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Informace obecního úřadu

Kontaktní údaje:
Adresa: Obecní úřad Radostná pod Kozákovem
    Lestkov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr.

Úřední hodiny: pondělí  od 19.00 do 21.00 hodin
Telefon: starosta  +420 724 179 787
     pevná linka  +420 481 320 153
E – mail: starosta@radostna.cz  
      urad@radostna.cz  
      ucetni@radostna.cz  
ID datové schránky: e7dapat

Termíny svozu bioodpadu
V květnu bude prováděn vývoz biopopelnic 

každé úterý tzn. 2.; 9.; 16.; 23. a 30. 5. 2017.  

 Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na 
dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, 
nejlépe v pondělí večer.
 Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný 
kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na 
Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad 
rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu
bude proveden v  neděli 4. června 2017

13.30 ― 13.40 hod. na Pustině před obecním úřadem

13.45 ― 13.55 hod. v Lestkově u prodejny smíšeného zboží

14.00 ― 14.10 hod. na Volavci na návsi

Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou, která bude přistavena 
podle časového rozpisu. Odpady budou přebírány kvalifikovanými 
pracovníky společnosti Severočeské komunální služby s.r.o..www.radostna.cz

i
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Přijímány budou následující druhy odpadů:
 ― Léky všeho druhu včetně mastí
 ― Domácí kapalné i tuhé chemikálie 
    (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky 
    na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) 
    Vše řádně označené !!!
 ― Zbytky starých barev, obaly od barev
 ― Televizory, ledničky, zářivky
 ― Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 ― Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
 ― Olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
― Pneumatiky
― Odpad stavebního charakteru
 ― Eternit, azbest, asfalt
 ― Stavební omítky, lepidla, směsi atd.

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na stanovišti osobně   
     pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady 
     před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, 
     podle kterého bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti 
    před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu. 

Více informací poskytne obecní úřad nebo přímo 

pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. 

na telefonním čísle 483 312 403.

Předpokládaný program a orientační časy:

Sobota 13. 5. 2017:
9 h ― odjezd z autobusové zastávky Lestkov ― náves
mezi 12 a 15 h ― oběd a prohlídka města Litomyšl
17 ― 18 h ― ubytování a prohlídka obce Pasohlávky
18.30 h ― večeře
od 19 h ― degustace, volná zábava s živou hudbou

Neděle 14. 5. 2017:
10 h ― odjezd
mezi 12 a 14 h ― oběd
17 h ― návrat

Cena zájezdu je: pro členy SDH 1000,- Kč za osobu
     pro nečleny SDH 1300,- Kč za osobu.
V ceně je doprava, ubytování, sobotní večeře, druhá sobotní večeře, 
degustace a víno ve sklípku. V ceně není sobotní oběd a nedělní strava.

Závazné přihlášky se zálohou 500,- Kč na osobu přijímá Jan König ml. 
(tel.: 724 022 243).

www.stastnysklipek.cz

si Vás dovoluje pozvat na
LESTKOV

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU 
NA MORAVU
13. – 14. května 2017
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Odečet stavu vodoměrů
V průběhu měsíce května provede pan Jan Šťastný st. pravidelný odečet 
stavu vodoměrů. 

Účet za vodu je možno zaplatit 
 • v hotovosti při odečtu panu Šťastnému 
 • v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadu 
 • bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. 
Při platbě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde první číslice určuje 
část obce ‒ 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec, 4 = Loktuše druhá číslice 
určuje typ poplatku – v tomto případě 0 = voda poslední tři číslice jsou Vaše 
číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp. doplňte nuly – např. čp. 4 = 004.

Příklad: variabilní symbol pro platbu za vodu z Lestkova čp. 4  =  2 0 0 0 4

Cena vody je stanovena na 15 Kč za m³. 
Stejná cena zůstává i pro nastávající zúčtovací období.

Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně 
tak, jak jsou zapsány v kronice. 

