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Informace obecního úřadu:
- úřední hodiny: každé pondělí od l9:00 do 2l:00
- telefon: 481 320 l53,724 l79 787
- e -mail: ouradostna@m}zbox.cz
- www stránky: www.radostna.cz

VEŘEJNE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

v buclově obecního úřadu
Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

Termínv svozu bioodpadu
V zíří bude pováděn qh,oz biopopelnic v úterý

6,120. a27.9.2O16.Y úterý 13. 9.2016 se svoz
neu§kuteční.

Svoz bude prováděn ]áno, proto při§tavte hně-
dé nádoby na do§tupné mí§to u §yénemovito§-
ti v dostatečném ča§oYém předstihu, nejlép€ v ponděřvečer

Nasáo (od dubna do listopadu)je umístěn vo|ně přístupný kon-
tej ner na bioodpad (malý orarťový) u budor,y obecního uřadu na
Pustině. Zdeje možné odlrládat pouze biologicky rozložitelný
odpad ro§tlinného půyodu. V qídnu od 12. do 18. 9,2016 bude
tento kontejner přista\€n i na Volavci.

Děkujeme, že třídíte odpad.

z kronikv lestkovské
Veškeré informacejsou podány obsahově i pravopisně přes-

ně tak,jakjsou zapsány v lrronice.

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE LESKOVA
LÉTA 193 5

Dne 9, ledna ryhoiela stodola i s inventiářem Petru Kvapilovi na
Podvrzkách, Vyhořel obltný domek Jana Krále v Le§tkově č. l1,
ktery sejiž nestavěl, Kdysi st íval pručelím k domu u Prokupků.

3 . února byla velká bouře sněhová, blýskalo se a silná vichřice,
která schazovala taš§ se střech a ij iné lq,tiny poškozovala, 29. břez-
na se menší bouře opakovala.

3. břeaa sehralo žactvo naši školy na Kozákově v hostinci, prÝrú

divadlo k narozeninám p.presidenta Masyryka. Učitelé: Havlíček
a Karásek měli prosloly. Návštěva byla hojná.

Začátkem dubna pokračováno na stavbě školy, která byla kon-
cem července dokončena.

1 8. $pna konala se slavnost otevi€ní nové školní budory, Týž den
bylo počasi neslibné, dosti cbladné a dopoledne pršelo. Za sla\"nostrť

řečníLa byli požd.íni poslanci Dubic§i a Rechcige1, kteří slíbili, ale
nedostavili se. Poslanec Dubiclq se onrluvil.

Před začátkem slavnosti bylo seiazení §polků, sboru has. z Koá-
kova a Lestkova a občanstva na návsi v osadě Lestkově, odtud od-
chod s hudbou k nové ško|ní budově, slavrrost začala faďárou na suka-
Následovalo piiýítíni hostí starostou obce Boh. Bakešem. ProslolT
měli František Mlejnek t,č. předseda místní školní osady v Lesttově,
senítor Karel Anděl člen okl afboru v Tumově, Dr. Romportl, ola§sní
školní inspeLtor, uč. Jal:ubec za učitelskoujednotu, Karel Otta učitel,
kteqý byl piidělen za prozatímnfto spnivce naši školy, Milhel z Tlrrnort
za dělnickou jednotu a správce naší školy Kaíel Havlíček učitel
z Rovenska-

Sla\Ťrost byla ukončena zpéw ataicižActÝaiaši školy, Lleré pěk-
ně nacvičil tehdy rr.iš učitel Vladimíť Kará§ek z Ýskře.
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sla!Ťo§t byla hojně navštivena, nechyběl ani projektant naši školy
arch. Suc z Prahy.

Musim podotknouti, že v roce l 93 | bylo opomenuto zapsati usta-

vující schůá prvni mísnrí školní rady v l,estkově, konané dne l . červ-
na 1931 v Lestkově. Zvoleni byJi: František Mlejnek, truhlář
v Kozákově před§edou, Václav Hej duk rolnft z L€stkova místopřed-

seda, JosefHejduk rolník z Kozákova a Petr Mlejnek z Le§tkova
členové.

