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- úřední hodiny: kaŽdé pondělí od 19:00 do 2l :00
- telefon: 481 320 153,724 179 787
- e - mail: ouradostna@mybox.cz
- www stránky: www.radostna'cz

Upozornění
V prosinci nebude prováděn r1voz biopopelnic.

Krósné a pohodové prožití
vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví, Ióskv,
Spokojenosti a štěstí

přejí všem svým
spoluobčanům
zastupitelé obce
Radostnó
pod Kozákovem

VEREJNE ZASEDANI
ZASTUPITELSTVA OBCE

se koná ve středu 1ó. prosince 2015
od 19:30 hod.

v budově obecního úřadu
Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

PLES
Sboru dobrovolných hasiěů

Lestkov

se koná v sobotu 9. ledna 201ó
v kulturním domě v Tatobitech od 20 hod.

K tanci a poslechu hraje osmičlenná hudební skupina FutráL
l00% Živá produkce mimo standardní náshoje i pozoun,

housle. akordeon a další.
www.futral.cz

Bohatá tombo|a.
Vstupné v předprodeji 70 Kč' na místě 120 Kč.

Taneční sál se otevírá v 19 hodin.



- V posledních letechjiž pravidelně patříjedna z listopadoých so-
bot Tájnému ýletu, kte4ý nejen pro své č|eny organizuje Sbor dobro-
volných hasičů lrstkov' Nej inak tomu bylo i letos a v sobotu 7. listo-
padu 20l 5 nastoupila skupina více než třiceti lidí do přistaveného au-
tobusu a vydaIa se vstříc neznárnému cíli.

Přání většiny účastníků ,,aby to nebylo moc daleko.._ tentokrrít
organiátoři stoprocentně splnili. Pn,trí zastiívkou bylo totiŽ Muzeum
Ceského níje v Turnově. Místo všem sice nepochybně známé, píi
lzpomíniíní na poslední ruívštěw však museli táněřvšichni zalovit hďně
hluboko v paměti. Rádijsme si proto prohlédli a poslechJi odbomý
ýklad o geologické' paleontologické a mineralogické expozici a o
historii unikátního obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Stejně
tak nadšeni j sme byli z Kamerrrířského domu i ostatních s|álých exoo-
lc v muzeu.

V historickém duchu pokračovalo sobotní odpoledne i nadríLle.
Z Tumovaj sme se přesunuli do nedalekého Borku pod Troskami a na-
všívili zde Motomuzeum. Prohlednout jsme si tu máili úce iak osmde-
sít exponátů sériově rryrábených motocykjů zvučnýchjmen..1ako.|sou
značky JAWA, ČZ, PRAGA, ate i zástupce méni znrírnýcil znaeet
oGAR' MANET, ACHILLES, ŠÍSTKo či ČECHIE- Bóhmerlana.

odsud už to bylojen korrsek do restaurace Vidlrík, kde isme v dobré
náladě, ke které přispěli tradičně harmonika a vozembóuch. strávili
celý večer a po pů|noci dorazi|i zpet domů.

A kam r1razíme příště? Budeme rádi za Vaše nrámětv.

Jan Ktinig
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JESTLI MÁTE l VYZÁrEM o NAŠr NÁvŠrBw.
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ANDĚL. KULÁŠ l Čnnrr

bude prováděna obecním traktorem.
Pokud budete mít během zimní sezonv ně-
jaký dotaz nebo upozornění. týkající se
sj ízdnosti obecních komunikací, kontak.
tujte řidiče traktoru pana Radka Svobodu
na tel.: 604 162 029 nebo starostu obce
tel-:724 179 787

č>.-...-

komunikacÍ

o



Z kronikv lestkovské
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přes-

ně tak.jakjsou zapsány v kronice.

PAMĚTNÍ KNIHA oBCE LESKoVA
ROK 1925

Poměry v obci: Příjem v obci bylo rr,adaních Kč _ ziťrJúna2 240Kč.
Na ábavách tanečních Kč - obecní 200%, šk o|ni 250%o
Vydríní celkem činilo Kč 1 1 ' 180. 08.
Stavby: Jiroušu hostinec zhořel a znow postavěn. Na Koákově

shořelo č 20. Koucky nestavěl, místo ukoupila Havrdová.
Stavba silnice z osady kozákovské až na hranice Semilské byla

dokončena. Stavbu provaděl okres. V krtinách pří struze se lámal
kamen stavební a sloupi . Dělnicfvo pracovalo 8 h.

