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Veřejné zasedání

zastupitelstva obce se koná ve středu

20. září 2017 od 19.30 hodin
v budově Obecního úřadu
Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

Termíny svozu bioodpadu
V září bude prováděn vývoz biopopelnic v následujících termínech:

Informace obecního úřadu
Kontaktní údaje:
Adresa: Obecní úřad Radostná pod Kozákovem
Lestkov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr.
Úřední hodiny: pondělí od 19 do 21 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

úterý 5. 9. 2017
pátek 22. 9. 2017
úterý 26. 9. 2017
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na
dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu,
nejlépe v pondělí večer.
Od 5. do 22. 9. 2017 bude možné odkládat bioodpad do
oranžových kontejnerů, které budou přistaveny u budovy obecního
úřadu na Pustině a za kapličkou na Volavci. Tyto kontejnery jsou
určeny pouze pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

www.radostna.cz
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Z kroniky lestkovské
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně
tak, jak jsou zapsány v kronice.
Jelikož kronika končí rokem 1951, a pak pokračuje až v roce
1958, uvádím údaje až z tohoto roku.
V roce 1968 byl jsem požádán zástupci Místního nár.výboru
v Radostné pod Koz., tajemníkem Frant. Islem a účetním Josefem
Šírkem, abych převzal funkci obecního kronikáře. Svolil jsem pod
podmínkou, že budu dosbírat informace ze schůzí plena a Rady
MNV a od účetního doklady o finančním hospodaření MNV. 		
Isl Stanislav
Od roku 1958 nebyly žádné záznamy v kronice obce, neboť
předchozí kronikář Vávra Josef z Volavce čp. 9 obecní kroniku přestal psát a jiný kronikář nebyl získán. Doufám, že nějaké informace
získám a dodatečně poznamenám.
1958
V osadě Lestkov byla rozšířena silnice a zmírněn úhel zátoku
silnice na křižovatce k Volavci. Přitom bylo nutno rozbourat domek
pí Růženy Šírkové. Náhradu dostala na Volavci, domek č.47.
1959
V tomto roce začalo se uvažovat o sloučení Jednotných zemědělských družstev v obcích Volavec a Lestkov. V popředí převažoval zájem obou JZD k lepšímu využití mechanizace, společné
výstavby a dalších výhod.
Zaznamenání si ještě zaslouží i pěstování zahradních jahod
v naší obci.
První pěstitelé, kteří začali pěstovat jahody v malém měřítku
pokusně, byli:
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Mlejnek Vilém Kvítkovice 48
Tumajer Frant. Volavec 16
Vavřich Jar. Záhorsko 27.
Bylo to před 2. svět.válkou. Po válce se pěstování jahod
rozmohlo a každý, kdo měl sebemenší možnost se tímto zabýval.
O jahody byl stále větší zájem, tak že podnik „Obchod ovocem
a zeleninou Liberec“ počal uzavírat smlouvy s pěstiteli o dodávce.
Od roku 1955 byly uzavírány smlouvy takto: Počítalo se,
že z 1a se sklidí nejvýše 200kg.
Ceny byly dvojí:
Povinná dodávka z 1a 50kg.
Za 1kg dodaných jahod ve třídě:
Výběr		
1kg Kčs 7,I		
1kg Kčs 5,II		
1kg Kčs 3,Volné ceny byly o 100% vyšší.
Někteří pěstitelé měli tržbu až 30.000, - K za 1 rok. Jahody
vykupoval Isl Stan. vedoucí Jednoty. V roce 1958 zběrna ovoce při
prodejně Jednoty spotřebního družstva ve Voavci vykoupila 650q jahod. Do toho roku to bylo největší množství a počítáme-li průměrnou
cenu za 1kg Kč 10,- byl to asi pro 30 pěstitelů pěkný přínos.
1960
Dohodnuto sloučení /po delších námluvách) JZD Volavec
a JZD Lestkov se jménem JZD Raostná pod Kozákovem. Později
asi v polovině roku došlo i ke sloučená obcí pod názvem Radostná
pod Kozákovem. Od této doby začalo společné budování jak v JZD
tak i v MNV.
Předsedou MNV byl Dědek Jos. ř. uč. Lestkov
Tajemník MNV byl Isl Frant. Volavec 38.
5

V rozhraní roku 1960 až 1968 bylo uskutečněno v obci několik akcí pro dobro obyvatel. Vše dělo se většinou za brigádnické
pomoci občanů.
Veřejný rozhlas byl zaveden na Volavec a Kvítkovice a rozšířen v Lestkově a na Kozákově.
Provedena meliorace na pozemcích na Záduší a na louce
pod „Strání“.
V Lestkově postavena nová požární zbrojnice. Zřízeny autobusové
čekárny na „Zelinkách“ v Lestkově a na Kozákově.
Ve Volavci byla provedena generální oprava školní budovy.
Odstraněna stará omítka, nahrazena novou, nová okna, střecha,
v učebně nové parkety, přistavěn WC, prádelna, nová vodovodní
přípojka atd.
Mgr. Milena Kašová

Pravidla pálení biologického odpadu
Vážení spoluobčané,
přestože máme v naší obci zaveden v rámci poplatku za odpady
i pravidelný svoz bioodpadu, někteří z vás nadále řeší likvidaci shrabané trávy, listí a podobného materiálu ze zahrad pálením. To samo
o sobě není zákonem zakázáno, je však nutné dodržovat určitá
pravidla pro tuto činnost a zejména povinnost nahlásit pálení na
krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje. Zanedbání této povinnosti vede k planým
poplachům a zbytečným výjezdům hasičů, které se v poslední době
bohužel množí. Proto níže připomínáme nejdůležitější fakta a doporučení k této problematice.
Jan König, starosta
CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob
až do výše 25.000 ,- a u právnických osob postihem do 500.000,-.
Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno.