Jelikožjsem doplnil, co bylo opomenuto v roce l93l, víacím se
zase do roku l935.

4. září bylakolaudace školy za přítonrných znalců,lnž, Brabec
z Jičina stavebni rada Dr Romport| okresní ško]ní inspektor. okresní
lrejman, rada Orrdrejs a Dl I-iavlin okí. zdťavoíí řada.

5. ř(ina. Č§řleté údobí místť školní rady ukončilo, naňzeno - nové
volby místrri školni mdy. Zvoleni byli: Vriclav Hájelg mlník, Koz-ákov,

předseda František Hejduk rolník z Lestkov4 mistopředscda. Gus-
tay Brožek, brusič skla z Lestkol,a a JosefMažnek, obchodttík sk|em
v Lestkově. členové, Václav llejduk předsednictvi r€signova], zvolen
Za před§edu Gu§tav Brožek,

Došlo k vyřizení žádosti, aby naše škola neslajmétro prvniho
presidentarepubliky,sundáno název,,Škola"azadáno zhotoviti
z leštěných kozá&ovských polodrahokamů,, MasarykovaObecná
štolď'.

Pnni učitelé v nové školni budovč byli, Karel Otta z Čelakovjc za
spÉvce školy a Růžena Vmbcová z olešnice za (neni čitelné).

V červenci koupil Votrubec zKozákoýa lěžké nákladní auto
k vožení štěrku ze svého lomu.

Úíodabyla velmi slahi. Zima deštivá n isledkem mokra obili ozimni
vyhynulo, slárny ve|rni rnilo_ Iáo bylo suche, velké vedfa dlouhotrva-
jicí, takže ve ryššich polohách bylo osení rlpra} é. Ovoce bylo nad-
b},tek a že byl dovol9n {ívoz, hodně platilo,

4

Další roky chybí a kronika pokračuj e takto:

V roce l939již se všechno v obciměnilo. Jižnastal Protektorát,
Každý chodil smulný,a čekal, co bude dál_ Atak toj iž začinalo. Rdzit-
ka obecni musila dříve nésti text německý a potom český, úřední věci
rou]ěž dřive němecbi a potom če§ký.

V březnu přišli Rovenští četnlci k tehdei šimu staroslovi obce Brož-
kovi, aby zavolal předlLky komunistické stmny. tsyl to Václav Háj ek,
Jaroslav Vávra a Václav Palič. Pěkně s nimi pohovoňli (byljsem pří-
tomen) a pakje vyzvali že musejíjítis nimi do Turnova. Hošibyli
smutni, nevěděli cos nimi bude. Kdyžpňšli pod Hruštici vrchnijc
vnáúl. To bylo radosti. Kdepak tehdy kommista.

Ajiž začaliNěmci \yžirat český lid. Kradli, plostě yšecko bylo
jej ich. Honcrn tiskli potravinové lístky a z.a kni&o i sme j e měli v obci.
Ovšem zalím.ie neb] lo r našiobci potřeba.

N€zaměstrMnost kl€sla, domáčtíbusiči měli práce nadb}tek ale
záíoveň sloupaly živolní potňcby.

Rok byl dobrý, úrodný, a|e j iž přestala být starost co s tím, každý
Neděl do budoucna a pmto sejiž začali dělati různé skďše s vědomim,
že to budc potieba.

