky Ludví-

ka Svobody. Byla jmenována federální vláda ČSR.

2. 1. Byla vyhlášena Slovenská socialistická republika a při slavnosti na bratislav-
ském hradě složen slib slovenské vlády do rukou předsedy.

3. 1. Federální vláda Československé republiky složila slib do rukou presidenta 
republiky Ludvíku Svobodovi v trůnním sále na pražském hradě předsedou vlády 
Oldř. Černíkem.

8. 1. Předsednictvo České národní rady jmenovalo vládu České soc. republiky.  

Ing. Stanislav Rázl předseda vlády

prof. Ing. Antonín Červinka csc  místopředseda vlády

R.S.doc. Ladislav Adamec csc  místopředseda vlády

Drahomír Dvořák  min. plánování

Ing. Leopold Lér csc  min. financí

František Toman  min. práce a soc. věcí

Doc. Ing. Karel Löbl csc  min. výstavby a tech.

Prof. Ing. Dr. Vilém Bezdíček   min. školství

Miloslav Galuška  min. kultury

Doc. dr. Emanuel Bosák  min. pro mládež 
 a tělovýchovu

Dr. PHMR Vladislav Vlček  min. zdravotnictví

Ing. Dr. Václav Hrabal  min. spravedlnosti

Jos. Grösser  min. vnitra

Ing. Frant. Čihák  min. průmyslu

Frant. Toman  min. stavebnictví

Jos. Černý  min. zeměděl. a výživy

Ing. Laď. Hruzík  min. les. a vod. hospod.

Prof. Dr. Josef Starý  min. dopravy

Růžena Urbánková  min. pošt a telekomunikací

Miloslav Kohoutek  min. obchodu

Frant. Joška  ministr

10. 1. Projevuje se nedostatek uhlí. Objednávky v uhelných skladech z léta minu-
lého roku nejsou kryty doposud.

Měsíc leden se vyznačoval mírným zimním počasím. Časem mírně sněžilo a tep-
loty kolem -10˚.

15. – 16. II. Sněžení, foukanice, dělají se velké závěje sněhu. Svatba u Bakešů 
na Kozákově. Konala se slavnostní výroční schůze JZD Radostná p.Koz. v Sedmihor-
kách v restauračních místnostech tamního pohostinství. Družstevníci odjeli z Vo-
lavce v 18 hod. Po družné zábavě vrátili se domu v dobré náladě ve 4 hod. Od auto-
busu k domovům museli se brodit po pás napadaným čerstvým sněhem. 
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18. II. V sousední obci Tatobitech se konala tradiční masopustní merenda s prů-
vodem masek. Večer u Studničků, rej masek a maškar za vyhrávání místní dechov-
ky. Odpolední průvod i večerní veselici filmovali pracovníci televise z Prahy. 

20. II. Počasí mrazivé až - 17˚. Ustavena Česká národní fronta. Předsedou zvolen 
j. Korčák. 

2. III. V Polsku řádí honganská chřipka. Dle novinových správ onemocnělo 4. mil. 
lidí. 

3. III. Vzlétli američtí kosmonauté na první zkušební cestu ku měsíci. 

7. III. Kosmonauté se ve vesmíru odpojili od vesmírné lodi a v měsíčním modulu 
dále létají ve vesmíru.

13. III. Kosmonauté šťastně přistáli v Atlantiku.

15. III. Dnes večer se strhla velká fujavice se sněhem, narostly velké námrazy 
na stromech, střechách, a zdích a hlavně na elektrickém vedení. Na mnoha místech 
bylo elektrické vedení zpřetrháno, sloupy vyvráceny. Na stráni mezi čp. 2 a 43 byl 
přeražen sloup elektr. vedení a dráty zůstaly viset na ořechu. Byla přerušena do-
dávka el. proudu. Příští den měl být vysílán televisí hokejový zápas o mistrovství 
světa ze Stokholmu a hokejoví fanoušci proto opravili vedení elektr. sami, provisor-
ně a tak zájemci o průběh utkání representantů ČSR a čtyřnásobných mistrů svě-
ta hokejovým mužstvem SSSR, měli možnost sledovat na obrazovkách televisorů. 
Representanti ČSR zvítězili 2:0, z čehož se celá naše veřejnost ohromně radovala. 

