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- úřední hodiny: každé pondělí od 19:00 do 2l:00
- telefon: 481 320 153,724 179 787
-e-mail:ourad
- www stránky: www.radostna.cz
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GratuIujeme říjnovým jubilantům
60 let o Zdena Polaková' Lestkov 84

opusti|i nás
oldřich Bakeš, K ozái<ov 7
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Vítáme nového spo|uobčánka
Jakuba tsurirínka z Lestkova

V listopadu bude prováděn r".fuoz biopopelnic každou středu tzn.

4.; l1.; 18. a 25. 1l. 2015. Svoz bude prováděn ráno, proto přistav-

te hnědé nádobv na dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném

časovém předstihu, nejlépe v úteý večer.

Nastálo (od dubna do listopadu)je umístěn vol.
ně přístupný kontej ner na bioodpad (malý oranžo-
rry) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je
možné odkládat pouze bio|ogicky roz|ožitelný
odpad rost|inného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

ZapůičenÍ kompostérů
VríŽení spoluobčané'
jak jsme vásjiž informovali, získala naše obec dotaci na dovyba-

vení systému svozu bioodpadu. V rámci této podpory byla pořízena

nástavba na svozový automobi|, která by měla zjednodušit
a zefektivnit odvoz bioodpadu, nádoby na bioodpad o obsahu
240 litru znrirné hnědé ,,popelnice.. na kolečkách, kteréjsou pravi-

delně rryviíŽeny a kompostéry o ob.iemu 800 litru' které jsou určeny
ke zpracování bioodpadu přímo na vašich zďnadách.

Nové kompostéry budou, stejně jako biopopelnice, bezp|atně
zapůjčeny zájemcům o třídění bioodpadu. Podmínkou zápůjčkyje
závazek občanů, že nádoby a kompostéry budou lyuŽívány pouze

k určenému účelu rra území obce Radostná pod Kozákovem' což bude

potrnzeno podpisem Předávacího protokolu.
Zájemci o.rydáribiopopelnic nebo kompostéru se mohou lrlasit na

e-mailu: ouradostna@mybox.cz, u staÍosty na tel.: 124 179 787 'popÍ.
u místostarosty te|.:603 255 l49 nebo v uředních hodinách (pondělí

19 21 hodin) na obecním uřadu, tel.: 48l 320 153. Vlastní předání

bude provedeno individúlně dle dohody. Jan Ktinig starosta



ffi uialionie Broumov, sociální družstvo
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snňn pouŽrrÉrro oŠacnNÍ
i I,etního a zimního oblečení /drímské. pánské.dětské/
i LuŽkovin, prostěradel. ručníků. utěrek, záclon,
> Látky (minimálně l m,, prosíme' nedávejte nám odřezky

a Zb}tky látek)
} Domácí potřeby.nádobí bílé i čemé,

skleničky- vše rrepoškozené
) Vatovanó a péřové přikn.fuky' polštáře a deky
)> obuv veškerou nepoškozenou
;.. Hračky nepoškozené a konrpletrrí
z Peří, péřové přik{ivky a polštáře
} Menší elektrospotřebiče mohou bý i nefimkční
L Knihv

VECI. KTERE VZÍT NEMŮŽEME:
ž ledničky, televize, počítače, matrace,

koberce z ekologických clůvodů
} nábytek
ž znečištěný a vlhký íextil

Sbírka se uskuteční:
dne: 14. ll. a 21.11.2015 (soboty)
čas: 8:00 - l2:00 hod
místo: Volavec . ško|a

Věci prosíme zabalené do igelitových pýlů či krabic,
aby se nepoškodily transportenl

4

Vakcinace psů proti vzteklině
středa 4. ||.20|5

cena 100 Kč
Volavec
u kap|ičky
Lestkov
bus zastávka
Na Pustině
bus zastávka
Kozákov
u zbrojnice

l6: l5-ló:30

16:30-16:45

1ó:45-16:55

1ó:55-l7:00

MVDr. Pavel Sebek tel.z 721306 181

Odjezd ve l 3.00 hod.
z autobusové zastávky v l,estkově na návsi,

návrat v pozdních večemích hodinách.