V rooc l940 si lyžádal okr. úřad v Tunrově by mu byla tato pa-
měhú kniha \Tdána. Z oba\T že byj i připadně zničili, byla zapečďáÉ
a zběžně napsánajiná, která se ztratila. Mgr Milena Kašová

Cvičeni
Od 8.9.2016 každý čtvrtek od l9;00 - 20:00

hod cvičíme v budově obecního úřadu (na Pusti-
ně), Bodylbíming, Step aerobic, P- class. Skvělou cvičitelkouje
opět pani lva Hawdlíková. Rády pňviLírne i nové cvičenky (cvi-
čence), odhod'te stud. vezmě(e ručník, karimatku a pití a přijďte si
u7h hodinu poh) bu_ tancc a záha..1, UcJéleitc ng.,, pr., sr é zdravi
a piiid'lL, plnliturout 5\é lélt), I éiinlc cc na t iis:ll



Informace z Tatobit do Radostné studánkv
Základní organizace Českéhozahrádkářského svazu Tatobity

pořátló

velkÝ hudební zážitek v Tatobitech se blíži
Již tradičně (3, ročnik) se v předvečef Státniho svátku uskuteční

nezapomenuíelný konceít vážne hudby, V podání l'odkrkonošského
s}mfonického orchcstnl. Pod vedením ila|ského dirigcnta Chaziano
sanvito se představ í ccló hudebni těleso s více.jak 70 členy olchestru,

Předvedou se s no\ě nastudovan]im progíamcnl, aLe co vše uslyši
te auvidíte, upřcsniine v ňjnorém lydání lnfomráčkLr.

Přcdprodej vstupenek bude zaháicn v ponděli 3. ] 0. na (Jbecním

úřadč v l'atobitech ! vTurnovč, v plodejně PIS() Palackého ulicc.

Na nevšedni hudební událost v rraší obci vlrs všcchny srdečně Zve
Občanský spolck Děclirra.

Taneční pro dospčló na sále Kultumího domu v'l'atobitech sta-
neční ško]ou ll,MA probčhnouvždy ve čtvňek od 6. října2016od
] 9:00hod,

Ccna 1 800 Kč za pír za 6 lekcí a závčrcčrrý večer

Lekce.jsou r.rrtcny rrružům i ženiánr bez rozd ílu včku. prc úplne začá-
tečníky i milrÉ pokťočilé, Naučíne Vás ákladům spoLečenských tan-

ců, ale i pokďilým variacím. v kurzechje dobná aúno-
sfem plrlízibavy, naši tanďní mislřijsou nejen profesie,
nálové v tanci, ale i dobři baviči. Tanec se stane vaším
přítelem nejeD pro plesovou sezonu :-)

Prosíme zái emce, aby se pfitrlisili do 20. 9. 20l 6 na
obecnírn úřadě.

s přihláškou přineste zíroveň i poplatek 1 800 za pár

d€set ,"t]

| :', " V sohotu l 7. zá ří od 2 l hodin l

i'*: *-""];;]:ffi,iTii;liói^,"o"*n 
i

ó

10. jubilejni výstavu ovoc€, zeleniny,
květin a dalších přírodnin

Téma : Činnost zahrádkářů za uplynulých

Výstava se bude konat ve dnech 23, - 25. 9.2n16
na sále Restaurace H asiěárna.

obracime se navás, kteří budete sklízet letošní úroduzeleniny
a ovoce, o zapůjčeni produktů k \ystavení.

Doba koftíni ťstavy: 23.9. - 14,00 - 19,00 hod - pátek
24. 9. - 10.30 - ]8,00 hod - sobota
25. 9. - 10-30 - t6,00 hod - neděle

Pěstitelé. kteři by zapůjčili svéT ýpěstky k vystavení, §e mohou
přihlásit u lng. Plavoslava Valného,
JarosIava Šthstnóho,

Součástí výstavy.ic hodnotná ton1-

bolaaochutnávka produktů z ovoce
a zelenin1,.

Vstupné dobrovolné|
výborZo czs Tatobi§

TANEčNÍ PRo (d



společenská rubrika
Velmi se omlouláme za nedopatření, dí}q kterému byly

l minulém vydání Radostné studánlry uledeny le společenské
tubríce nespróvné, rck staft íníormace. Peýfiě ýěříme, že se po-
dobně nepříjemná situace nebude nikdy opakotlat a dělajeme za
pochopení.