Maj itelové dostali od obce za pastvinu 1 korunu za 1 sáh za pole a
luka 2 kor.

obec Irstkov musela přij mouti ruízvosloú historické 300léte trst-
kov, předtím se používalo psarrí lrskov.

V Tumově byla krajínská ýstava o d'21l.7 do2/8.Y udobu po-
řádali všechny korporace spolky a strany zájezdkdebylo přítomno
mnoho poslanců. Též by| přítomen ministr. předseda Švehla.

K tóto vystavě bylo různých statistyk:
Počet stromu:
Jab|oní v r l903 : l 800. v r | 925 : 1 190 kusů.
hrušek -''-: 800. -''-: 525kusů.
švestek -,, 

-: 
7 000. -.' 

- 
- 1 84ó kusů.

třešní - '' 
- 

= 800. 540 kusů.
ořechu 

- 
'' 
-- 

50' -.. 
- 

= 57 kusů.
jiných 10 kusů.

Hliíšeni v r. 1925 bylo nepostačitelné, niísledkem války ku odva-
dění reqvízic a poplatku.

Sčítaní obywatelstva bylo 496 osob. stoho voličů 303 neschop-
ných | 93.
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Vás zr'c tta jiz irati1Črlí

u Kaple Pannv Marie na I]rackově.
Z]atá neděle 20. prosir-rce 2015

ocl lrtr hodin.

HucJcbní lrrogr.anl: Lét1]clr,i z M.rlé Skálv

t)otttácl o[-rt.crs tl'cl-t í .r ll Ór rr ]1. /"] I1l'i] t i l.ri iš těIlo-

l,řii({,te si s ,larrti z.rzpír,at k('('d\,a \'ánoÓlí Pi!'ničL\''



ato Lestkov, voličů 217, k volbrím přes 2l rok neschop. 8 osob'
do 2l rok 76, ku škole 36 děti.
osad.Kozákoq voličů 86, přes 21 roku 5 osob
do 2l rok 45, ku škole 23 děti
Počet příslušníku církví a bez církve.
I,estkov členů římské 219, česlven. apodob. 93,bez cirk.25.
Koziíkov |12' 

- 
,,- 40' 

- 
,, 

-7 
.

V Lestkově ukoupil pozemek pro stavbu Frant. Mďek z Tatobit
obch.ve skle. Shořel domekAnny Hejdukové č 51, později byl po-
stavěn, měla dlouhý spor s pojištovnou. Na svátek narodní 28. říina
koupila obec staÍrí vlajku.

Školnípozrulmky:
Rozpočet pro Tatobity byt |2 207 ztohoLestkov 2 5O7 . 40 -

pro Volavec byl 8 669.78 

- 
,, 

- 
3 082. 38.

Povětrnost: Léto bylo studené a moké.
Uroda: Celkově uroda byla prostřední.
Příšlo nařízení vlrídní by| zákaz bramboru na Semilsky okresy, ohlď-

ně nríkazi bramborové tak zvana rakovina.
Statistika zv.'.Ířecstva dne 31/12 |925:
Počet koní přes 3 roky a do třech všech koní 39 kusů.

-',- hovězího 202 kav, telat 18, odstavených 29, do 6 měs. 30
kus, do I roku 38 ks.,

Jalovic k připuštění 64, byku 20, voli 3. Celkem hověziho 4|5
kusů.

-,'- vepřového 129 kusů. Prasnic bylo 6 kusů, podsvinčat 42
k-t'sů.

Klasifikace koní bylo v břemu odvedené 2 koně.
Kozy celkem 112, slepicjest 8ó4 kusů, hus 14, kralíku 91, ko-

houtu 3ó kusů, kruty 2akackny 2. Ce|kové viíhy živé 1 465 kg.
V osadě lestkovské byli provďené honební volby a veřejná draŽ-

ba. Honidbu vydražil p Jindřich Čepelík host. z Tatobit za 400 korun
za rok a honidba trvá 6 roků.

V osadě kozríkovské pronaja| Vác|av Kudmáč za2}Okč'Též



byli honební volby na č|eny, člcnovó byli stďí zboení. Zvěřě bylo 6
zajíců l 5k. koroptví 4 veverky.

Dne712 při požáru hostince p. Jírouše shořelo divadelní jeviště,
menším obnosem bylo pojištěno 1l 300kč' Pak se koupilo nové.
malovaljej v 

.I.umově 
a tak Sokol musel znovu se starati o náčini ku

cúčení.
Cinnost spolku a volby do niírodního shromaždění a senátu:
Kandidovalo celkově 36 stran Vládní v Repub|ice Česl. V zdej ší

obcí bylo zapsáno 303.ZÍoho 303 voličů pak došlo 271 
' 

a to 139
mužů l32 žen.

