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Sběr nebezpečných Složek komunálního odpadu
bude proveden 

v  neděli 3. června 2018
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 Severo-
české komunální služby s.r.o.

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
- Oleje a tuky
- Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
- Barvy, lepidla a pryskyřice
- Rozpouštědla
- Kyseliny
- Zásady (hydroxid)
- Nepoužitá léčiva (léky)
- Pesticidy (hnojiva)
- Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství 
odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
- Elektro – lednice, televizory a všechna ostatní elektrozařízení je možné odevzdat 

každou sobotu dopoledne ve sběrném místě ve Volavci
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům 

zajišťujícím sběr.
3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude 

na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebu-
de odvezen.

Více informací poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských ko-
munálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111
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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 zúčto-
vací období.

termíny Svozu bioodpadu
V květnu bude prováděn vývoz biopopelnic v následujících termínech: 
pátek 4. května 2018
pátek 11. května 2018
úterý 15.; 22. a 29. května 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.
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z kroniky leStkovSké
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1976
leden: Počasí spíše aprílové. Většinou déšť a vítr, málo sněhu. Teploty kolem 0.

Únor: Pracovní schůze JZD. Mimo jiné, rozhodnuto předat družstevní lesy státu. 
Po schůzi veselice. Hrál „Koukol.“ V únoru mírné sněžení, teploty kolem +5˚.

Březen: Studený se sněhem, mrazy až -12˚.

duben: Celý měsíc chladno studený vítr. Sněžení, -4˚. 

Květen: Zmizel pan Chaloupecký z Lestkova čp. 52. Byl hledán v celém okolí 
bezvýsledně. Za 14 dní byl nalezen na hladině rybníka v Lestkově utopen. Byl ne-
mocný na nervy.

červen:
18. červen: Počátek sklizně jahod. Výkupní ceny: V Kč 11,-, I Kč 9,-, II Kč 7,-, netří-

děné Kč 8,50.
21. červen: Začíná být sucho. Sklizeň jahod velmi slabá. Velmi se rozmnožila mšice, 

různý druh na všech porostech. JZD Sedmihorky mělo zaseto na výměře 50ha bob, 
v katastru Roudný Blatec. Porost v plném květu byl napaden mandelinkou a mšicí, 
květ i listy byly ožrány a zbyly jenom stonky. Mandelinkou byly silně napadeny i po-
rosty brambor. Třešní a hrušek byla dobrá úroda, jablek jen některých druhů. 

červenec:
12. červenec: Dosavadní teploty kolem +30˚.
18. červenec: Bouřka, déšť. Teploty +33˚.
30. červenec: Bouřka, slabý déšť +30˚.

Srpen: Přeháňky, sucho až do konce měsíce.

Září:
8. září: Konala se svatba u Šírků ve Volavci čp. 29. Vdávala se dcera Hana a ženich 

Jiří Konopka z Mašova – Turnov. Oddáni byli na Hrubé Skále a svatební oběd byl 
tamtéž v Zámecké restauraci. K pobavení vyhrával „Koukol“.

Říjen:
22. – 23. říjen: Všeobecné volby a to: do Sněmovny lidu, Sněmovny národů, Fede-

rální shromáždění, Česká národní rada, Krajský národní výbor a Místní národní výbor.
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Do Místního národního výboru byli zvoleni tito občané: 
Mazánek Josef, předseda MNV – Lestkov
Isl František, tajemník MNV – Volavec
Šírek Josef, člen rady MNV, účetní – Volavec
Rýzl Josef, člen rady MNV – Pustina
Egrtová Růžena, členka rady MNV, předsed.školské komise a soc.z.- Lestkov
Vávra Miloslav, člen rady MNV – Kozákov
Koucký František, člen rady MNV – Lestkov
Jančík Vladimír, poslanec, předs.kom.pro veř.poř. – Pustina
Kočí Josef, poslanec – Lestkov
Válek Fratišek, poslanec, předs.kom.pro výsta fin. – Volavec
Hejduk František, poslanec – Lestkov
Paličová Marie, poslankyně – Pustina
Černohouz Zdeněk, poslanec – Volavec
Šilhánová Božena, poslankyně – Volavec
Palič Miroslav, poslanec – Lestkov

Říjen: 
Zemřel Karel Šálek z Kvítkovic čp. 28. Po církevních obřadech v Přáslavickém kos-

telíku, byl odvezen ku zpopelnění do semilského krematoria. 

listopad: 
Do 6. Listopadu pěkné počasí, prům. denní teploty 6 až 12˚. Ráno mlhy. 
7. listopadu – posvícení ve Volavci. 
20. listopadu konala se slavnost ukončení stavby prodejny v Lestkově. V pohos-

tinství Jednoty se sešlo hodně občanů. Byli vyhodnoceni nejlepší pracovníci (brigád-
níci) a odměněni diplomy Místním národním výborem. Slavnostní řečníci: Mazánek 
Jos, předseda a Šírek Jos., pokladník MNV Radostná p.Koz. Následovalo pohoštění 
zúčastněných a k družné zábavě vyhrával „Koukol“.

