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Informace obecního adu:
Kontaktní ridaje:
Adresa: Obecní ri ad Radostná pod Kozákovem

Lestkov čp.77, 5l2 63 Rovensko p. Tr.

Ú ea.rí hodiny: pondělí od 19:00 do2I:00 hodin

Telefon: starosta 724 I79 787
pevnálinka 481320 I53

B - mail: starosta@radostna.cz
urad@radostna.cz
ucetni@radostna.cz

www stránky: www.radostna.cz

ID datové schránky: e7dapat

V noru nebude prováděn v}voz biopopelnic.

Odpadv za rok 2016
YažÉíxspoluobčané,
již tradičně vrám v Radostrré studánce podáváme informacízap ed-

chozí rok o q sledcích v našem motivačním systému sběru separova-
ného odpadu i v dalších komoditách, které m žete na našich sběrn}ch
místechukládat.

Jakjistě víte, sběrtěchto t í komoditje obcí odměňovián částkami
1,50,- Kč za 1 kg plast a tetrapak a0,40,- Kč za l kg papíru.
Jejich součet zacely rok se v následujícím roce odečítájako bonus
z celoročního poplatku za odpad, ktery pro rok 20 I7 zastupitelstvo
schválilo na loňské rirovni, tzn.5}),-Kěnakaždou osobu p ihláše-
nou k trvalému pob5rtu, resp. na j eden rekreační obj ekt (chalupu).

S potěšením mrižeme konstatovat, a níže uvedené q sledky to po-
tvrnljí,že jsme si natento systém zvykli avzaIi jej za svrij, žeŤidit
odpady má skutečn} vyznama smysl, neboť šet í peníze občanrim
i obci a životť prosfredí nám všem.

Zejménaminuly rok, j ak j e patrné ze sxnatizovan ch v}sledkri,
jsrnezanlamenaliryrazrrynrárrjst.

Detailní tabulka za cely rok j e umístěna na webov}ch stránkách
obce www.radostna.cz v sekci Obec/T ídění odpadu/prosinec 2016

Pro porovn áru j e zde tabulka za všech p e dcho zích 5 l et :

Rok 2012 2013 20I4 20I5 20I6

Plastykg
Tetrapakkg
Papírkg
celk. bonus kč

2 652
424

2 65I
5 673

99]
41I
318
I2]

2

2
6

3 384
649

3 37l
7 396

562
563
348
525

a
J

aJ

7

5 034
-a1l))

4 532
I0 462

Protože ntffist počtu pytlri s plasty a tetrapaky j e velk/ akapacita
sběmého místa (hasičámy ve Volavci) j e omezená,museli j sme p i-
stoupit k tomu, že papir se nyní ukládá do školy ve Volavci.
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ÚrednO stanovená doba pro ukládání všech t í komodit na obou
místech zisávákaždou sobotu 8 - 12 hod.

Zde bychom vás chtěli požádato efektivní vylživanip idělen}ch
p}.tl .Jsou vám poskytovány zdarma,p estože obec platí cca 3 Kč
za kus ap ivéžení se setkáváme se skutečností, ženám je někte í
o dev zdáv ají poloprazdné.

Od roku 2015 jsme v souladu se ákonem zahájilimožnost uklá-
dat bioodpad buď formou odvozu z p istaven; ch biopopelnic nebo

formoukompostování,
Biopopelnice i kompostéry je stále možné si zdarma lyzvednout

na obecním ri adě. Podmínkouje pouze dodržoviání podmínek užívá-
ní těchto nádob popsan; ch na P edávacím protokolu, které občan

POtvrdí svlr n podpisem.

V současné době bylo vydáno 66 biopopelnic a29 kompostér .

Zarok2016 odkdy má obec na nové multiká e speciální nástavbu
s lisovacím čelem, bylo do kompostámy v Lomnici n. Pop. odvezeno
105 ,47 t biomasy. Taje zde zkompostována a občan é mďlí možnost
si požádat o dovoz p imě eného množství kompostu.

