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- úřední hodiny: každé pondělí od l9:00 do 2l :00
- telefon: 481 320 153,724 179 787
- e - mail: ouradostna@mybox.cz
- www stránky: www'radostna.cz

:-{$tl . ..é.c .-: '. '.

'}* V sobotu 6. února 2016 pro.j<Jc obcí Radostná podj. Koz'lkovem tradiční masopwurí pniivod. Sraz v maskiich.je
v 8:00 hod. na autobusové zastiivce v l,estkově. Plitr trasy

" průvoduje Pustina ) Lestkov ) Volavcc. Lze předenr

. říci. žr ncbude chytĚt dobni ábar,a. proto se přijdte pbavit

Upozornění
V únoru nebucle prováděn vývoz biopopelnic.

.;.

-!a^iiL.

(2 a rozšířit raau masek v pruvodu. .

L.0,i...j!p- **F ..:... ..+í;:F

Veškeré informacejsou podány obsahově i pravopisně přes-
ně tak,jakjsou zapsány v kronice.

PAMĚTNÍ KN]I IA oBCIl LESKoVA
LÉTA1927

Poměry v obci: František Mejnek č 3 l přistavěl domovní. .Toseť
Votrbec z Kozákova a Vacl. Hejduk na Zelirrkách přístavba ob1.tných
svčtnic. Nově postavený domek Ir. Š írka na Ze|inkách.

Stagnace v broušení z.jara byla malá aŽ ku koncí roku bylo brou-
Šerrí nab byek. počitalo tím, Že v Rusku i r' Cíně se Částcčně uklidnili
tuzernskó nepokoje. Byla to druhá perioda chodu po válcc'

Na Kozákově Frant. Kudmáč otevřel šachtu' kde byl před sta lety
aS v roce . . . (není čitelné L) dolovan a hledan kámen, pak byl brou-
šerr a zasaděn v kapli svat. Václava v chránru svat. Víta v Prazc.

Volební komise: I Iejduk |.rantišek. Václav Hcjduk. Guslav Bro-
Žek č l5 ml.. Frant. Kočí.

Volba do obecního zastupitclství byla dohodová. stran. repub. vo.
lila 8 členů. strana čessl. narod. socialistiska 7 člcnů.

Tedy byli zvolení: za stranu zemědělskou: Ilejduk Václav č 46'
Mazánek Joseťč 4' Hc.|duk Frant. č 27' Polák Vác|av č l ' Koucky
Jose1.č 54' z Lestkova. Hejduk .Iose1'č 9, Hájek VácIav č 3. Kudrnáč
Janč2 z Kozákova.

Za stranu: čessl. narsocial.: KočíJosefč ]4. Cennák Fralrt. č 69.
Brožek Gustav č 1 5. Mlejnek Petr č 24, z Lestkova. Mlejnek Franti-
šek č 24 truh.. Vávra Václav č 1 . Kubáněk Alois č 30 z Kozákova.

Náhradníci: Staněk Jan' Kněbort. Vodháněl. z Lestkova. Vár,ra
.Ioseťa Votrubcc JoseÍ.

Do Íinanční komise: Kudmáč Václav z Kozákova. Jan ř]lubuček
a Najman Ladislav z Lestkova' Hejduk Václav. BroŽek Gustav.

Starostou obce: JoseťHejduk z Kozákova' I. radní lJájek' II' rad.
Vávra Václav a Mle.jnek Petr, náměstek Mlejnek Frant. č 24.

Za osadu Lestkov Zvolen Za starostu Kočí František.
Za osadu Kozákov -,. - - '.. Kudrnáč Václav.



Ško|ní poznamky a kostelni: V tomto roce docházelo dčti do
školy do Tatobit 2 l, na Volavec 27' do Rovenska na občánku 7 děti,
do Tumova I .

Obecní příražka byla 260 %, školn í pÍíraŽkaby|a |40%o.
Stavba nové Marnice byla dokončena a Stala l7 320 kč.. stoho

obec Lestkov přispívala obnosu 4 989 kč.
Povětrnost: Zima byla měka..jaro vlchke studené, hlavní seti bylo

v polou dubna. Sušení sena bylo příznivé, Žně dosti nrokré. obilí kaž-
dyjíŽ panríkoval. Podzim byl obstojný ď do polou listopadu, dne 25l
1l příšli mrazi bez sněhu, nrrazi stali v zaÍiše až'27%o,pak 24l,|2 příšla
trochu odlcva.