Cena zá1ezdu 100 Kč pro členy SDH, l50Kčproostatní
(obsahuje vstupné a dopravu).

Závazné piih|ašky přij ímá Jan Kónigm|.,Íe|,:724 022 243



Sbor dobrovolných hasičú
Lestkov

si Vás dovoluje pozvatna

VYROCM CLENSKOU SCHUZI.
která se koná v sobotu 28. listopadu 2015 od l 8.00 hodin

v restawaci hasičrtna v Tatobitech.

Program'. 1' zafuijení
2. zpráva o činnosli sboru
3. diskuse
1. občersÍvení a volná zóbavrl

Příspěvek hostů na občerstvení 80,- Kč.
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Informace z Tatobit do Radostné studánkv

Obec Tatobity
zve všechny občany

ke slavnostnímu
rozsvícení vánočního stromu

29. listopadu od 16 hod. u oÚ.

Rozsvícení stromu bude doplněno ku|turním
r,ystoupením žáků Masarykol'y základní školy'

občerstvením, hudbou a velkým trhem s vánočn im zbožim
(keramika, dřevěné ýrobky, svícny, drobné dárečky,

tep|é nápoje, zákusky, vánoční cukoví, svařák,
horká čokoláda, klobásy, pečená kýta'. '.)'

A samozřejmě nebude chybět
Mikulášská nadílka pro děti! !
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Myslivecký spolek Radostná - Tátobity pořádá
dne 21. 11. 20tS od 20.00 hod.

Z kronikv |estkovské
Veškeré informacejsou podány obsahově i pravopisně přes-

ně tak' jakjsou zapsány v kronice.

PAMĚTNÍ KNIHA oBCE I,ESKOVA
ROK 1924

Poměry v obcí: Narozených v obcí bylo _ neuvedeno.
Zemřelíchbylo neuvedeno.
K presenční sluŽbě bylo odvedených 2jinoší.
Příjem v obcí bylo v darrích neuvedeno.
Vydání celkové činilo. neuvedeno.

stavby: přestavěl domek č 73 BroŽek Gustav. Nově postavil Hlu-
buček Václar'a obdrŽel čis 75.

V tomlo rocc přišel soupis čísel domu abylo zjištěno v osadě Lest-
kovské 71 čis. Av osadě kozákovské 27 čis.

Na základnu daňovou obnos 2 240 korun, na příražky obecní
142 oÁ na ško|ní 2600Á.

V naší obcí prona|ali si mnozí rolníci v mníškové dřívy všady na
Želemiční stanice je| dovďeli, nejvíce do Rovenska. kde byla umistě.
na fima , nakupovatijménem Schlághamerský dřír'y šlo i do ciziny.

Na Tumovsku a Semilsku elektrické pohony a osvětlení se mačně
stavěli i nďí obec Žadal východočeský elektrarensky svaz o oti sk Zdej -

ších obecních map. Mapy byli zaslané do Králového Hradce a v době
otisku byli stracené. Na Žádost obci bylo svazem ýhověno, obec
nechala si v Praze u archílu nové mapy i parcelační kníhou zakoupené
zhotoviti' což svaz obnos l 209'50 zaplatili.

Do voličských seznamu byIi do komise zvolení: Hejduk Jose1'
Kysela Josel, Kočí Václav a Jirouš František.

Povětrnost: Zima byla měka více pršelo, najaře od 25 dub. do
22 května bylo sucho' v letě kdy počínali nepokojné léta, příš|i velké
víchri s hromobitím, mnoho škody to spustilo na obíli.

Úroda: Následkem jamího sucha obilí byIo řídké. Za to ovoce
bylo hojnost. Proto bylo rydáno vladní nařízení' niíkupu na stromech.
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v HasiČské zbrojnici na Ž|ábku.
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REALITA ROCK slaví 10 let.

Pojd'te s nárni oslavit l 0 let existence naší partv ! l !

Jako hudební host vystoupí kape|a DE slLLHĚnos,
takŽe se rnůŽete těšit na spoustu nruziky !! !