4. IV. Zemřel po delší nemoci Frant. Hejduk čp 19 z „Boroví“. Byl dlouholetým 
členem „Sokola“ v Lestkově a členem Mysliveckého združení.

24. IV. Svatba Laděny Ferklové z Volavce čp 5. Pěkné počasí teplota + 20˚.

26. IV. Pohřeb paní Vacátkové z Lestkova, 80 roků. Pohřeb pana Jiřího Machač-
ného z Kozákova č 57, stáří 88 roků. Živil se prodejem písku, který nosil semilským 
hospodiňkám na drhnutí nádobí. 

30. IV. Mládež z Volavce pálila „čarodějnice“. Bylo hodně ohňů po celém okolí. 

4. V. Dnes v neděli odpoledně měl pohřeb pan Jaroslav Černohouz. Zemřel 30. 
IV. ve věku 46 r. Byl vysoké silné postavy, vážil 140kg. Dlouholetý předseda JZD. 
Pohřeb do Tatobit na hřbitov do rodinné hrobky. Po pohřbu většina jeho kamarádů 
zašla do hostince v Lestkově, kde byla na počest zemřelého uspořádána hostina. 
K pobavení hrála místní skupina „Koukol“. 

10. V. Zdražení některého spotřebního zboží. 
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TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V listopadu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý tzn. 7.; 14.; 21. a 28. 

11. 2017. Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné 
místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, zejména silného mrazu, kdy nejde 
obsah popelnic vysypat, se svoz neuskuteční.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na biood-
pad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat 
pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Z KRONIKY LESTKOVSKÉ

ZMĚNY VE VEDENÍ Ú.V.K.S.Č.
Členy předsednictva byli zvoleni:
 Vasil Bilak Gustav Husák Peter Golotka Jan Piler
 Oldř. Černík Stefan Sádovský Alex. Dubček
 Ludvík Svoboda Evžen Erban Lubomír Strougal Karel Poláček
Prvním tajemníkem Gustav Husák.
Alexandr Dubček byl jmenován předsedou federálního shromáždění. 

POVĚST O VZNIKU JMÉNA KOZÁKOV
Před dávnými časy bydlela na úpatí hory chudá žena se svým synem. Měli dvě 

kozy, které hoch každý den pásl. Jednoho dne byly kozy neposlušné a zabíhaly ji-
nam. Chlapec se rozhněval a hodil po koze kamenem. Kámen kozu zabil. Mimojdoucí 
pocestný sebral kámen a po prohlídce zjistil, že je to drahý kov. Prodal jej ve městě 
a utržil za něj moc peněz. Z toho vznikla pověst, že hoch zabil kovem kozu a lidé 
nazvali prý kopec jménem Kozákov. 

Mgr. Milena Kašová
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

DOPLŇTE KŘÍŽOVKU O VESMÍRU:

   L  R        

             

      P   N   Y 

G    X I        

             

      N       

       L      

     S   P     

1. Nejjasnější hvězda Malého vozu

2. Slunce má tvar

3. Země se řadí mezi

4. Mléčná dráha je součástí hvězdné soustavy zvané

5. Na noční obloze můžeme pozorovat Mléčnou

6. Nejdůležitější hvězda pro planetu Zemi

7. Přitažlivá neboli gravitační 

8. Hvězdy nebývají osamocené, ale vyskytují se ve

TAJENKA:
Polský matematik, astronom a lékař Mikoláš  . . . . . . . . . . . .  
Na přelomu 15. a 16. století podal důkazy, že Slunce je středem vesmíru.

SDH Lestkov ve spolupráci s obcí Radostná pod Kozákovem 
zvou děti všech věkových kategorií i jejich rodiče 

na předvánoční akci 

Možná
přijde

i Mikuláš
Cílem setkání je připomenutí vánočních zvyků, výroba 

adventních věnců a vánočních ozdob.
Sraz od 16:00 hodin v prostorách budovy obecního úřadu na Pustině.