Stoho strany: republikrínská zemědělská l27 hlasu'
československý sociální 35 - ', - '
|idova Lj. ňmskat. 4ó .. -.
strarra social.demokr. 29 I asu,
žvnostenská 26hl a čtýi další 6 hl.

V ten den volilo se najednou. Voličů do senátu by|o zaps. 245,
dostavilo se 223 volič. Z toho muŽů l 10, žen l 28.

Z níchž bylo: stranareptl. (zeěděl.) l0l hlasů, lidova49hl.
Živnostenská l9 hlasů. česl.demokr. 2.
komunista I hlas.

Parce|ační řízení: V tomto roce bylo provedení přídělové řízení
obcí a pozdějíjednotlivců u dvora Valdštejnského, a něco hořenské-
ho. Naše obec obdržela od hoŤenského a bylo lryhověno 44 Žadate-
lům ve výměře l3.40ha.

Poměry všeobecné: Pďet oby/atelstva v obcí bylo sečteno Íď.y 496.
obec přispívala na postavení T}Ťšového domu 25kč, Jed.Sokol

400 korun, rozpočet byl na l5 000 kč.
Též byla sbírka mezi čl. zeměd. na postavení Švehlového domu

v PÍarc.
V tomto roce Župa hasická Trosky a Kozikov rozdělena na oksky.
Sbor l-oktuše měli poprvé okskové cvičeníjako noý sbor. V t},rnŽ

roce byl zaloŽen sbor hasic. ve Volavcí.
Daň pozem. obratovajako paušalovaná byla zlyšena ze l5.50 kč

na 17.05 kč z 1 ha.
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INFORMACE ZE SKOLY
A SKOLKY

pá 4.12'
st 9. 12.

út t5. 12.
čt |7. |2'

- AKCE V PROSINCI
Pnmí tři měsíce utekly jako vod4 uavřeli j sme prr,rrí čtvrtletí, a tak

mi dovolte' abych vás ve zkratce seznámil s tím, co jsme všechno
proŽili a čím škola Žije.

Ve čtvrtek l2. listopadu 20 | 5 proběhlo ve škole vánoční focení
Berušek a ško|áků. Stala se již z toho pěkná tradice a díky Fotoa-
teliéru Staněk budou mít děti krasný dárek pro rodiče a prarodiče.

V úteý l0. listopadu jsme ukončili p|avání v fumovském bazénu.

od středy 25' listopadu opět jezdíme brus|it do Lomníce nad
Popelkou. Letosještě pojedeme 9' prosince a pak ď v novém roce.
Jsem moc rád za vstřícnost HC Lomnice nad Popelkou' nebot'nám
pomohl překlenout problém s dopravou do Lomnice a zpět.

Ve čtvItek 26. listopadu se konalo rodičovské sdružení' kdejsme
zhodnotili první čtvrtletí a naplálrovali akce na druhé.

V neděli 29. listopadujsme se opět zúčastnili tradičního rozsvěce.
ní vánočního stromu a s tím spojených trhů.

I nadále probihá |ogopedie.
Celý měsíc jinak probíhal ve zramení příprav na tradiční vanďní trh.

A co nás čeká v prosinci?

Mikulríšská nadílka
bruslení v Lomnici n. P
logopedie
Vánoční besídka nejen pro rodiče
v sále KD Tátobity

2|. a22. 12' ředitelské volno pro Berušky a školríky
23. |2. _ 3. |. 20|6 Vtfurcční pnáadniny

po 4. l.201ó nástup do školy
Mgr. Pave| Vaněk' ředite| ško|yMgr. Milena Kašová



PRANOSTIKY NA PROSINEC:
4.12.
Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.
o svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruši střež nosu i uší.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent'
Má-li svatií Barbora bílou ástěru, by1vá hodně trár'y.

6. t2.
o svatém Mikulriši často sníŽek práší'
Svat'ý Mikuláš splachuje břehy / pršívá /.

13.12.
Na svatou Luciijasný den, urodí se konopí i len.
Svatá Lucie ukazuje svou moc' neb nrírn dává nejdelší noc.
Lucie nocí upije a dne nepřidá.

24. t2.
Adama a Evy i Stěd{ý den /
NaAdama a Evu čekejte oblevu.
Jitřníjasná a obloha čistrí' úroda hojná příští rokjistrí.
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
il ň'' | , lNa Stědrý den večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičk;.