Železobudei nadále sbíráno íbrmoutzv. pffležitostrého sběrLr, což
je r,yhlašení ,,železné soboty", zpravidlav jamíchměsících. Touto for-

moubylo v roce 20l6uloženo 3 120 kgže\ezného šrotu.

Společnostem Asekol a Elektrowin bylo v foce 2016 odevzdáno
19 TV a 3 PC monitory resp.22 ks velkych, 3 ks mal;fch a 1 bag
drobq ch spoťebičri.

Zqfšenou pozornost prosím věnujte ukládaní a t ídění do volně
p ístupnych kontejnerri. Zde se opakovaně setkáváme s velkou ne-

disciplinovaností a nerespektováním skutečnosti, pro jaky druh od-
padu j sou tyto kontej nery určeny.

Do žlut ch kontejneru ukládejte pouze ajenom plasty, nikoli had-

ry obuv, zbytky jídla apod. To stejné pro modré kontejnery které
jsou urěeny pouze ajenom pro papír. Zde se navíc často stává, že
jsou zde odloženy nesešlápnuté velké kartonové krabice, které rychle
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zaberou cel} obsah kontejneru. Pouze díky svědomité praci pana Jožky

Mužíčka v Lestkově a paní Eleny Mlejnkové na Volavci, kte í nepo_

ádekpo těchto h íšnícíchnapravují, nevznikají obci další zbytečné

náklady. Jinak by totiž obsah takt o zaneíádénych kontejneru byl kla_

sifikovan jako směsn} komrrnální odpad a obec by namísto bonusu za

t ídění muse |a zaplatit zaj eho likvidaci.

u sklaje problém s rozměm}mi p edměty, které neprojdou otvo_

ry v zelen}ch zvonech (skleněné demižony, velké sklenice apod.).

občané je nechávají p iložené u těchto zvonti, ale firma je p i vy_

prazdrování nenaloží. po stížnostechu svozové firmynámbylo sděle_

no, ženejsou povinni tyto, byt,skleněné p edměty umístěné mimo

zvony nakládat, a s politováním musím konstatov at, ženámbylo do_

poručeno je dát do popelnice jako směsn} komunální odpad, pop ,

do kontejneru na velkoobj emor,} odpad.

Závěrembychom chtěli poděkovat za spolupráci paní šilhánové,

která provádí p íjem ptn}ch a r}dej prazdn; ch pl.tlti a paní Haně Svo_

bodove a Eleně Mlejnkové za pomoc pŤivéňeni a nakládání s pytli

a s papírem a panrim Ji ímu odhanělovi a Janu Egrtovi za manipulaci

a odvoz bioodpadu.
Děkujeme, žetidítet

Za obecRadostná pod Kozákovem
Ing. ZdeněkBrožek,

místostarosta

Kt pLň Ť
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. \ti-#t. _s._
. * Masopustní prrivod

V sobotu 25. rínora 2017 projde obcí Radostná pod
Kozákovem tradiční masopushí pruvod. Sraz v maskáchje
v 8:00 hod. na autobusové zasávcev l,estkově. Plán trasy
pťrvodujeVolavec ) Lestkov ) Pustina. Lzep edem
íci, že nebude chybět dobra zíhav4protose p ijd'te pobavit

arozší it adumasekvpruvodu.

,1:t*F

z kronikv volavské
Jelikož lestkovská kronika končí rokem 1935 a poté jsou

záznamy až z roku 19 48, p oužij i info rmace z volavské kro niky.
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně p esně
tak, jak jsou zapsány v kronice.

Rok 1943

Naňzení aplahosti dáe zosfiena. Nadvládu po Heidrichovi zdědil a
do p ewatové a revoluční doby ídil protektor Karel Hertman Franck.

Dne 16. ledna1943 byli nezniám;fm individuem naplovárně pana
Lukeše v Rovensku p.Tr. zrazerudvaparašutisté a to major František
Závorkaz Písku a podporučík Lubomír Jasinek z P erova.