Srdečně zvou pořadatelé.
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V LISTOPADU

Tak máme za sebou druhý měsíc školy. Dovolte mi, abych vás ve zkratce seznámil 
s tím, co jsme všechno prožili a čím škola žije.

Berušky i školáci žili v říjnu návštěvou draka Mrakláka ze Starých Hradů a zažili 
spolu krásnou dílničku i Drakiádu:

Rok se s rokem sešel a do naší školy přilétl drak Mraklák. Celý měsíc si tu s námi 
hrál, pozoroval šramot po školních chodbách a možná, že se naučil i něco nového.

Minulý týden si Berušky s rodiči přišli jednoho papírového dráčka vyrobit, aby 
mohli Mrakláka vyprovodit k dlouhé cestě do pohádkové země. Nejdříve byla práce 
pro maminky a hlavně tatínky, protože dřevěné latičky byly potřeba naměřit, naře-
zat a pořádně upevnit tak, aby vzniklo tělíčko draka. Dráčka si každý oblékl do pa-
pírového obleku, na který Berušky namalovaly veselé obličeje. Jakoubek s Amálkou 
oblékli dráčky do papírově obrázkových šatů, Honzík s tatínkem na draka namalo-
vali krásného dinosaura, Emilka s maminkou svého draka vyzdobily pruhovanou 
košilkou, Barunka s Klárkou uvázaly na své barevné kamarády střapaté vlásky 
a dlouhé ocásky. Všichni draci, byli krásní a plní úsměvů. Proto ve čtvrtek, 12. 10. 
jsme naše barevné kamarády vzali na kopec, kde jim vítr propůjčil křídla a dovolil 
jim, za šelestu barevných listů, vyprovodit draka Mrakláka do, nám tak blízké kou-
zelné pohádkové říše. Za rok se budeme znovu těšit na pohádkový dračí úsměv. 

(Vendula Zunová)
Sotva nám zmizel ze školy drak Mraklák, přišla k nám do školy nová návštěva – 

Dýňáček.
Barvený podzim nám vymaloval šedivé dny barevnými listy a na zahrádkách opět 

dorostly dýně. Někde větší, jinde menší, ale všude nám říkají, že je konec léta a na-
stává dušičkový čas. Letos je ale jedna zahrádka bez dýní a smutná. Je to zahrád-
ka strašidýlka Dýňáčka, kterou vloni zničila katastrofa, když se všechny obrovské 
i malé dýně rozkutálely z Kozákova kopcem dolů, a při svém řádění rozmetaly vše, 
co jim stálo v cestě. I Dýňáčkovu chaloupku. Loňský rok mělo strašidýlko moc smut-
ný. Když o svou chaloupku přišel a celý polámaný se dobelhal do tatobské školky, 
zdálo se, že mu již bude dobře mezi dětmi. Ale bohužel ho ještě potkala jedna ošk-
livá věc.

Náš kamarád Dýňáček se tenkrát dostal do školy celý potlučený a otrhaný. To 
samozřejmě děti nemohly nechat jen tak, proto ho ošetřily, ušily mu krásné kalhoty 
a darovaly mu slušivé tričko. Bylo mu dobře mezi dětmi a zapomněl na vše, co ho 
potkalo. Až jednoho dne dostal nabídku přidat se k ostatním dýňovým kamarádům 
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na zahrádce u obecního úřadu, kde seděl jako král na trůně mezi ostatními, světýlky 
vyzdobenými dýněmi. Děti i dospělí se chodili koukat na krásné dýně a obdivovali 
šikovnost, jak byly vyrobené a nazdobené. Dobře bylo Dýňáčkovi mezi kamarády 
a měl velikou radost, kolik lidiček a dětí se na ně chodilo koukat, kolik aut zastavo-
valo a fotilo si je. Byl pyšný a šťastný, ale to až do dne, kdy mu zlý a ubohý člověk 
ukradl i ty kalhoty od dětí ze školky a nechal ho tam sedět jen tak. Styděl se moc, 
Dýňáček, a mrzelo ho to.