Rok 1948
 Po předchozím roce suchém, zima byla mírná, až příliš dešti-
vá, mokrá. Osivo na podzim vzešlo a následkem mokra mnoho obilí 
vyhynulo, muselo se znovu seti Jarní osev zaset dle předepsaných 
ploch osiva. 
 V obci stávaly tři politické strany: Komunistická, lidová a nár. 
socialistická. Po únorových událostech strana nár. socialistická 
rozpuštěna. Volby 30. května do Nár. Shromáždění: Oprávněných 
voličů bylo 302, volilo 300. Pro národní frontu bylo odevzdáno 240 
hlasů, bílých lístků odevzdáno 27, neplatných 33. 
 1. květen, svátek práce, bylo na manifestaci v Turnově za-

stoupeno 58 občanů z naší obce a 22 školní mládeže. Školní mlá-
dež dovezl do Turnova Votrubec z Kozákova nákladním autem. 
 24. srpna konala se na Kozákově dožínková slavnost. Prů-
vod s hudbou z Lestkova. Po zahájení slavnosti byla sbor. Dob. 
Hasičů v Kozákově sehrána divadelní hra „Staročeské dožínky“. 
Účast byla velmi hojná.
 K jaru 1948 přišlo prudké tání sněhu s deštěm a tím 
v noci velký příval vody, takže vnikla do usedlosti Frant. Hejduka 
v Lestkově čp 8, kde vystoupla v chlévě již tak vysoko, že se doby-
tek děsil. Byla volána pohotovost, mot. Stříkačka z Kozákova, vodu 
odčerpala.
 Rok 1948 byl celkově dobrý, úrodný, zvláště bramborů 
a ovoce bylo hojnost, takže obec Lestkov jí předepsanou dodávku 
splnila na 100%. 

Rok 1949
 Zima byla mírná, osivo dobře přezimovalo, jaro velmi mokré, 
deštivé, sena se urodilo nadbytek. Ve žních nastalo sucho a ne-
pršelo až začátkem listopadu. Přišla katastrofa na brambory, byly 
zvadlé, drobné a velmi malá sklizeň. Obilí se urodilo normálně, 
ovoce bylo hojnost. 
 Jindřich Šírek koupil od bratra Františka Šírka pozemek pod 
vodojemem, pro stavbu rodinného domku, na kterém domek posta-
vil. Postavil jej skoro jen z bouračky, kterou koupil od voj. správy 
v Kuřivodech. Rovněž Jos. Votrubec v Kozákově starou stodolu 
rozebral a postavil stodolu novou – velikou. 
 Na velikonoční svátky, Bílou sobotu, sběhli přes hranice do 
americké zóny naši příslušníci Frant. Mlejnek 25 r. vojenský vyslou-
žilec, četař a Boh. Mlejnek 22 r. povinný k odvodu. Zprávu podali 
z cesty, z Bavorska.
 Votrubec Jos. bydlící s rodinou v hostinci u Bakešů, musel se 
zase přestěhovati zpět do starého domku svého, ježto Boh. Bakeš 
postoupil hospodářství v Oldřichově svému synu Oldřichovi a sám 
se zase vrátil na své staré působiště. 
 Májových oslav v Turnově bylo přítomno z naší obce 72 
občanů. Dělníci „Lomy Kozákov“ zúčastnili se velkým nákladním 

Z kroniky lestkovské
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 Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole.

 Duben byl ve znamení kultury a návštěvy ČŠI. 
 Z hlediska kontroly ČŠI musím s radostí konstato-
vat, že inspekce u nás neshledala žádná pochybení, naopak se 
velmi pochvalně vyjádřila o kvalitě výuky i o připravenosti žáků. 
Inspekční zpráva bude k nahlédnutí na stránkách ČŠI, takže kdo 
budete mít zájem, můžete se s ní seznámit.
 Za kulturou vyrazily Berušky do Liberce, kde navštívili svíč-
kárnu, a každá Beruška si přivezla pěkný výrobek. Školáci využili 
pozvání našeho pana senátora Jaroslava Zemana a vyjeli za ním 
do Prahy. Po důkladné prohlídce a pohoštění v senátu jsme se pod 
vedením pana Kouckého vydali navštívit Pražský hrad a přes Karlův 
most a Kampu jsme se zase vrátili k budově senátu, odkud jsme jeli 
zase domů.
 Berušky v rámci motivačního týdne nejen že vyrobily nád-
hernou mašinku, kterou si můžete detailně prohlédnout na obecním 