Na zákrok hrdinného občana města, byvalého starosty pana Kou-
ňla, ktery sr1fon neohrožen;fm vystupem, chtěl město zachréniti,které
by zaručeně skončilo katastrofou a počal r,yjednávati mezi parašutisti
naplováměaněmeck mi d stojníky.

SvYm neohrožen m q stupem p iměl parašutisty, aby nest íleli
a aby se vzdali a tím město Rovensko p.T1. od zhoby zachráruly. Po-
sádka německá dostala do rukou těla ne živá, ale jižiako otrávené
dvě mrlvoly, které odvezli nezniámo kam.
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Měl jsem právě v tu dobu cestu do Jičína, kde město Rovensko
p.Tr. bylo pohrouženo v noční spánekještě, p i čemž bylo jižmnoho
obyvatel vzh ruve sq chbytech abáli se na ulici.

Kromě pouliční hlídky nebyl nikdo na ulici a j á v době kŤižení aut
s reflektory p ej iždéjicí zplovámy na náměstí p ed dtim pana dr. Kruse
ajiné zase k plovámě dostaljsem sena nádraži, Cestujícínebyly žádny
nanádraži jenom porodní asistentka, která byla volána tou dobou do
Libuně k porodu a ta se bála mluvit. Teprve nazpáteěrltcestě j sem se
dozvěděl o informaci. Nasledky z toho mohly vmiknout nedozímé.

Vál ečná ťav a n: ila dále, z nezmenčenou prudko stí, al e j iž hodně
daleko od našich hranic až někde nab ezichVolhy u Stalingradu,
Moskvy a Leningradu (Petrohradu).

Ale v tu dobu za kruté zímy již v neprospěch íše.

Rok 1944

Německá atrnádase dala na ristup. Naše vlast do války zatažena
nebyla. Ministr školství a osvěty inž. Emanuel Moravec s odporem
byl poslouchan radiem a naší ve ejností kriticky odsuzován.

Ročník 1924 darovánbyl protektorátní vládou německé íši. Ú a-
dy práce byl určen nazbrojniprumysl do íše. Z toho ročníku z naší
obce se nedostal do íše žádny,.jenom dva do továren na Novou Paku
a to: Drahoňovsk} Old ich č.p. 14 a Drahoňovsk Ladislav č.p. 15.

Váwová Mi luše č.p. 9 byla osvobozena od Berlín4 j elikož v pracovním
poměru byla zaměstnána u pí F.Sádlové ě.4. Svoboda Karel č.p-7
byl zričasten v Dolních Rakousích na kopání zákopťr proti rusk;fm vo-
jákťlm. Miloslav Kvapi| č. p. 13 pracoval v Tumově, kde na ulicích se
kladly p ekéĚky zed evěn;fch trámri.

Toho času se také r,ylodilo voj sko americké a arrglické na francouz-
ské pob eží. Situace se začala lyvíjet stale horší a horší pro Německo.

Anglická a americká létadla napadala německá města a proměňo-
valaje v sutiny. Téžzab|oudila i k nám do protektorátu, kde nad Pra-
hou vojenské obj ekty bombardovala.

Zavítalaido jin; chměstjako Ústí n. L., Pardubice, Brno ajinde,
kde zahynulo dosti našich čes\ ch lidí.

:,t.
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Takéiedna bomba byla svtženav Kory,tech za Tirmovem, kde sel-

skou usedlost demolovalaato bylo pocítěno až u nás neb se domky
zaklepalyv ákladech. Později sepisatel dozs,ědé|,žesitěž f bombar-

dovací letorrn, abynebyl tak zatiženmusel odlehčitabombu odložit.

Fronta q chodní se dala do pohybu. Němci se zajatymivojéky tm.
vlasovci stavěli p ekážky na silnicích.

Naše okresní silnice mělatakovouzábranuza Drahoňovs fmi z
velh_ ch d evěn; ch klad. Druháp ekážkabylav lesním zátoku ve Sva-

toňovicích.
Kolem našeho okresního městaTumova se zhotovoval záchrany

p íkop zvany ,,Baftoštiv záchrarry val". Na vykopávku tohoto p íko-
pu asi 3 m hlubokého a 3 m širokého byly najímány mužské síly jak
z městataki z okolníchvesnic.