Úro<|a: Sena bylo dosti téŽ otav. bramboru zase byl nadb}tek. Žíta
bylo málo a řídké hIuchó. cerra vstoupla nad pšenicí' cena tak Žita
235. pšenice 220, oves 1 80. brambory od 30 do 50 kč. tI bramboru
cena sc udrŽela' by| znační qivoz na Balkan i ovsa.

Zvííectvo: Z.|ara bylo málo vepřů cena 12 kor. a 1kg Živé vahy.
Hovězí kolisavě od 5 aŽ do 8 kč.

Ncnroc mo1olice byla rozšiřcna. byIa na padly kus stiítrrí podpora.
odvod koní byl a bylo odvedeno 7 koní.
Honební zaležitosti: V tomto roce byl vydárr zákon. Že honidba

započtre mimo 1 srpnaaž | zátí
Odstřeleno bylo 9 zaiíců, l l korop.' 9 veverek' 3 lišky. l8 havra-

nu. 5 strak a 5 usuj iných škodných.
Ku|turní činnost: l.před. Masaryk aabstinence.2. Živol Komen.

ského a pusobnost. 3.přcd. Bytva u Zborova' 4.před. Cojcst odbonté
vzdělání zemědělce. 5.před. Výmarn a zavedení elcktrické energie.

l .Jedno dětské divadlo a T.ěl. Jed. Sokol.jedno schrala'
Knihor'na: Sčíta l 2l kníh. mě|a 87 čtenařů. 3ó3 vypujček a bylo

věr-rovárro obcí ...Kč.
Podpora charitativní: Při odvodě bylo odvedeno zbírkou po

domech óó korun' V Rovensku na Masarykovu ligu leteckou 25 kč.
v Tumově l5 kč. Bakšteinové a|mužna225 kč, Bílkové 80 kč. děti
Bílkoví od okresní dětské péči 140 kč. V tomto roce 2 podory odpad-
li. Byli zřizené ve válce. S chudinského Íbndu E'irthalu by|o přispíváno.
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a to ročně Cecilii Vacatkové 60 kor., Bílkové 48 kč, Vlkové 48 kč.
Spo|kové dobro: Sbory hasické byli s hudbu ve sjezdu na Hole.

nicích. Podporu statní obdrŽel sbor kozákovský kč l 000. Podporu
statní pozdě.jí k vyplatč lestkovský kč 600.

V lestkovském sboru byli zvolení za Najman4 Vaňátko nanrěstek,
Za ĎlrKa. ll('lduK Ir. SbrolnrlStr.

Zemřeli:ine l 2 ledna. náš prukopník svobody na Rusku a byvalí
český zenrěděl'posIanec DÍirich J. . zemře|a2615 Eliška Krásnohor.
ská' spisovatelka.

Parce|ačni řízení: V tomto roce obdrželi vlastníci zádušních po.
zemků do rukou zápisy. V srpnu přišli zápisy na luka. aby se pode-
psali další spolumajitele. Koncem roku obdrŽel zbýek usedlosti Pe-
kařovi bratr Václav ve lýměře 1 7 korců l2 arů.

Na lukách u dvora Hořensko byla qválcovarrá a pokladane mos.
ty na ccstu v lukách. Stavěno bylo pro 98 dí|ců. Vydání mostu za
roury l l4l kč a práce zdarma. Valková ccsta stala l 747 korun. Veš-
kerou správu věnoval starosta obce Lestkovské Najman Ladisl.

Poměry všeobecné: Kontumace psů trvala l0 měsíců' pohodný
měl 10 kor. měsičně. V ntčsíci únoru nočala fungovati novězřizena
okresní po.i i štbvnla zemědělská.

KoIem všechny Iesní půdy byli dosazené,jež byli nrníškou Zničené.
téŽ Prokupek zasazt:l Straň nad Lestkovem. Dne l9l5. Byla zá|oŽena
na okr tumovském selskajízda. Všechny krajové stromy v lesích.ieŽ
zůslalí z-dravé rnuseli se zpacovat niisledkem osamocením h1'rruIi.