úřadě, ale také se byly seznámit s opravdovou, velkou mašinou. 
Pan Novák je nechal i zatroubit a ukázal jim i ta nejtajnější zákoutí, 
která normální cestující neuvidí.
 A ze školy nám odskákaly velikonoční zajíci a vráti-
la se k nám Zvonimíra. Letos s jinými úkoly a s jinou pohád-
kou, ale jinak byla opět usměvavá a každého školáka i každou 
Berušku hned u vchodu vítala a přála jim pěkný den. Vše vyvrcholilo 
v pátek 28. dubna, kdy Berušky i školáci na školní zahradě skotačili, 
hráli si, pobíhali v maskách, soutěžili, plnili úkoly a na závěr opekli 
vuřty. Zvonimíra odlétla, ale na dveře zaklepal Vlastík…
 Ve čtvrtek 27. dubna proběhl ve škole zápis budoucích 
školáků a Den otevřených dveří ve školce.
 Letos se Dne otevřených dveří zúčastnilo šest potenciál-
ních Berušek. Věřím však, že to není konečné číslo. Vše rozhod-
ne až rozhodovací řízení (zápis), které se bude konat v květnu. 
Do 4. května je třeba přinést do školy řádně vyplněnou Žádost 
o přijetí do MŠ. Kritéria jsou již delší dobu přístupné na stránkách 
školy nebo na úřední desce. Kapacitně budeme moci přijmout osm 
dětí. Uvidíme, jaká bude skutečnost a jak se nová novela vyhláš-
ky (zejména o spádových obvodech – pro nás to znamená pouze 
Tatobity a Žlábek, neboť žádná jiná obec s námi smlouvu o spádo-
vosti neuzavřela) promítne do celkového řízení. Kdo nemá přístup 
k internetu, bude si moci potřebné formuláře vyzvednout ve školce 
nebo v ředitelně školy.
 A jak probíhal zápis? Kromě mne, paní učitelky Kašové 
a paní starostky tentokrát na zápis zavítala i paní inspektorka a jsem 
moc rád, že i zde konstatovala, že vše u nás probíhá správně a bez 
sebemenších nedostatků. Děti se nám nejprve představily a zare-
citovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva stejné 
obrázky a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos 
na děti čekaly tři pohádkové postavy― Adéla, Tereza a Nina, které 
se svého úkolu zhostily na výbornou a i touto cestou jim moc děkuji 
za pomoc. Víla Nina se jich ptala na zvířátka a jejich mláďátka, bílá 
paní Terezka je vyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů, barev 
a různých druhů ovoce a zeleniny a čarodějnice Adéla se jich ptala 
na znalosti číslic a písmen. Poté následovala grafomotorická cviče-

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
― AKCE V KVĚTNU

autem na němž byl čedičový kámen ozdoben a tak to bylo vydekoro-
váno, lomaři s perleky a vrtačky v rukou, že to dělalo obdiv všem ná-
vštěvníkům.  Potěšením našich občanů na této slavnosti bylo, když 
hlavní řečník jmenoval obec Lestkov mezi první, v plnění dodávek.
 Na dlouhodobou uhelnou brigádu se přihlásil sám 
dobrovolně lomař, Josef Malý z Lestkova a nastoupil v měs. září 
do dolů v Mostě. 
 Z domu Petra Kvapila na Podvrzkách (jest v pohraničí) se vy-
stěhoval jeho zeť Pekař a domek osaměl. Brambory vybraly školní 
děti a zemědělskou půdu prozatím nechal obdělati M.N.V..

Františk Mlejnek, kronikář

Mgr. Milena Kašová
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ní a vyprávění pohádek podle obrázků. Na závěr si děti zahrály 
na malíře a namalovaly nám barevnými křídami na tabuli posta-
vu. A jelikož každá práce zaslouží odměnu, dostaly i ony dárečky, 
které jim vyrobili jejich starší kamarádi. 
 A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvňáky 
jsou Kateřina Kubíčková, Stanislav Linka, Sabina Svitáková 
a Petr Votrubec. 