Naše mužstvo z naší obce bylo od špatného a dosti vzdáleného
terénu od prací osvobozeno.

Ilžtuatamse lyskyli ruští zajatci, kte í utekli z transpottu, skry-
vali se v lesích, zavita|ido vesnic kdežbyliod občan jídlem podpo-

rováni.

Též udály se během valky izqimavéudá|osti. Lidé schaněli žvobití
kde mohly. Ml;fnybyly často navečeri dlouho do noci obléhány jak
zemědělcitaki lidmi z měst.

Nejhri e bylo, když taková rekvisice zavitala do obce. To bylo
strachu. Lidé potraviny, obilí i mouku schánvši, schovávaly do krytu

iiž p edem r,yhlédnu! ch. Stal se také ojediněl; p ípad a štěstí-li ob-

čana potkalo, že si i tu k tku rryudil. Pak p ed takoq mi nezvanci se

i do lomu takové sousto uschovalo. To se rozumí, že čerstvě vnrděné
maso báječně vonělo, takže to ani psímu čenichu nemohlo ujíti.
V pomyšlení na lepší hodyse radujíc pes najménoArka, nález vyčeni-
chal abezrozmyšleníjej ve svétlamě Ťopil anabezpečnémmístě si
hody učiniti chtěl. To však maj itel byv na straži, jej v zpozorov aI. chout-

ku mu p ekazil a maso mu odňal. Bylo i více zajimavych p ípadri,
ktery pisatel zde neuvádí.

Mgr. Milena Kašová
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Informace k nové službě zasílání rídairi nro
placení daně z nemovifÝ,ch věcí e-mailem

od zdaňovacího období roku 2017 Fínanční správa české re_

publiky umožní v rámci klierúského p ístupu poplatní< m daně z ne_

mwi| ch věcí využítnové služby spočívající v zasilniiÁaj pro pla_

cení daně z nemoviq ch věcí (dále jen ,,daň") prosťednictvím e mailu.

Co služba zasílání ridajri pro placení daně obsahuje?
poplatník, p ihlášen} k zasílaní ridaj pro placení daně e mailem,

ororži každoročně p ed splatností první splátky danějednu

e-mailovou zprávunajim určenou e-mailovou adresu a v p íloze zprér

vy obdrží kompletní informaci s daji pro placení daně ve formá_

tu pdf. Tato informace bude obsahovat obdobné irdaje, jaké jsou

nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o q ši stanovené daně,

l!ši nedoplatku/p eplatku a irdaje pro placení daně včetně QR kódu,

umožňujícího platbu daně prosťednictvím intemetového bankor,nictví

nebo mobilních platebních aplikací.
V pípadě, že poplatník pihlášen;k této službě neuhradí daň

v zákonem stanoveném termínu a n azéldadétoho mu vznikne nedo-

platek na dani , obdržíttajim určenou e mailovou adresu lyrozumění
ó nedoplatku na dani. poplatníkmrižepožádat o zasiliŇ daj pro

placení daně pouze najednu e-mailovou adresu .zasí|ántĚchto ridaj

na více e mailov}ch adres j ednoho poplatníka není umožrěno,
poplatníkrimn p ihlášen m kzasílání riidajri pro placení daně

z nemovi{ ch věcí e-mailem, nebude zaslána složenka,

kdo mriže p ožádat o zasílání ridajri pro placení daně na e_mail?

Tato službajeurčenav}hradně pro poplatrťkydaně, kte í nemají

zňzpnuslužbu placení daně prost ednictvím SIPo a právnické osoby,

které nemaj Í zňzsnu datovou schránku. protože tato služba nahrazu_

je složeŇu pro placení daně, není určena pro poplatníky, kte í
majízíuenu službu placení daně prost ednictvím slpo a práv_

nict<e osoby, které majiz ízenu datovou schránku, neboť ani

v současné době setěmto poplatníkrim složeŇanezasilá.pokud se
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poplatník, kt ery má ňizenu službu placení daně prosťednictvím SIPO
nebo poplatník - právnická osoba, kterámázŤizenu datovou schrán-
ku, p ihlásí kzasílániridajri pro placení daně e mailem, správce daně
ho pouze neformálně qrro zlmi, že v jeho p ípadě ze shora uvedeného
d vodunelzetuto službu ďídit.