V rocc bylo nařízení kdo rněl od převratu ZadrŽené daně ohroŽo-
valo mu by měl slevů'

V tomto roce Se tíŽ hodně tančilo. bylo povoleno l 3 tanečních zá-
bav coŽ vyneslo obci 630 kč.

j/a l 0 let samostatností jest 9 vlad jest j í Ž77 ministrŮmíchž2 zenrřcli.
Presidentem.jest znovu zvolen 25l5. T. G. Masaryk. Všech voličů

v narodním shromáŽdění a senátu bylo 434' znichž2] 4lrlasů pro
p. Masaryka' l 04 prazdných lístku, 59 pro komunisty.

Zznamenal dne l 5/2 l 928 Naiman L.adislav" rolník z Irstkova č 37.

Mgr. Milena Kašová



INFORMACE
ZE ŠKoLYA ŠKoLKY

_ AKCE V UNORU
Ták mríme za sebou prltrí pololetí. Pnmí měsíc v novém roce utekl

jako voda, tak mi opět dovolte krátké zhodnocení'
Leden roku 201ó byl klidný' i když malinko poznamenaný absen.

cemi školaků, takže jsme museli r,ynechat j edno bruslení. Přesto jsme
se pilně učili a na závěr ledna přišlo hodnocení celého pololetí . ly-
svědčení. Všechno? Ne. Chybí akce pololetí'akce důležitá pro pře-

Žití. Zápis do školy a Den otevřených dveří ve školce.
V pátek 15. ledna proběhl ve škole zápis budoucích ško|áků

a Den oÍevřených dveři ve školce.
Irtos se Dne otevŤených dveří zučastrriý dvě potencirílní Berušky. Vě.

řím však, Že to není konďnó čislo. Vše rozhodne aŽ rozhodovací řízení
(zápis)' ktere se bude konat v květnu. o všech náežitostech ohledně roz-
hďovacího řízení budete všichni informovani pÍostřednictvím tisku (Infor
míčelq Radostr.í stuďínka), intemetu (zde si budete moci stďnout pořeb'
né formuláře) a ruistěnky v MS. Kdo nemápřístup k intemetu' bude si moci
potřebné formulríře r,ryzvďnout ve školce nebo v ředitelně školy.

Ajak probíhal zápis? Děti se nám nejprve představily a zarecito-
valy básničku. Potom jsmeje r,yzkoušeli' zda najdou dva stejné ob-
riízky a společnějsme se r,ydali na pohádkovou stezku. Letos na děti
čekaly tři víly - AneŽka, LuckaaAdéla, které se svého úkolu zhostily
na výbomou a i touto cestoujim moc děkuj i za pomoc. VílaAneŽkaje
lyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů' barev a různých dnůů
ovoce a zeleniny, ví|aAdé|aze,malosli číslic a písmen a víla Luoka se
jich ptala na zvířátka ajejich mlád'átka. Poté nrísledovala graťomoto-
rická cvičení a vyprávění pohádek podle obrázků. Na závěr si děti
zahrály na malíře a namalovaly nárn barer'n1imi křídami na tabuli po-
stavu. AjelikoŽ kď dápráce zas|otlŽí odměnu' dostaly i ony darečky,
které jim'"1'robili jejich starší kamarádi.

ft

A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvŘikyj sou Filip
Cimbá|' Adam Horský, Tereza K|ementová, Marie Mařanová,
Maxmi|ián M|ejnek a Barbora Št'astná.

Co niás čeká v únoru?
st 3.2,

8. - 12.2.

'iÚ |6.2.
st 17.2.
st 24.2.

ávěrečné bruslení
jarní pnizdniny
logopedie
kameval v MŠ
kameval ve školni druŽině

Pokud máte Zájem o další informace a dění ve škole Vám neni
lhostejné, sledujte naše intemetové sÍárky www.skola.tatobiý.cz, kde
se pruběŽně muŽete semr{mit s chodem školy a zj istíte zde nei akturíl-
něj ší informace. Mgr. Pave| Vaněk' ředite| školy

Informace z Tatobit do Radostné studánkv
H|asováni Evropský sÍrom roku 2016

_ Tatobitská tisici|etá lipa
od l2. lednaje na stránkách www.treeoftheyear.org spuŠtěna pre.

zentace všech evropských finalistů do ankety Evropský strom roku
20l6. Dozvime se zde všechny soupeře, kteým se naše tisícileú lípa
postaví v hlasování o vítězný strom' Samotné hlasoválríje na těchto
stnínkách spuštěno 1. února a potn á až <]o 29. února 20|6. Každý
člověk bude moci hlasovat pouzejednou prostřednictvím své emailo-
vé adresy.