V průběhu měsíce září bude zahájen provoz

salonu zdraví a krásy
Zuzana Vaňková Český ráj
v obecní budově na Volavci.

Objednávky na tel.: 736 678 808

Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či
klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení,
které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména
povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje (KOPIS HZS LK).
JAK POSTUPOVAT PŘI OHLAŠOVÁNÍ A VLASTNÍM PÁLENÍ
Pálení lze nahlásit telefonicky zdarma na čísle 950 471 140 nebo
z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře,
který je uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní
pravé části nazvané „pálení klestí“.
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Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
•
•
•

datum a místo pálení
osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
dobu, po kterou bude pálení probíhat

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto
činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné
také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Zamezí se tím zbytečnému
výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může myslet,
že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru. Díky ohlášení je operační důstojník schopen velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní osoby,
zda se nejedná o planý poplach. I pro tyto práce na soukromém
pozemku platí určitá pravidla:
•
•
•
•
•

•
•
•

Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší
a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce,
vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze)
by se pálení mělo přerušit.
Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby
a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek
apod.).
Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál
shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne,
popřípadě opakovaně prolít vodou.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150
nebo 112.
8

9

Informace z Tatobit
TANEČNÍ PRO (dospělé) ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

PRÁZDNINY KONČÍ A MY OPĚT OD ZÁŘÍ ZAČÍNÁME CVIČIT !!!

Taneční pro dospělé na sále Kulturního domu v Tatobitech s taneční
školou ILMA proběhnou vždy ve čtvrtek od 21. 9. od 19.30 hodin
v KD Tatobity. Cena 1.800,- za pár za 6 lekcí a závěrečný večer.

pondělí od 19 hodin – sál KD Tatobity (od 4. 9.)

Lekce jsou určeny mužům i ženám bez rozdílu věku, pro úplné
začátečníky i mírně pokročilé. Naučíme Vás základům společenských
tanců, ale i pokročilým variacím. V kurzech je dobrá atmosféra
plná zábavy, naši taneční mistři jsou nejen profesionálové v tanci,
ale i dobří baviči. Tanec se stane Vaším přítelem nejen pro plesovou
sezonu.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili do 10. 9. 2017 na Obecním úřadě.
S přihláškou přineste zároveň i poplatek 1.800,- za pár.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tatobity pořádá:

11. výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin
Téma: ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH ZAHRÁDKÁŘEK
A ZAHRÁDKÁŘŮ
Výstava se bude konat ve dnech 29. 9., 30. 9., 1. 10., na sále
Restaurace Hasičárna
Obracíme se na vás, kteří budete sklízet letošní úrodu
zeleniny a ovoce, o zapůjčení produktů k vystavení.
Doba konání výstavy: 29. 9. – od 14 do  19 hodin (pátek)
30. 9. – od 10.30 do 18 hodin (sobota)
1.10. – od10.30 do 16 hodin (neděle)
Pěstitelé, kteří by zapůjčili své výpěstky k vystavení, se mohou
přihlásit u Ing. Pravoslava Valného.
Vstupné dobrovolné!
Výbor ZO ČZS
Tatobity
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ZUMBA

NOVĚ !!!
JÓGA
čtvrtek od 18 hodin – sál KD Tatobity (od 14. 9.)
S sebou si vezměte pohodlné oblečení a deku na relaxační část
cvičení, případně podložku na cvičení (ale není třeba).
Cvičení jógy, které budeme praktikovat, je vhodné pro dospělé všech
věkových kategorií a pro děti od 10 let.
Přijďte se příjemně se 1x týdně v klidu protáhnout.
							
Těší se na Vás cvičitelka Marie Hlaváčová
Dne 2. 9. 2017 od 14 hodin Vás zveme do hasičárny v Tatobitech na

„B R A M B O R Á K Y Á D U“
Můžete se těšit na domácí bramboráky na různé způsoby.
Od 14 do 22 hodin
K dobré atmosféře přispěje hudební skupina MASOPUSTNÍ ÚTERÝ.
Srdečně zve Dáša a Karel
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Vítáme nového spoluobčánka
Adama Staňka z Lestkova 44

Opustili nás

Zdeněk Brožek, Lestkov 15

Něco pro zábavu
dospělým i dětem

Rychlost a postřeh
Najdi co nejrychleji pět rozdílů
v horním a dolním obrázku.
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