Jak se mohu p ihlásit ke službě zasílání dajri pro placení
daně na e-mail?

Pro p ihlášení k této službě je nutné r,y ít tiskopis Žádost ve věci
zasílání dajri pro placení daně z nemovi{ ch věcí e-mailem
25 5559 MF'in 5559 - vzor č. 1 (dálejen ,,Žádost").

Poplatník, kterypožaduje zasílání ridajripro placení daně e-mai-
lem, musílyplnitapodatzptisobemuvedenlnnvustanovení 7I zá-
kona č. 28012009 Sb. daňor] ád, ve znění pozdějších p edpisti,
Žádost,ve které jednoznačně určí jednu e mailovou adresu, na
kterou mu budou zasílány daje pro placení daně, atuto Žádost podá
místně p íslušnému finančnímu ri adu. Pokud je poplatníkem daně
u více finančních ri ad , musí podat lyplněnou Žádostnakaždy fi-
narrěníri ad zvléšť.

Do kdy se musím p ihlásit?
Pro zaslání dajri pro placení daně e-mailem na dané zdaíovaci

období musiblt Žadostpoplatníkem podána správci daně nejpozději
15. b ezna zdaňovacího období. BudeJi Žádostpodánapozdéji,
správce daně tuto službu poplatrríkovi poskytne až od dalšího zdaňo-
vacího období. Shora uveden} termín pro podání Žádosti se nevža-
huje na lyrozumění o nedoplatku, které muže bl.t zasláno v pruběhu
zdaňovacího období.

Ukončení/zrušení zasíIání rídaj pro placení daně na e-mail
Úd4e pro placení daně bud ouzasilány poplat kovi daně automati-

zovaně jedním e-mailem pravidelně každl rok do doby, než poplatník
a) p estane b;it poplatníkem daně, b) si z ídí službu írhrady daně

prost ednictvím SIPO, c) právnická osoba se starre držitelem datové
schránky, d) požádá o ukončení zasilání ridajri pro placení daně
e-mailem, e) p ihlášen; ke službě zasiláni daj pro placení daně
e-mailemzem e.
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Pokud popl atníkpodáŽádost, ve které označíukončení zasíláni
ridajri pro placení daně e-mailem po 15. bíeznu zdaňovacího období,

budemusloženkaproplacenídarĚzasílénaažpoěinalenásledujícím
zdaňovacímobdobím. V daném zdaňovacím období budou poplatrd-

kovi zaslány ridaje pro placení daně ještě na e-mail.
Kdy nebude služba p ihlášen m poplatníkrim poskytnuta?
Tato služba nebude p ihlášen}m poplatníkrim daně dočasně po-

slqrtnutavp ípadech, kdysprávce danězobjektilT íchd vod nemťt-

že stanovit daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období
p edspla rostíprvnísplátkydaně. .

Upozornění Finanční správy Ceskó republiky
Správce daně informuje poplatníky o jejich daňové povinnosti na

dani z nemoviqich věcí v rámci klientského p ístupubezzákonemza-
ložené povinnosti. Finanční správa České republiky up ozorňqe,že
budou-li ridaje pro placení daně e-mailemzaslány poplatníkovi
až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány v bec, nemá tato
skutečnosto shodně jako u zasílanych složenek k hradě daně,
vliv na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanove-
ném terrnínu.

I2

\r'

a Šrol,Ky
_ AKCE V ÚNORU

Takmánne za sebou pnmí pololetí. Pnmí měsíc v novém roce utekl
jako voda, tak mi opět dovolte krátké zhodnocení.