21.listopadu 21,00 - 2,00hod.
Sál Ku|turního domu v Thtobitech

! 
^u 

listopad jsme pro VáS nachystali l
i tradičnípéřové hody. i
! rorové hody se budou konat l

II t3. - 14. tt.2ors r

!l
i v Restauraciu Studničků |

i rěšíme se na Vaší návštěvu!! iL------ 
-_--J



Třešně od 1/6 do 1/7 l kg od 25 hal do 40 hal.
Švestek _,,- dle zraní l kg od 15 hal do 20 hal.
Hrušky-,'- 1 kg od 15 hal do 20 hal.
Jablka _" I kg od 20 hal do 25 hal.
Cena se nedodrŽovala, nebot'by se to nalyp|acelo od česání.
Statistika zvířectva: Nebylo nic zvláštního.
Honidba: Byla nezněněna.
Ku|turní činnost: Těl.Jed.Sokol pořádala se ročně 2 dívadla,

5 předniíšek výchovních'
okresní osvětový sbor podal pokyn, aby místní osvětová komtse

pusobila ve vložce všech spolku a strarr politických.
Zvolení byli Najman Lad. předsedem, Mlejnek Frant. č 24

v Kozíkově krrihor.níkem, Hájek Václav poklad. Hejduk Frant. č 51

čtenďem, členové Hlubuček Jan za Sokola, Hejduk Václav za sbor
hasičů v Lestkově' Václav Vavra za sbor kozákovsky.

Ško|ni poznamky: Z obce lestkovské bylo zapsáno na první po.
chůzku do školy 7 žriku.

V .latobitech 
byl zaveden vodovod do školy. Přiškolená obec lest-

kovská splatila dle vypočtů dávky obnos Kč 3 145. Do Tatobit pro
školujest základna Thtobity 3 748 kč Lestkov 995. Rozpočet na ly-
dání řádné ob. 12 570kč.

Na Volavec základna. Lestkov 1 153 kč. Volavec a Václavi ob.
2 282- Rozpočet na vydání byl ob.1 7 43 ,69 kč.

Podpora charitativni: Ku podpoře dobro.spolku bylo obecnim
zastupitelstvem uděleno 7 spolkum obnosů.

Parcelační řízeni: V tomto roce bylo dríLrro pokynem pozemko.
vého uřadu v Tumově' aby si občané podali Žrídosti o příděl luk a poli.
Z naší obce bylo podáno 68 žádosti.

V Roversku zavedli si elektické světlo ato od Jičína. odlúaobcí byla
Václavi od Volavce, Zábek ď Tatobi| tnktuše _ Vesec od Klokďí.

V tomto roce podal osadní uřad v Lestkově, spolu s obecním sta-
rostou pro zájem pořádku pozemků osadních, aby pozemký které
j sou ve vloŽce kat.poz. 48 v Lestkově byli přepsané Z obecních na
osadní jak dnes se zákonitého názvu užívá. Mgr. Mi|ena Kašová
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INFORMACE ZE SKOLY
A SKOLKY

_ AKCE V LISTOPADU

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

V říjnu se školáci a Berušky žili kulturou _ školáoi navštívili tumov-
ské divaďo, kde viděli pohádku Zahrada' Berušky navštívily předsta-
vení Pohiídka o Kačence a Raníškovi. Jinak byl říjen ve mamení vzpo-
mínkového odpoledne k 80. qýročí postavení nové školní budoly.
Dovolte mi připomenout tuto ai'znamnou událost tak' jak byla pre.
Zentov{fua v oJKl Tumovsko v akci a Učitelských novinách'

Školství v T.atobitech, malebné vísce pod Kozákovem, má dlou.
hou tradici, o čemŽ se můžeme přesvědčit v místních kronikách:

o tatobitské školej sou první zprálry z r. l 790. Tehdy tu byl učite-
lem (kantorem, jak se tehdy říkďo) Matěj Nesvadba z olešnice. Dětí
bylo celkem zapsáno l 36 (79 hochů a 57 dívek). Pro chudobu nepla-
tilo ól dětí, pro nemoc 7, platilo 68 dětí. Z Tatobit bylo 66 dětí ve
věku od 6 do l l let, stále nechodil nikdo, občas 55' někdy || děÍí' Z'

Lestkova bylo l5 dětí (docházkaje neudána, patmě nechodily vů-
bec)' z Volavce 23 dětí, z Kozákova 25, z Proseče 5 a ze Ž|ábk} raké
5. Celkem navštěvovalo školu 55 dětí' nechodilo 9l dětí. VZdělání
tedy b1 |o na Žalostném stupni.

