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Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná ve středu 21. března 2018 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu 

Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V březnu budou provedeny první dva letošní vývozy biopopelnic a to v úterý 13. 

a 27. 3. 2018. 
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 

nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.
Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na biood-

pad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat 
pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
LESTKOV

provede v sobotu 24. března 2018
mobilní sběr kovového odpadu.
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PLATBA POPLATKŮ
Místní poplatky pro rok 2018 zůstávají stejné jako v loňském roce. 

Poplatek za jednoho psa je 50,-  Kč, za každého dalšího psa 100,-  Kč.

Poplatek za svoz odpadu činí 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt. V případě, 
že jste se aktivně zapojili do systému třídění odpadu, odečte se od Vašeho poplatku 
částka odpovídající množství Vámi odevzdaného vytříděného odpadu. Tuto si mů-
žete dohledat na www.radostna.cz v sekci „třídění odpadu“ nebo Vám bude sdělena 
na obecním úřadu. 

Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, nezapomeňte k částce připočítat 
130,-  Kč za nájem. 

Splatnost všech poplatků je do 31. března 2018.

Poplatky za psy a svoz odpadu je možné zaplatit v hotovosti v úředních hodinách 
na Obecním úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. Při plat-
bě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde:

první číslice určuje část obce – 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec

druhá číslice určuje typ poplatku – 1 = odpady, 2 = psi

poslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp., doplňte 
nuly – např. čp.4=004

Příklad: variabilní symbol pro platbu odpadů z Lestkova čp. 4 = 21004

Oba poplatky je možno uhradit i jedním příkazem, jako variabilní symbol pak uveďte 
symbol pro platbu odpadu a do poznámky uveďte např. odpad + pes.

Pokud platíte odpad za více lidí (za celou rodinu) uveďte do poznámky např. odpad 
3x.

Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, uveďte do poznámky např. odpad 3x 
+ nájem. 
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I v letošním roce se v naší obci uskutečnil tradiční masopustní průvod. V sobotu 
10. února 2018 se na návsi v Lestkově sešlo asi 50 nejrůznějších masek, jak tradič-
ních, tak i těch moderních.

Průvod procházel v trase Pustina – Lestkov – Volavec a všude nás mile přivíta-
li a připravili bohaté občerstvení všeho druhu. Nakonec bylo závěrečné posezení 
v hostinci U Kodrů.

Děkujeme všem členům masopustního průvodu, všem ostatním za výborné po-
hoštění. Zvláštní poděkování si zaslouží harmonikáři Honza Šťastný a Jirka Odhá-
něl, kteří se postarali o hudební doprovod a skvělou náladu a to „na poslední chvíli!“.

Ještě jednou díky a těšíme se na březen 2019.
Za organizátory Lída Pastorková

MASOOP USST

MASOPUST 2018
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1973
25. 1. Předsvatební rozlučka u Prokůpků v Lestkově. Nevěsta Aninka Prokůpko-

vá, ženich Jar. Jíra z Václaví.

26. 1. Zemřel Hejduk František Lestkov č. 27. Pohřeb do Tatobit.

11. 2. Sněžení, 0˚.

23. 2. Napadlo hodně sněhu.

15. 3. Zemřel Malý František Lestkov č.53 ve stáří 87 roků, zemědělec (holubář). 
Pohřeb do Tatobit.

19. 4. Zemřel Kvapil Jan z Volavce čp 33, stáří 93 let, pohřeb do Tatobit („Strá-
neckej“)

Zemřela Brožková Marie Lestkov čp 76, zabita komínovými dvířky, které při vy-
metání komínu vypadly kominíkovi z ruky a pí Brožkové na hlavu. Zpopelněna v Se-
milech. 

21. 4. Zemřela Machačná Anna Lestkov, 78 let. Rozloučení v „Husově sboru“ 
v Turnově a zpopelněna v Semilech.

5. 5. Zemřela Koucká Anna Lestkov 56. Stáří 80 let, pohřeb do Tatobit. 

19. 9. Zemřel Drahoňovský Frant. z Volavce č.15, ve věku 59 roků. Zpopelněn 
v Semilech.