Po rozchodu všech dýňových kamarádů ze zahrádky se ani nerozloučil a utekl 
se uschovat do lesa. Smutný se potuloval celý rok po světě, a protože neměl ani 
kalhoty, chodil pouze v noci, aby ho nikdo neviděl. Bloudil sem a tam a stále hledal, 
jestli nějaké staré, třeba i roztrhané kalhoty nenajde. Ale bohužel nenašel. Celý rok 
vzpomínal na děti ze školky. Jak tak chodil světem, který je celý kulatý, najednou 
se jedno ráno probudil, otevřel očička a vidí, že je někde, kde to vlastně moc dobře 
zná. „Jejda, já jsem došel až do lesa na Kozákov a támhle dole jsou moji kamarádi 
ve školce v Tatobitech!“ říká nahlas sám pro sebe dýňový kluk. Najednou úplně za-
pomněl, že nemá kalhoty a rozběhl se kopcem dolů honem do školy.

Chvilku utíkal tak rychle, že zakopl, a zase se z kozákovského kopce začal kutálet 
dolů jako vloni. Tentokrát měl ale větší štěstí, zastavil se v zapomenuté kupce sena 
a nic se mu nestalo. Jo, pravda je, že se musel vyhrabat ven, jak se do ní zabořil. Ale 
to udělal rád, protože celou tu cestu dolů z kopce myslel pouze na jednu věc! „Mu-
sím honem za dětmi, ony mě určitě nenechají bez kalhot a znovu mně nějaké dají!“ 
říkal si, když se kutálel dolů.

Cestu již dobře znal, a tak vklouzl do školky jako starý mazák. Jaké na něho čekalo 
nádherné překvapení!!!! Až mu slzičky do očí vběhly! „Ony na mě děti nezapomně-
ly a tolik maličkých dýní mně udělaly, aby mě přivolaly…,“ seděl šťastný Dýňáček 
u všech těch dýní a samým štěstím a radostí plakal. Teď už si je náš kamarád jistý, 
že se o něho děti postarají a pomohou mu, aby se již nestyděl.

Je tak moc rád, že se dostal zpět k dětem a zase cítí bezpečí a jejich kamarádství, 
protože moc dobře ví, že praví kamarádi vždy pomůžou. A to jeho děti jsou!

Děti, uděláte Dýňáčkovi nové kalhotky? (Naďa Rossi &Vendula Zunová)
V pondělí 16. října do školky za Beruškami přijel nový chlupatý kamarád se svou 

paničkou. Chlupáč se s námi hned spřátelil a s velkou radostí nám předvedl, co 
všechno umí.

Byla to opravdu moc pěkná podívaná. Pejsek uměl na povel a za odměnu snad 
úplně všechno. Nejhezčí bylo, že i my děti jsme si mohly vyzkoušet s pejskem zacvi-
čit a dávat mu různé povely, které nám poradila jeho paní. Nikolka si s ním vyzkou-
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šela slalom. Kristýnka dala povel „mrtvý pes“ a on se opravdu svalil na bok. Jiný řekl 
„styď se, sudy, kolotoč,…“ a pejsek byl opravdu poslušný. Na konec nám společně 
s paní zatancovali krátkou sestavu s klavírním doprovodem. Potom jsme se, ale už 
museli rozloučit, protože psí kamarád měl před sebou dalekou cestu až do Děčína. 
Ale už teď se těšíme, až nás navštíví příště. (Vendula Zunová)

Ve čtvrtek 19. října skončila v naší školce paní učitelka Věra Tomešová, která ode-
šla do důchodu. Dovolte mi touto cestou jí poděkovat za práci, kterou Beruškám 
věnovala, a popřát jí krásné další dny plné pohody a úsměvu. Od pátku 20. října 
2017 na její místo nastoupila paní učitelka Eva Klementová. Přeji jí, ať se jí práce 
s Beruškami líbí, ať ji naplňuje a ať tu s námi vydrží alespoň tak dlouho, jako tu byla 
paní učitelka Tomešová. 