 A co nás čeká v květnu? 
 Největší květnovou akcí bude již desátý ročník regionál-
ní vlastivědné soutěže Vlastík. Letos proběhne ve čtvrtek 18. 
a v pátek 19. května a zúčastní se ho dvanáct týmů. Doufám, že 
se nám podaří vše zvládnout a všichni budou opět spokojeni, bu-
dou na Vlastíka vzpomínat v dobrém a do naší krásné vísky se s 
radostí vracet, ať už v pořadí týmů dopadnou jakkoli. Zbylí školáci, 
kteří nebudou soutěžit, budou mít náhradní program – menší vý-
lety (nejen) do okolí. Příprava na akci byla jako každoročně velice 
náročná a chtěl bych poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně 
nebo cenami pro všechny účastníky.

 Kromě výše zmíněného nás čekají i další akce. 
4. 5. podání žádosti pro přijetí do MŠ
9. 5. logopedie
12. 5. Děti vítají jaro
16. 5. divadlo – Křemílek a Vochomůrka
18. ― 19. 5. Vlastík 2017
25. 5. ŠKOLKA – besídka pro maminky
30. 5. logopedie

 A to je vše Přeji Vám všem hodně sluníčka, elánu do 
práce a energie. Pokud máte zájem o další informace a dění 
ve škole Vám není lhostejné, sledujte naše internetové strán-
ky www.skola.tatobity.cz, kde se průběžně můžete seznámit 
s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

UPOZORNĚNÍ  
– PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
 Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy 
Tatobity, příspěvková organizace v souladu s platnou legis-
lativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělává-
ní (možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně 
nebo v mateřské škole) je nutné závazně podat do 4. 5. 2017. 
 V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 
Sb., správní řád oznamuji, že v zahájeném správním řízení ve věci 
žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 2 zákona 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské 
školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská 
škola Tatobity, příspěvková organizace, a to v kanceláři ředitele ško-
ly dne 9. 5. 2017 od 10:00 do 12:00 hodin.  
 V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské 
školy (viz. web, úřední deska  a nástěnka MŠ) a dle správního 
řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 12. 5. 2017. V tento den 
od 10.00 do 12.00 hodin si Rozhodnutí budete moci vyzvednout 
osobně a seznámit se s výsledky řízení.

Mgr. Pavel Vaněk
        ředitel školy
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Informace z Tatobit do Radostné studánky
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Tatobitech 
pořádá zájezd na téma

Památky a zahrady na Trojzemí
Zájezd se uskuteční v sobotu 20. května 2017.

Program:
1. Hejnice – bazilika Navštívení Panny Marie
2. lázně Swieradow Zdroj, kolonáda a lázeňský park
3. zámek Czocha
4. zámek Königsheim ― zahrady
5. klášter Marienthal a biblická zahrada

Organizační pokyny:
Odjezd z Lomnice nad Popelkou v 5.30 hodin od muzea
Odjezd z Tatobit v 6.00 hodin z parkoviště u Obecního úřadu
Odjezd z Turnova v 6.20 hodin – zastávka ČSAD u Billy
Předpokládaný návrat kolem 20 hodiny

Cena zájezdu:
― zahrádkáři 150 Kč
― rodinní příslušníci 190 Kč
― děti do 10 let zdarma, do 18 let 50 Kč
― ostatní  250 Kč

V ceně zájezdu je připojištění na cestu do zahraničí. 
Na vstupy je potřeba počítat asi 20 Zl a 10 euro.

Průvodcem celého zájezdu je p. Ladislav Koucký.
Přihlášky přijímá p. Ing. Pravoslav Valný. 
Zájezd se platí při přihlášení! Uzávěrka přihlášek je 17. 5. 2017.

Něco pro zábavu dospělým i dětem
Určeno těm, kteří rádi řeší různé záhady   

1. Podívejte se zleva doprava odshora dolů  

2. Je jich 7 nebo 10? 
     Počítejte nejprve nahoře, pak dole.

3. Kolik? 3 nebo 4? 
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Gratulujeme květnovým jubilantům
91 let ― Jarmila Bičíková, Kozákov 14

60 let ― Richard Náhlovský, Kozákov 5