20. 11. Zemřela Vávrová Růžena z Volavce č.9. 71 roků. Zpopelněna v Semilech.

Bylo započato broušení kozákovských kamenů v brusírně JZD jako přidružená vý-
roba.

31. 12. Silvestrovská zábava v Lestkově. „Koukol“.
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1974
1. 1. Pěkné počasí, slunečno +5˚.

2. 1. Mlhavo až do 6. 1., +1˚ bez sněhu.

6. 1. Zemřel pan Trakal, Lestkov č.6. Stáří 73 let, pohřeb do Tatobit. 

7. 1. Sněžení s deštěm, +1˚.

11. 1. Sněžení, napadlo asi 5cm.

12. 1. Pěkné počasí, +5˚.

13. 1. Od 13. do 17. mlhy a déšť, silný severní vítr. Do konce ledna bez sněhu. 

28. 2. Předsvatební rozlučka u Egrtů u „Kříže“. – „Koukol“.

Celý únor bez sněhu, poměrně teplo.

2. 3. Svatba u Egrtů, oběd na chatě na Kozákově, „Koukol“.

14. 3. Předsvatební rozlučka u Poláků v Lestkově.

16. 3. Svatba Polákovi, v hotelu Cristal v Žel. Brodě. „Koukol“.

Srpen až září. Instalováno nové vodovodní potrubí od kapličky k domku č. 31 Jan-
ků Václav. Nové přípojky s vodoměry byly dány do čísel: 7, 19, 27, 34, 4, 5, 2, 43, 3, 
21, 29, 31 a do dílny JZD. Staré potrubí sloužilo od r 1909, tj. 65 roků.

20. 10. Celý den déšť +7˚.

22. 10. Padal sníh celý den a noc, +4˚.

26. 10. Začala sklizeň brambor u JZD. Poprvé kombajnem. 

27. 10. Sněžení, později déšť až do konce měsíce. 

7. 11. Zemřel Josef Mazánek z Lestkova č.4, pracoval v osadním i obecním zast. 
a zasloužil se o výstavbu obecního vodovodu, elektrisace a školy v Lestkově, 
ve věku 87 let. Pohřben do rodinné hrobky na tatobitském hřbitově. 

19. 12. Uskutečněno sloučení JZD Radostná, Tatobity a Veselá. Sloučená JZD po-
jmenována Zelené Háje se sídlem Tatobity.

Celý měsíc prosinec byl deštivý, mlhy, teploty +7 až 8˚.



RADOSTNÁ STUDÁNKA 7

V tomto roce bylo ukončeno vyučování ve škole ve Volavci. Důvod: Nedostatek 
dětí školou povinných. Jaký rozdíl v populaci. Příkladně, v roce 1902 bylo do ško-
ly přijato 168 dětí. V roce 1974 bylo přihlášeno z osad Volavec, Václaví a Kvítko-
vic, pouze 7 dětí. V roce 1910 byla dvojtřídní škola rozšířena na trojtřídní. V roce 
1917 kdy jsem ukončil obecnou školu, bylo nás ve třetí třídě 64 žáků. Dnes chodí 
děti od 1. do 5. ročníku na Pustinu a starší dojíždějí do školy autobusem z Lestkova 
do Turnova. 

Mgr. Milena Kašová

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V BŘEZNU
Únor byl letos ve znamení sportu a karnevalu.
Během února jsme byli bruslit v Lomnici nad Popelkou. Jsem moc rád, že se 

ke školákům opět připojily i Berušky. Je vidět, že na věku nezáleží, a všichni jsme si 
společně užili ledové veselí

Únor je také období karnevalů a ke karnevalu patří pořádný klaun. My máme to 
štěstí, že tu máme šikovnou paní učitelku a že i u nás se jeden takový krásný klaun 
zastavil. Nejprve pro rodiče nejen Berušek připravil spolu s paními učitelkami ve-
selou dílničku, kde si všichni společně při vyrábění různých masek užili spoustu 
legrace a krásné usměvavé nálady. 