V letech l836 - l842 byl tu správcem Ško|y F-rantiŠek Zeliďa. Skola
byla velmi chatmá a pro 200 dítek naprosto nedostačoval4 proto kraj -

ská komise 20. listopadu l846 rrznala' Že se musí postavit škola nová.
Trvalo všakještětéměř sto let, neŽ byla postavena nová škola.

V pátek l . června 1934 kolem dnrhé hodiny noční škola lyhořela'
PoŽár varikl na půdě nemám1im zpusobem. Hasičs\im sborum, kte-
ré přijely na pomoc, se nepodařilo požitr zdo|aÍ. Ce|á škola, veškeré
pomůcky, knihovny atd., lehlapopelem a zůstaly z nijen holé stěny.

$učovaní probíhďo v sále hostince u Čepeliků a v obecni kanceláři.



Děti z Kozrikova, které povinně dochazely do Školy v Tatobitech, se
ocitly ,'na suchu.. a měly nepředvídaně prodlouŽené pržudniny.

Ale již koncem břema se počaly kopat základy, zikladni lcímen byl
poloŽen 10. dubna ajiž napočátku školního roku 1935/36 tu strílanová
kmsná budov4 kterou vystavěl stavitel Holman z Nové Paky ftákladem
350 tisíc Kč. S úpravou parku u školy stoupl náklad na 400 tisíc Kč.

V neděli 1 ' ziňi 1935 zakrásného dne oslavovali tatobitští občané
otevření nové školy. Kolem drúé hodiny odpolední lyšel z dolní črísti
obce početný průvod, vjehož čelejelo několik členů Sokola na ko-
ních, následovala školní mládež se sqými učiteli, dorost, sokolové,
skauti, hasiči a ostatní občané z Tatobit, Ž|ábku a okolí. Průvod uza-
víralo četníctvo s Národní gardou l9 muŽů v plné výzbroji. Před
prosloly byla vzýčena statní vlaj ka a byly zahrríny hymny.

Letos jsme si připomněli 80 let od této události a v sobotu 3 ' října
20l 5 j sme uspořádali vzpomínkové odpo|edne pro mistrrí i přespolní'
děti' rodiče, babičky a dědečky, pro bývalé pedagogy i nepedagogy _
prostě pro kaŽdého, kdo s námi chtě|zavzpomlnatnatuto udalost.

Ve l3 hodin jsme se všichni za knísného počasí sešli před školou,
kde přítomné uvítal pan ředitel. Po knítkém vzpomíniíní na dobu tato.
bitského školswí od počátku aŽ do současnosti lystoupili áci místní
školy s kultumím programem a otevřel se hlavní vchod pro všechny
příchozí. Všichni si mohli prohlédnout celou budol'u a v každé míst-
nosti byl někdo, kdo příchozím vyprávěl a ukazoval, čím škola žije.
V druŽině pzurí lychovatelka měla pro všechny připrav ené pvz|e, ve
školce byly připravenó křížovky (nejen) pro nejmenší, v I. třídě paní
učitelka prezentovala interaktivní qhrku a ve II. třídě běžela smyčka
o historii tatobitského školství. V expozici Stará škola povídal pan
ředitel zájemcům o době minulé, ale i o současnosti. Na závěr bylo
pro všechny připravené malé občerstvení. Soudě podle ohlasů' od-
poledne se podařilo a všichni odchrázeli spokojeni domů.