Podpořte i Vy naší lípu v evropském hlasovríLrrí.

Hlasováni bude probíhat od 1. února do 29. února 2016.
1. února se web přepne do h|asovací verze a u kaŽdého profilu

stromu bude umístěno hlasovací okénko.

ll



Sbor dobrovolných hasičů .l abbity Vás srdečnč zvc na
Ý,

HASICSKY PLES
v pátek 5. února 2016

od 20 hodin
r-ra sále Kultunrího dtlnru r. 

.Illtobitcc|r.

K tanci a ptlslcc|ruhra.ie skupinaVESELi PoZŮSTALi

Skautské středisko,, Li PA.. Tatobity
Vás srdečrrč zve na

SKAUTSKY BAL
V pátek 19.2,.20|6oa 20 nod'

Na sále restauracc Hasičárrra v TatobitccIr

Vstupné v předprodc.iijc 70.- Kč a na rnístě 90.- Kč.

K tanci a Poslechu zahraie

t OI-K/(lOLJN l RY kapela RACHOTBANDA'
Čeká na Vás bohatá torrlbrrla. zábavné soutěŽc

o skr'ělé ceny a nraló překvapcni.
'|.ěšílrrt: se rra VásI

Sbor dobrtlr'olných hasičti.Iatobity Vás srdečně zvc na

nĚrsxÝ xanNEVAL
v sobotu ó. února 20ló

l^ . od 14 hodin
. na sá|c Kuhurnílrtl dtlnru v 

.Ihtrlbitcch

Sr clcčně zvou pořadatelé

Skautské stře<|isko..LÍPA'' Tatobity Vás srtlečnč zve na

HERNÍ SoBoTU
HRACÍ ODPoLEDNE PRO VŠECHNY

SKAUTY I NESKAUTY
AJE.||CH RoDlČE

Máte rácli zábar,u a stolní lrry.] Chcelc zaŽít rreobl'ykló odpolednc'l

Zahrát si hry.. které.ještč rlezrráte'}

Při.itl.tc v sllbotu 27. 2. 2() | 6 mczi
15:00 až l ti:00 hot|inou

I)o skautské klubol'ny v 'l.atobiteclr

(r'eclle obecního úřadu)

S sebou po1řebu.ietc ptluzc skr'č|ott

náladu a chut.si zahrát zajínravé ltty

Čckat na Vás budc rlralé občerstvení

a spousta zábar'ny.ch i logických
spclIcčerlskýclr stolrrích lrcr : )

.,. =ůrltt
.Á

HEgg
a a d. t{r. A tli ll

HI občcrstl'ení ZaiiŠtěno !

oznalt]ule. zc

Výroční č|enská schůze :
sc koná :

V sobotu ó. února 20ló od lÍl hodin :
V salclIrku restaurace l-l Stuclrričkú :

v lirtobitech .

Učast všech člcnů nutná!!
l,laccní příspěvků na rok 20ló :

výbor Zo ČZS :
aaaaoaaaaoooaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaoaa

It l3



Upozotňujeme všechny ženy. muže' děti, že nadešel povríLrročni Čas

a místo .'ležení u televize a baštění 
' 

jipsů acukroví..jsme pro vas připraúli
několik dnrhů spoÍovnillo '"yžtí, kde se můžete příiemně protámout, Za-

tančit a zacvičit si. zahrat si na víle Kulnrmího domu v Tátobitclch

ka.Ždé pondělí od l7:00 h S].oLNi TENIS - DoSPĚI,Í
od l9:00hZUMBA

kaŽde útery od l7:.l0 Irl.RAMPoLíNY
o<l |ó:00 h S |()LNÍ TENIS - DoSPĚI-i

každý čtvr1ek od 1 7:30 h UVot,ŇoVACÍ A RELAXAČN Í
CVIČENi
od le:00hTRAMPOLINY

kaŽdánedě|e od 17:00hSToLNiTENIS DĚIldo tOlct
od l8:00h STOLNi TENIS DĚTl na<l lolet
od l9:00h IRAMPOLINY

Ani přijednonl ze cvičení nerozlišujeme začátečníky a pokroči|ó.
proto se začít nrůže kdyko|iv!