Správně mělo býl wedeno:

§,isi

Gratulujeme čerYencor,]iiú a sřpnoťm jubilantům
92 let . Jaroslava Poláková, Lestkov 1

75 let . Marie Uch},tilová, Le§tkov 1 7
70 let . Eva Halamlrová, Kozákov 2 1

70let oMiroslavPalič, Lestkov 40
60let o Miloslav Váwa, Koziikov l

Gratulujeme ářijovým jubilantům
70 let o MariaPaličová, Lestkov 41

Piiprawj eme: Vítání občiinků se uskuteční v neděli 9, října 20 l 6

Něco pro zábavu dospělÝm i dětem

xvÍl,:
1. Plo splóvné íungoýárrí v životě zapojujehre ýšechav §vé

smy§l},, Celkem jich máme pět laké to jsou?
a) zrah sluch, čich, chut' a Mik
b) sluch, čich, zrck, chut' a hmal
c) hma4 čích, sluch, zrak a chůze

2. Při pťózdninoyjch hrótkách se občos porunime. Naše tělo
si dokdže porudit i s íakoýoú patólií Vytýoří nám ,,zápLrtu" -
sbup ze slažených čósteček k/ýe, krcv ích destiček. AIe bakte-
fiím se už podařilo vniknout ďovnitř. Jaké kmiaky je zabýí?

a) speciální bílé bvinlE
b) čenlené krvinlql
c) nodré knin}E

3, Celý den a celou oc musíme slále dých.rt Ktlyž se na-
dechneme, naše plíce se naplní vzduchem. Vztluch obsahuje
pnek, kíerý k žiýotu nezlryíně potřebujeme. Jednó se o

a) dusík
b) yodík

4 lq,slík

4. Škota mó přóz.lninJ, ale nóš mozekjede sídle na phlé ob-
tátky,Ie kontrolním cehtlem našeho íěla, se kterýmje přopojen
teftbými ýlókénky,, kteň se nazývají:

a) žíly
b) neruy
c) tepny

5, K létu paíří sauoďejmě i růané dobtoty. Jídlo ndm.Iodá-
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ýó efieryii a poftráhá núh íůsl. Vlle, že stíeva, kteló jsou stoče-
na ý naší břišrrí ďulině, měří něco mdlo přes...

a) 3 metry
b) 6 meltů
c] I0 ,hetrů

6, Ulčitě ne§edíte je doma, ale móte možnosl ce§toýaL Ně-
klo lřeba vyrazil i d() delekých nmi, kde nebydlí v domě se stře-
chou, ale ýjultě. co lo je?

a) mrakodrap ve velilalm r ěslě
b,1 podzemní obyttlí v malé vesnici
c) mongolslq, stan

7. VAmelice ochulháme hambařgeL ý Itó i piuu. Kde hám
uvařísašimi- pokrm, který se připruýuje ze syíoýé ryby, ředkýi-
ček a hrořských řas? Potlóvá se se sójovou omáěkou a ěe6týou
zíleninou, *lefó se ýlkrajuje do ozdobných květinol,ých týail

a) ý Japonsku
b) na Sldeh.rku
c) v Rllsku

8. Také ýás baýí o píázdninóch objevovaí neznámé? !? Vtoce
1192 se Kryšloí Koluubus vydal ze Španělskl na západ přes
Atlanský oceón. ChtěI doplout do Indie, ole cesíoa objeýil

a) Afriku
b) Auslrúlii
c) Ameriku

9. Než §e lidé naučili psil tl čísí, ýlpráýěli §i příběh! a hrdli
o nich diýadlo. To prýní b!,Io pře.l ýlce než 2500 lely poslaýeno

a) v Ánglii
b) v Řecku
c) v Belgii

l0

10, Pto uychřené prózdniny si ýšichni přejeme plima letrrí
počasl Ně*dy Ňak zafoukó i pěkný ýětřík, či §piše ýichí. Vítl
Jouká fiznol rychloslí Nejlepši je bezvě!ř{, ale jok to ,nůže
v rychlosli dál pokračovat?