Leden roku 2017 bylkJidn , i když malinko pomamenan} absencí
parrí učitelky Jarošové, takže ve škole márrrcnazáskok paní učitelku
VeronikuMaškovou.Budetusnárnažďo jarrnchprazdrunadoufám,
že se jí u nás bude líbitO Jinakjsme se pilně učili, sportovali (Berušky
i školáci bruslili i lyžovali) anazávět lednap išlo hodnocení celého
pololetí - rysvědčeni. Zapis do školy proběhne v dubnu, do školky
v květru, takže nanejdriležitější akce si budeme musetještě chviličklJ
počkatO

co nás čekáv rinoru?

l,.2. bruslení

3. 2. jednodennípololetdprázdniny
8. 2. lyžovžniveStrrlrách

14.2. logopedie
14.2. rodiěovské sdruženív MŠ
15,2. ávěrečnébruslení
1,6.2. kamevalvMŠ

20. - 24.2. jarnipráadninyZŠ

w* Pokudmáte zájemodalšíinforma-
ce a dění ve škole Vám není lhostejné,
sledujte naše internetové stránky
www. skola .tatobity,cz,kde se pruběž-
ně mrižete sezniámit s chodem školy
a zlisttte zÁenejaktuálněj ší informace.

Mgr. Pavel Vaněk,
editel školy
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Věra Martinová, mnohdy p ezdívaná j ako "první dáma českého

country", fanouškrimp edstaví svrij koncert"Jako d íť'společně se
svojí kapelou. Nabídne tak široké spektrum skladeb, které vznikly
během zpěvaččiny ťicetileté dráhy na české hudební scéně.

SamotnY nazev "Jako d ív" je odvozen od stejnojmenného exklu-

zivního 3 CD kompletu, ktery vydala v loňském roce. Stejně jako

tento komplet, tak i její koncerty nabídnoujejí největší hity a současně

nebudou chybět ani nověj ší kousky. Tento koncertní proj ekt tak p ed-

stavuje všechny hudební proměny Věry Martinové, které doplňuje

excelentr kapel4 složená zprofesionáních a vfi imečqfch muzikantu.

|4 l5

Sbor dobrovoln}ch hasičťr Tatobi Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
sobotu 11. nora 2017

od 20 hodin
na sále kultumího domu v Tatobitech.

K tanci a poslechu hraje skupina VESELÍ POZŮSTALÍ

Sbor dobrovoln}ch hasič Tatobity Vás srdečně zve na
V7

DETSKY KARNEVAL
v neděli 12. nora20l7

od 14 hodin
na sále Kultumího domu v Tátobitech

Srdečnězvoupo adatelé

společenská rubrika

\Yffi

a

Gratulujeme rínorov m jubilantum
65 let o MilenaEgrtová,Lestkov 55

60 let o JanaFicová, Lestkov 88

:vň ŘrlNovÁ A", , ilÁ

Datum: pátek 24. bíezna 2017
Místo konání: Kulturní drim Tatobity

Začátekvystoupení : 1 9.00



Něco pro zábavu dospělÝm i dětem

1. Devět teček jedním tahem

Dokážete spojit tečky na obrázku jedním tahem, když máte k dis-
pozici 4čáíy?

Nápověda
Nenechte se svazovat nepsanymi pravidly.:)

2. Pošta - klíče

P edstavte si, že chcete p íteli poslat poštou něco cenného. Mate
na to krabičku, kteráje dostatečně velká, a na kterou lze p ipevnit
někol ik zámk . Zárk mate oba dostatek, ale problém j e, že nemáte
klíč od zámku toho druhého.

Jak dostanete k p íteli cennost, aby neputov ala nezanlčená? Poslat
klíč jentaknepom že, mohl byho někdo zkopírovat.

Nápověda
P edmět m že jít poštou i několilcrát tam a zpět.

"lau?z [t"la,s ppuns ua[ uo o tlary4d 1pdo ala1;od
'arupuns yaru?z fua.s ír1 ,ru?^ 

!{ a1;od D IaMDz fpa,s rulptqnnl Du

qpl4d ua1 ,11a1l4d oq ala1;od 'ílt?tqn"nt op tpwpa4d apulu,luz ,T

,I

:!ua a{

o

a

a

a