Ve středu 25. října v rámci školní družiny si děti připomněly svátek Halloween.
Jinak se říjen (a pokračovat se bude i v listopadu) nesl ve znamení příprav na roz-

svěcení vánočního stromu a s tím spojené trhy (neděle 3. prosince 2017).
A co nás čeká v listopadu?

AKCE V LISTOPADU
 čt 2. 11. ŠKOLKA – Putování za Dubínkem a Dubáčkem 
  (od 16 hodin, s sebou baterku)
 pá 3. 11. ŠKOLKA a ŠKOLA – sférické kino
 po 6. 11. ŠKOLKA – divadlo Princezna Koloběžka
 pá 10. 11. ŠKOLKA – Příjezd sv. Martina (od 16 hodin)
 čt 16. 11. vánoční focení pro školu i školku
 út 21. 11. logopedie
 st 22. 11. bruslení v Lomnici nad Popelkou
 čt 23. 11. škola – rodičovské sdružení

Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, sledujte 
naše internetové stránky www.skola.tatobity.cz, kde se průběžně můžete seznámit 
s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
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OBEC TATOBITY

ZVE VŠECHNY OBČANY KE SLAVNOSTNÍMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU

 

3. PROSINCE OD 16 HODIN U OBECNÍHO ÚŘADU

 

Rozsvícení stromu bude doplněno kulturním
vystoupením žáků Masarykovy základní školy,

občerstvením, hudbou a velkým trhem s vánočním zbožím
(dřevěné výrobky, háčkované zboží, svícny, drobné dárečky,

teplé nápoje, zákusky, vánoční cukroví, svařák, klobásy, pečená kýta,…).

A samozřejmě nebude chybět Mikulášská nadílka pro děti!! 
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POSEZENÍ S VÍNEM
A MUZIKOU

Zveme Vás na posezení 
ochutnávku - při skleničce dobrého vína
dne 1. 12. 2017 od 19.00 v Kulturním 

domě v Tatobitech.
Ochutnáme 10–12 vzorků vín.

K degustaci nám bude hrát cimbálová 
muzika Dušana Kotlára z Liberce 

(www.cimbalka-liberec.cz).
Vína si také budete moci na místě 

zakoupit nebo objednat.
Vstupenky : 250 Kč bude možno 

zakoupit na Obecním úřadě 
v Tatobitech od 13.11.2017

Občanský spolek Dědina vás zve 

   Tatínkovy parohy,
aneb jak se vyhnout největším fotografickým trapasům 

Ratolesti, domácí mazlíčci, malebná zákoutí na zahrádce, východ 
slunce nad Troskami či spoře oděné děvy v Malířově zahradě? 

K tomu, abyste se stali dobrými fotografy nepotřebujete poslední model 
digitální zrcadlovky v hodnotě menšího rodinného auta. Stačí trochu trpěli-
vosti, chuť pozorovat svět kolem sebe, znalost základních principů kompo-
zice a pochopení, co ve fotografii znamená čas a clona. Poutavé a poučné 
vyprávění Filipa Lába, s ukázkami fotografií. 
Uskuteční se ve čtvrtek 16.11. od 19 hodin. Restaurace Hasičárna Tatobity. 

Vstupné dobrovolné

Myslivecký spolek
Radostná Tatobity

pořádá dne 
25. listopadu 2017 

od 20 hodin

HUBERTSKOU 
ZÁBAVU

s mysliveckou 
kuchyní a tombolou
na sále Kulturního 
domu v Tatobitech



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Adresa : Obecní úřad Radostná pod Kozákovem
 Lestkov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr.
Úřední hodiny : pondělí od 19:00 do 21:00 hodin
Telefon: starosta 724 179 787
 pevná linka 481 320 153
E-mail: starosta@radostna.cz
 urad@radostna.cz
 ucetni@radostna.cz
www stránky:  www.radostna.cz
ID datové schránky: e7dapat

w w w. r a d o s t n a . c z

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME LISTOPADOVÝM JUBILANTŮM

70 let – František Prokůpek, Lestkov 80
65 let – Alena Kopecká, Lestkov 76

VÍTÁME NOVÉHO SPOLUOBČÁNKA

Dana Buriánka z Lestkova 102