Vyráběly se různé masky. Tak třeba Kristýnka si s maminkou vyrobily krásného 
motýla, který by se už moc rád proletěl nad voňavě barevnou loukou. Pavlík s ma-
minkou vyrobili pavoučího muže i s pavučinou a pavoukem na břiše. Justýnka se 
rázem proměnila na princeznu v krásné barevně vyhlížející róbě. Baruška zase mu-
sela nalepit moc chloupků na myší kožíšek, ale podařilo se. Po chvilce se školou 
proháněla zelená kostra bez rukou, nebo bez hlavy, ale určitě to byl Honzík, který 
s pomocí tatínka velmi věrohodně zvládl namalovat lidskou kostru. Nebo to byla 
Andulka jako Beruška v zelené trávě? Bylo nás opravdu hodně a i Srdíčko si moc 
pochvaloval, že už teď se moc těší, až se mu všichni v našich veselých a originálních 
maskách předvedeme... (Vendula Zunová)

A přišel 5. únor a s ním i karnevalové veselí našich Berušek.
Dnes ráno k nám do školky přišly úplně jiné děti, než jaké známe. Je pravda, že ne 

všechny použily ke svému příchodu nohy - vlastně ani ne všechny ke svému přícho-
du použily dveře. Však posuďte sami...

Dveřmi přiletěly pouze dvě překrásné berušky sedmitečné. Jedna se jmenovala 
Kristýnka a druhá si říkala Nikolka, oběma to velice slušelo a jejich ladné taneční 
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kreace doplňoval barevný motýlek Kristýnka Nováková. Motýlka doprovázely dvě 
okřídlené víly s kouzelnými hůlkami. Duhová víla Sofinka a fialková víla Emilka se 
mezi ostatními kouzelnými bytostmi pohybovaly s takovou elegancí a grácií, že 
Spaiderman Adam, který mimochodem ke svému příchodu prý využil náš školní 
okap, oněměl v úžasu, a to se mu, jak sám říkal, málokdy stane . Všem se velmi 
ulevilo, když po burácivém hřmotu přirachotil kostlivec Pavlik z nedalekého hřbi-
tova. Poměrně klidnou seanci strašidel rozhodil Batman Honza, který seskočil ze 
střech domů rovnou oknem do naší třídy . Kde se vzal, tu se vzal pirát Viťa s bo-
hatým úlovkem dvou princezen Justýnky a Andulky, dokonce i kočičky Marušky. Prý 
připluly vodovodem , tak já nevím?  Vše se pořádně rozjelo, když do třídy vběhly 
špinavé čertice Bára a Klára. To se začalo pekelně řádit a rejdit. Začaly se hrát různé 
soutěže a losovat tombola, která letos byla opravdu velmi pěkná a bohatá, proto 
i touto cestou bychom rády poděkovaly všem rodičům za dárečky, které pro karne-
valová strašidýlka přinesli  DĚKUJEME! (Vendula Zunová)

Ve středu 14. února proběhl ve školní družině karnevalový rej masek. Letos jsme 
se sešli ve školní družině a stejně jako vloni i letos si celé odpoledne zasloužilo jed-
ničku s hvězdičkou.

Vše vypuklo hned po obědě představením jednotlivých masek. Po úvodním před-
stavení přišel na řadu první společný tanec a pak následovaly hry, které se vklá-
daly mezi jednotlivé tanečky. Páťáci si poté pro své mladší kamarády připravili hry 
na stanovištích. Prostě senzační odpoledne plné zábavy a smíchu. Na závěr jsme si 
všichni opět společně zatančili. Letos jsme masky nevyhodnocovali - všechny byly 
nádherné . 

Odměnu však nakonec dostali všichni - děti v podobě sladkostí, paní učitelky po-
děkováním od dětí a já od všech, protože rozzářené tváře a smích dětí jsou naším 
nejlepším vysvědčením i odměnou.

Na závěr si děti vylosovaly tombolu. Snad byl každý spokojen a musím s radostí 
konstatovat, že se děti chovaly naprosto příkladně a dodržovaly veškeré pokyny 
bez reptání. Velký dík patří oběma paní učitelkám za přípravu a bezproblémový prů-
běh. Děkuji.