a) vánek, vítt| ýichřice, ulqgón
b) urugúh, ýítř, vánek, vichřice
c) ýúnek, \,ichřice, ýíír, urugál1

11, Snad každj, zvás naýšríýil už Zoo - žiýoěšlou říši, kteú
mó tolik *rós. Podle zno*ů, klerými se sobě podobají, rozděIuje-
me žiýočich!, do několiko shapirt. saýci, pllici, plaď, obojživel-
ňc| ryby, ělenovci a měkkýší Do které skupiny pqtří žiýočich,
kíerý se po narozerrí žiýí maleř§kjt l lftlékem?

o) nčkkýii $t pluzi c) \aýci

12. Kdo pouíoý. žiýol na louce, jblě viděl zbuz*a notýln, či
mtšku Jsou to naši pilní lácí Motýl ?!ťepoló sýjmi lěídIJ, d6et-
kail ?, Ýeřirr,L Kďikn t mr6í z, ýďinu ,náýd křídlr} n alá ,nušk0?

a) tisíckrút b) stoklúl c) dýacelkťát

13, Někteří zýásjistě ýlluzili i,ra ryby. V řIši zv[řal je obrat-
llýlrl llbóřem jaguá| Jedn u ědst svého těla polroří do vody. Ryby
se zvědově připlavou na nóýnadu podíýal - o jaguóí §e během
ýteřiq/ otočí a rybu pfaclou chr,rí Kterou čósl lěla pono při
lovu do vody?

a) ucho
b) pruvou přední packu
c) špičku svého ocasu

14. Poěllóle už.ln! do začólku školního loklt? zkoušeli jste
si čís!i.i ,rqpsat i jihak? Před 2000 lely staří Řtn aaě poažiýali
místo ěíslic písmena Víteja*éje říuské ozrračerr[ pío řís|ici s?

a)lll b)X c)V
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15, Píýní teleýize byla ýyíobena Johnem Logiem Baifďenl
v ktefén foce ,nohli obdiýoýatjeho wnóIez, ,ra kteťý potřebo-
ýal i lepenkoýý papí4 pletací jehlice, plechoýky od sušenek
a pečetrrí ýosk?

a) 2001 b) 1924 c) 1824

whodnocení:
Počet bodů 1 až 5
Tak neni to úplně nejlepší výsledek, ale lepší, než koukat do zdi

a §mumit, že se člověk nudí. Zkus io movu. Vědět tolik věcí dá někdy
prošě makačku. Za odměnu mám pro tgbejednu hru. Až bude hezky,
můžeš j i s kamarády lyzkoušet na hřišti. UCHO ANOS - posla\4e se

do kuhu. Ten, kdo začíná, zatahá za ucho, nos nebo vlasy souseda
(j enně). Ten provede totéž dalšímu v pořadí - a tak se pokačuj e až
k poslednímu hráči v kruhu. Pr.,/ní bníč pak zatahá souseda zajinou
částtěla, Kdo se Zasměje, rlpadne!

Početbodů 6 až 10
Já myslím, že super výsledek! Naučit se něco i o prázdninách není

zcelaj istě od věci. Pokud budeš chtít překvapit kimoše, tak tú mrám
jeden nápad. Kdybychom všechny drobné cévy, kteréjsou v našich
plicích, rl.tovnali dojedné tady, mělily by teměř 2 400 kilometrů. To
j e vzdáleno§t z Londýna v Arrglii do Atén v Řecku. Touto infomací
postě musíš ohromit,..

Početbodů 11až 15
Toběto prostě my§lí! Super mega gratulaceI Jsijednička i o pnízd-

niních! Tvůj mozek totiž makájako ryclrlík. Zprá\y letí do našeho
mozku a z mozku rycliostí až 290 kilometrů za hodinu. Tirkže n ím to
v té makovičce pěkně líá...

qsI'ctI jsI 'DZI
jíI 'D1I 'q6 a8'l1l'29'q9 'q,'J€ 'bZ'qI :lp!^odpo ?u^D,lds