25.12.
Hod Boží vrínoční lBožinarození l
Lepší viínoce třeskuté neŽ tekuté.
Mriíz na Boží narozeni . zima se ldrží bez proměny.
Když vanoce obílí stromy sněhem' tak je posype j aro květem.
ZeIené vanoce - bílé r elikonoce.

Bílé vánoce . zelené velikonoce.
Tmavé vánoce - světlé stodoly.
PadiíJi na Boží hod vanoční sníh, hodně obilí bude na polích.
KdyŽ na BoŽí hod prší, sucho úrodu poruší.

26. 12.
sv. Štěpána, prvomučedníka
ChodíJi Kateřina po ledě' chodí svatý stěpán po blátě.

31. 12.
sv. Silvestra I.. papeže ( + 335 )
o Silvestru papeŽi snížek sijiž poleží.
Na Silvestrali vě1rya níro slmce svítí' nelze nam dobrcho vína se na<líti'

Je-li na Silvestra větmo - bývá dosti pamo.

svatoondř€jsk]hn svátkem začíná Advent. K předvrílročnímu času
dříve patřil i půst, kdy se přísně dodÉovalo' že maso nesmělo přij ít na
stůl, jinak podle pověry dobýek Stonal celý rok. Nesmělo se arri mas-
tit sád|em, pouŽíval Sejen šmolc. přepuštěné maslo, které se přecho-
vávalo v soudkoviýh, kameninorych, hnědě glazovaných hmcích se
dvěma uchy. Jako postníjídlo Se podávala pučálka či pálenec. Ajak
se pučálka dělala? Hrách se namočil na čtyřiadvacet hodin, nechal
dukladně nabobtnat. Pak se vložil na rrymaštěný pekač, osolil' opepřil
apolil sádlem. Nechal se v troubě opéci po všech stranách' ale pozor
. pekáčem se musí během pečení několikrát zatřást, aby se pučálka
nepřipálila.

PučtÍlka
Několik hrstí hrachu namočíme do vody' Přibližně po dvou

dnech vyraší z hrachu klíčley, pak vodu slijeme a hrúch nasucho
opražíme na plechu cca 5 minut' Pak k němu můžeme přidat na-
jemrc nakrájené uzené maso s kořením či česnekem, nebo pučál-
ku udělat na sladko - s medem.

lll0



Stědry den nastal . . .

NeŽ se setmělo' muselo bý vše poklizeno ahotovo' Hospodář se
postara| o dobyek. opatřiI stromek. ale hospodyně muse|a mít l Še
připraveno na stole, a\ od večeře nemusela odcházet. Vařilo se pro.
stě, z nejdostupnějších surovin . brambor' lrrachu' čočky, krup. Šted.
ý den b1ýwal ve znameni půstu a tak k obědu bývalajen hrachová
kďe. Večer však byl nej obryklej ším pokrmem tradiční kuba, kteý se
dělal z krupek hřibů modrríků, od nicM pak pokrm dostal znrimý pří-
vlastek,'čemý..

Cerný kuba
250 g krupek, 500 g čeťStvých nebo 50 g sušených hub,

I00 g másla, cibule, česnek, kmín a sůl
Krupky se uvaří doměkka s kouskem másla, 'solí a kmínem'

Mezitím se na cibulce podusí houby (sušené se namričeií alesptlh
na hodinu do sÍudené vody)' Pak se oboje smíchťt dohromutl4'.
přidd utřený česnek dosolí, omastí a zapeče v troubě. Dříl,e se
černý kuba jedl z.jednoho pekačku a k němu přikusot,ali švestb
naložené nalryseIo. Myje samozřejmě nahradíme okurkami nebo
zeIným salátem.

500 g hrachu, 250 g
} 20 g Íuku, nejlépe sódltt

Hrrich přebereme a přes rulc namočíme, druhý clen jei uvaří-
me doměkka, ale pozor nesmíse rozvařit. Protoje ltlupaný hrách
nevhodný, lepší je celý, zelený. Zvltišt, uvaříme přebrané a spaře-
né kroupy s kmínem, které po uvaření pro.
pláchneme studenou vodou a promastíme
rozpušlěným sádlem' Jakmile je oboje uva-
řeno, přisolíme, smíchame opatrně dohroma-
dy, omastime a nuvrch polijeme zpěněnou na-
kráienou cibulkou'

cibule,trhaných krupck. sul' knín' I