V únoru navštívily Berušky turnovské divadlo a proběhlo i rodičovské sdružení 
ve školce, kde paní učitelky nastínily program na druhé pololetí.

A jelikož se mílovými kroky blíží zápisy do základní (12. dubna) i mateřské školy 
(4. května), uspořádali jsme nově pro předškoláky ve spolupráci s PPP šetření škol-
ní zralosti a pro rodiče budoucích Berušek i školáků uspořádáme Den otevřených 
dveří. A jak to bude probíhat? Ve čtvrtek 22. března od 9:00 do 11:30 si budete moci 
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prohlédnout naši školku, seznámit se s jejím chodem a dostanete detailnější infor-
mace o zápisu. Ve škole DOD proběhne o den později (pátek 23. března), zájemci 
o průběh výuky se budou moci podívat do hodiny (aby nedošlo k narušení výuky, 
přijďte buď v 8:00 nebo v 8:55 k ředitelně) buď ke mně, k paní učitelce Kašové, nebo 
k paní učitelce Jarošové, uvidí, jak s dětmi pracujeme a jaké metody používáme, 
a poté jim ukážu celou školu a seznámím je s aktivitami, které pro děti připravuje-
me. Doufám, že se z toho stane pěkná tradice a všichni uvidíte, jak a čím naše pěkná 
škola žije

A co nás čeká v březnu? 
 po 5. 3. velikonoční dílna v OMČR
 po 12. 3. ŠKOLKA – divadlo v Turnově
 út 13. 3. ŠKOLKA i ŠKOLA – divadlo Lomnice n. P.
 út 13. 3. logopedie
 út 20. 3. ŠKOLKA – Mateřinka 2018
 čt 22. 3. ŠKOLKA – den otevřených dveří
 pá 23. 3. Den otevřených dveří ve škole
 po 26. 3. ŠKOLKA – VELIKONOČNÍ DÍLNA ve škole
Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, sledujte 

naše internetové stránky www.skola.tatobity.cz, kde se průběžně můžete sezná-
mit s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
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Skautské středisko „LÍPA” Tatobity Vás srdečně zve na 

SKAUTSKÝ COUNTRY BÁL
V pátek 16. 3. 2018 od 20 hod.

Na sále KULTURNÍHO DOMU v Tatobitech
Vstupné v předprodeji 70,- Kč, na místě 100,- Kč

K tanci a poslechu zahraje kapela RACHOTBANDA.
Čeká na Vás tombola, zábavné soutěže o zajímavé ceny a půlnoční překvapení.

Těšíme se na Vás


Restaurace U Studničků

Vás zve na tradiční zvěřinové hody, které se konají
ve dnech 23. (pátek), 24. (sobota) března 2018.

Co pro Vás šéfkuchař chystá?  Kančí a dančí speciality!
Na Vaší návštěvu se těší personál restaurace!


Ochrana Klokočských skal, z.s. kastelánka hradu Rotštejn
a Hostinec U Studničků v Tatobitech Vás srdečně zvou na

IV. ročník komponovaného programu

VELIKONOCE NEJEN V LIDOVÉ TRADICI
Výstava a vajíčkové tvořivé dílničky

Salonek Restaurace U Studničků v Tatobitech
čtvrtek 29.3. od 12,00 – 18,00hod.
pátek 30.3.   od 11,00 – 18,00hod.
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Restaurace U Studničků Vás srdečně zve na netradiční 

ZELENÉ PIVO
kdy čepování začíná na 

ZELENÝ ČTVRTEK  
29.3.2018 

Nenechte si ujít unikátní pivo charakteristické zelené barvy s bohatou pěnou, 
příjemnou vůní a neopakovatelnou chutí.

Další příležitost budete mít až zase za rok!!!
K pivu Vám nabídneme VELIKONOČNÍ MENU :  skopové, velikonoční nádivka, 

kopřivový krém a další tradiční velikonoční pochutiny
OTEVŘENO : ČTVRTEK  11,00 – 22,00hod.!!!!!