Pňidte kdvkoliv bez ostvchu mczi niís! ! !

Gratu|ujeme ú noro!.ým j ubi|antům
80 |et o I,adislav Bareš. I,estkov 29

75 let o RůŽena Koucká. Lestkov 56

Něco pro zábavu dosnělÝm i dětem
PRANosTIKY NA ÚNoR:

(Jnor bí|ý - poIe sí|í.
[-]noror'á voda - pro pole škoda.
V únoru kdyŽ skřivan zpívá. velká ziIna potom býá.
Jcstli únor honí nrraky' staví břez'en sněhu|áky.
Unor teplý - březen chladný' únor studerrý . srpen horký.
Co si únorzazelená. březen si to háií; co siduben zazeIená. květen

nlu to spálí.
2. února: Hromnice - ()čišt.ování Pannv Marie
Na Hronrnice o lrodinu více.
Na Hromnice n-tusí skřivan vznout, i kdyby měl zmrznout.
Na Hromrrice jasná noc. bude nrrazůještě nroc.
Na I lromnice chumeIice. netrvá pak zinra vícc.
o Hromnicích.|asný don. připrav koŽichještě ven.

Zelené Hromnice - bílé Velikonoce.
3. února: sv. B|ažeje' biskupa a mučedníka v Arménii
Na svatóho BlaŽeje kamínek se ohřeje.
Na svatého BlaŽeje pije skřivan z kole.je.
Na svatého Blazeje slunce.ještě nehře.ie.

l3. února: sv. Řehoře II., papeŽe ( +731 )
o svatóm Řehoři mrazv ořituhnou a vše umoří.

Společenská rubrika
tr' ''l 

L<Í{

CVIČENÍ RoD|čŮ s DĚTMI
Přijdte si zacvičit, pohní. zasmát se, popovídat si

o. Cvičíme každé pondělí od 9.30 hod. na sále
v kultumím domě Tátobity. Cvičení probíhá formou
basniček a písniček. S sebou si prosím vezrněle kari.
matku nebo deku. pohodlnó oblečení' obuv a dítě o.

A kaŽdý pátek od 9.30 hod. na obecním úřadě v.Iatobitcch
výváříme s dětmi ruznó ýrobky.

.]ste srdečně zváni o.
Těšíme se na Vás Vcndula s Barunkou a Klárkou

l4 l)



24' února:' sv. Matěje, apoštola ( + kolem roku ó 1 ),nyní 14. 5'
Svali Matěj ledy láme. nemá-lijich' naděláje.
Na svatého Matěje, do závěje naleje.
Na svatého Matěje rampouchy - úrodný rok na mouchy.
Na Hromnice metelice všechny cesty Zametá. Svad' Matěj rád je

zase odmetii.

Hromnice - 2. 2.
l kdyŽ to tak nevypadá. Hromrrice.jsou svátek jara. Mimocho.

dem. mčsíc únor má nazev podle ledoých ker. které se začínaly lanrar
na řekách a ponořovat pod vodu. Říkalo se. Že se unoiují a tak r'zrik|
název měsíce únor.

Hlavním významem svátku Hromniceje ted1. příchodjara a ná-
\,rat Světla. proto 

'.Na 
Hromnice o hodinu víoe'.. V tomto období se

také začali bahnit ovce (tedy rodit) a nastávalo obdobíjejich lakta-
ce. CoŽje dnesjiŽ opomenuto, ale ovce byla dřír'e zvířetem prtl
r'šechno ajejich chov zajišťoval lidem přeŽití. Dár.aly maso. mléko.
ze kterého se vyráběli sýry' alc i vlnu na šaty. Vlastnit krár'u bylo
velký luxus. Narození or'čích mlád'at
bylo tedy symbolem nového Života
v novem roce.

Tohoto dne se v kostele světily
před niší svíce' kterým se také říka.
lo hronrničky. PoboŽní lidé takto r,v.
svěcené'.hromničky.. zapalor'ali při
bouřích. modlíce se přitom k Bohu
za odvrácení moŽné pohromy. Také
bývalo zvykem dávat hromničku do
rukou umírajícímu člověku. Světlo
hromničky mělo jeho dušičce svítit
na cestu do nebe.

Na IIromnice se tradičně sklí-
zel betlém a někde také vánoční stro-
mek.

I
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