Pokudjste se pohlídky školy nemohli zttasÍrit nebojsteji z jakýctrkoli

důvodů nestihli a nídi byste s€ s tatobitskou školou bliŽe sezrrimili, na-
vštivte nďe webové strrínky (www.skola.tatobity.cz), kdeje pro Vrís

l0

připravena virtúlní prohlídka. Fotografie z celé akcej sou přístupné na

adrese: http://zstatobity.rajce.idnes.czl2015_10_03 - 80 let skoly/.

Celý říjen pak pro školríLa pokračovďo plaviírrí v tumovském bazénu.

V pátek 23. října v nímci školní družiny si děti připomněly svátek
Halloween.

Jinak se říjen (a pokračovat se bude i v listopadu) nesl ve znamení
příprav na rozsvěcení viirročního stromu a s tím spojené trhy (nedě|e

29. listopadu 2015).

AKCEV LISTOPADU

3. ll. plavání 9. lekce
3. ll. logopedie

l0. ll. plavaní _ závěrečlá 10. lekce
12. ll. vrínoční focení pro školu i školku
|6. ||. ředitelske volno pro M Š i ZŠ
24. ll. logopedie
25. l l. brus|ení v I'omnici nad Popelkou
2ó. ll. škola rodičovské sdruŽení
29. 1l . vrínoční Íhy

Pokud máte zájem o dalši informace a dění ve škole Vám neni
lhostejné, sledujte naše intemetové sÍrfurky www.skola.tatobity.cz, kde
se pruběžně můžete seznií'rnit s chodem školy a zj istíte zde nejaktu.il-
něj ší informace. }|gr. Par'e| \'aněk' ředite| ško|1.
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Něco nro zábavu dospělÝm i dětem
PRANOSTIKY NA LISTOPAD :

2. 11. Kdý na hšičkyjamé pďasí panuje, příchď zimy to omamuje.
l 1. 11. Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zirrra.

jeJijasno, bude tuhá zima.
l 1 . 1 l . PřijedeJi MaÍtin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
1 1 . 1 l . Martin a Kateřina na blátě' vánoce na ledě.
25. ll. Kateřina na ledě, vánoce nablátě.
25. 11. Sníh na svatou Kateřinu věští wsoké obilí.
25.1l. Chodí.li svatrí Kateřina po ledě, chodí svaý ŠGpán po blátě.
25. 1 l . Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.
30. 11. ondřejův Sníh zůstane ležet Sto dní.
30. 1 1 . Když na svatého ondřeje sněŽí, sníh dloúo poleŽí.

OSMISM Ě RKA
s.rdláCi ut'lou 1' |islop.adu Z dúbovětro a|}ebo 5u.(ové|)o
Širomll t|lsku: Jest|lje t.|ska sucná igíy oěokávaji |avd(}u
/i..t|,' j'štl alé úh|á 4 /a.]st.!stá' tády sf. dÓn.||iva]i'
ž€ oude Ílgl€n(a''
TP loNÝRU PRosÍoRR
JOROZAHONEKAOOHT.,
K E L o ( E Mo T o P P B Š E K
STAVBAEAZNEMKTCS
ozRoKDPAsMAoL Ě |A
MNN PRANOST I KAPLK
AUEoT ITvTARKDÁsR
S RX RMR P E U,<ZO IOOE
A AoAoo tČDoP Ě NNz V
R N c McHs I < I R I c N o A E
K E MVOV T AOB A V A KMV
ABABOKOFfTAXTUBAA
AKoRDEoN - 

^|vlMÁcE 
- AsTBot{oM - BARoKo . ao}lus -

FR^KTURA . KÁNTofl . KATEDR,A. KoLÉK . KoMoaA .
KoMPAs. XoRBA . KoHzo . MASAÉKA . MEt'rzA . M|K|NA .
NERosT . osAvA - oBXLAD . osllcE . oŠTÉ?. ovEČKA.
PATRol.|. PloNvR . PocHvÁ . PooP|s - PoTorrEK -
PRosToR - RoPovoo - RuKsAK. sÁzENKÁ - soNDA -
sTAvBA - sTuolo . 
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TRlXo . tJČlvo. vEvÉFKÁ.
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