DS Máj a jeho přátelé

uvádějí hru J.K.Tyla s písničkami českými a písničkami B. Smetany :

CHUDÝ KEJKLÍŘ ANEB
NOČNÍ NAVŠTÍVENÍ

Pátek 30. března 2018 v 19,30hod. na sále Kulturního domu v Tatobitech
Předprodej od 19.3.2018 na OÚ Tatobity.

Jak chudý kejklíř nakonec své němé dceři štěstí zařídil.
Hru a zpěváky doprovází vynikající harmonikář pan František Dudek.

Chceme přinést trochu radosti do uspěchaného života,
těšíme se na naše diváky a přejeme příjemnou zábavu.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Tatobitech pořádá 

Výlet do polské Wroclawi 
dne 2.6.2018 (sobota)

Organizační pokyny:
 Odjezd z Tatobit v 05,30hodin z parkoviště u Obecního úřadu
 Předpokládaný návrat kolem 22. hodiny

Průvodcem celého zájezdu je p. Ladislav Koucký
Přihlášky přijímá p. Ing. Pravoslav Valný. Zájezd se platí při přihlášení!!
Uzávěrka přihlášek je 22.5.2018

WROCLAW MĚSTO HISTORICKÝCH PAMÁTEK A ZAHRAD.
Wroclaw, která je od nás vzdálená jen asi 200km je čtvrté největší město Polska, 

má téměř 650 000obyvatel. Historická část Wroclawi je také zapsaná v seznamu 
památek UNESCO.

Od roku 1335 do roku 1741 byla Wroclaw součástí Českého království, takže 
všechny úžasné středověké chrámy a památky, třeba i jedinečná gotická radnice 
vznikly v této době. Naše procházka městem bude právě sledovat tuto ,,českou 
stopu“. Uvidíme ovšem i významné technické památky z počátku 20. století jako je 
lanový Grunwaldský most, kruhová Hala století, nebo zcela nový Redzinski most, 
jehož nosná lana splývají z výšky 118 m.
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Především ale navštívíme zdejší Botanickou zahradu a Japonskou zahradu. Na-
hlédneme také do Szcytnického parku i do drobné francouzské zahrady královské-
ho zámku zdobené sochami

CENA ZÁJEZDU: 
 -členové 250,-Kč
   -rodinní příslušníci 300,-Kč
 -ostatní účastníci 400,-Kč
 -děti nad 10 let 50,-Kč
V ceně zájezdu je i hromadné pojištění účastníků.

VSTUPNÉ DO BOTANICKÉ ZAHRADY
 - dospělí 15zl.
  -senioři 10zl.
 -děti 10zl.

VSTUPNÉ DO JAPONSKÉ ZAHRADY 
  -dospělí 4zl.
  -senioři 2zl.
  -děti 2zl.
Vstupné a doporučené další kapesné dle zvážení na útratu (celkem 50zl.?).
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úřadem Tatobity vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek :
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 19.března – 23.března  2018

místo:  OÚ Tatobity
Pondělí, středa : 7,00 – 18,00hod.

Úterý, čtvrtek, pátek :  7,00 – 14,00hod.
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

HÁDANKY: 

1. Nestojím, neležím, nesedím, neběžím,
pracuji v temné čekárně.
S bratry se flákám na lajně.
Stavím věci do pozoru.
Záleží na módním vzoru.
Nápověda: Ve skříni.

2. Jednopokojový hotel, co svět zná bez očí.
Pro chudáky motel, kódem si vše vytočí.
Nápověda: Typická věc pro Londýn.

3. Do šatu mě nabíráš,
pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mne slzí oči,
vše se za mnou venku točí,
beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky.
Kdo jsem?

4. Ve dne malá jako myš,
v noci všechno přerostu,
když mě vidíš, nevidíš.



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 724 179 787
 pevná linka 481 320 153
E-mail: starosta@radostna.cz
 urad@radostna.cz
 ucetni@radostna.cz
www stránky:  www.radostna.cz
ID datové schránky: e7dapat

w w w. r a d o s t n a . c zw w w. r a d o s t n a . c z

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME BŘEZNOVÝM JUBILANTŮM

75 let – Bedřich Brunclík, Volavec 46
60 let – Blažena Gürtlerová, Lestkov 93