23. listopadu napadl první sníh.
25. listopadu – pohřeb Václava Paliče z Pustiny čp. 32. Stáří 73 let. Pohřeb žehem 

v Semilech. Dlouholetý brusič skleněných kamenů. První předseda JZD Lestkov. 
Za první republiky náčelník „Sokola“ Lestkov.

28. listopadu – první síh zmizel.
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Prosinec: 
Plískavice, mlhy, někdy sluníčko.
11. prosince – výroční schůze požárníků z Volavce v pohostinství v Lestkově.
12. až 15. prosince – sněžení, teploty 3 až -5.
26. prosince – fujavice se sněhem až do konce měsíce.

Mgr. Milena Kašová

pálení čarodějnic
Poslední dubnový večer patřil i v naší obci tradičnímu lidovému zvyku – pálení 

čarodějnic. 
Sbor dobrovolných hasičů Lestkov, ve spolupráci s obecním úřadem připravili pod 

rybníkem hromadu roští k pálení, občerstvení pro návštěvníky a lampiónový prů-
vod. 

Asi 40 dětí s rodiči a ostatními příbuznými se sešli v Lestkově na návsi, kde do-
staly lampióny a společně se vydali směrem k rybníku, kam dorazili chvíli po osmé 
hodině večerní. Soutěžící o nejlepší čarodějnické koště poté představili své výtvory 
a veřejná porota mohla začít hodnotit. Rozhodování to nebylo jednoduché, všechna 
košťata měla svůj osobitý půvab a děkujeme všem jedenácti soutěžícím za origi-
nální nápady. Protože šlo o soutěž, muselo být určeno konečné pořadí. Jako nejhezčí 
bylo ohodnoceno koště Terezky Šťastné z Lestkova, na druhém místě se umístilo 
koště Pavlínky Kukaňové z Volavce a na třetím místě koště Anežky a Martínka Tur-
kových z Bojanovic. Anně Novákové děkujeme za skvělou organizaci této soutěže.

Po vyhlášení výsledků a předání cen všem účastníkům si nejen děti opekli vuřty 
a už se těšili na večerní rejdění a zapálení vatry se symbolickou čarodějnicí, kterou 
pro tuto příležitost vyrobila paní Hana Svobodová. Ta vzplanula pod dozorem asi 
stovky přihlížejících lidí těsně po setmění.

Našim hasičům děkujeme za připravený stánek s občerstvením, který fungoval 
do pozdních nočních hodin a za organizaci celé akce. Věříme, že všichni strávili tento 
večer podle svých představ a že se za rok při stejné příležitosti opět sejdeme.

Jan König, starosta obce
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haSičSká okrSková Soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Lestkov pořádá při příležitosti 125. výročí svého zalo-

žení okrskovou soutěž v požárním sportu.
Soutěž se koná v sobotu 2. června 2018 na louce za prodejnou v Lestkově.
Prezentace družstev do 9:00, zahájení soutěže v 9:30 hodin.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Za příznivého počasí (horší než před pěti lety snad být nemůže ) jste zváni 

na večerní posezení s harmonikou a reprodukovanou hudbou.

Přehlídka traktorů, malotraktorů a traktůrků
Spolu s konáním okrskové soutěže v požárním sportu v sobotu 2. června 2018, 

na louce za prodejnou v Lestkově, proběhne i přehlídka traktorů, malotraktorů 
a traktůrků zvláště domácí výroby. Přijďte se pochlubit se svým strojem a zavzpo-
mínat na doby, kdy se tito pomocníci konstruovali doma v dílnách.

Příjezd strojů na místo do 9.30.

Žádost o výPomoc Při Pořádání hasičské soutěŽe
Za SDH Lestkov si dovolujeme oslovit a požádat Vás, kdo má zájem vypomoci 

s pořádáním hasičské okrskové soutěže k 125. výročí jeho založení, dne 2. června 
2018.

Předběžný program:
pátek 1. 6. – příprava areálu soutěže
sobota 2. 6. – zajištění průběhu soutěže a částečný úklid
neděle 3. 6. – demontáž a úklid areálu
Organizační schůzka k pořádání soutěže proběhne ve středu 30. 5. 2018 v 19:00 hodin 

na louce za prodejnou.

Všem, kteří mají chuť při přípravě a zajištění akce
vypomoci,

třeba jen malým dílem, předem velice děkujeme.
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inFormace ze Školy a Školky – akce v květnu
Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole.
S dubnem nám přichází jaro, a proto je třeba se důstojně rozloučit s paní Zimou. 

V tento čas plný očekávání na sluneční paprsky jsme se s Beruškami rozhodly, že 
jaru malinko pomůžeme a tu starou zamračenou paní Zimu spálíme a utopíme, pro-
tože i pro nás je letošní zima velice dlouhá a taková celá pochmurná .Ve školce 
jsme si Morenu vyrobily z papírových trubek a zmačkaných novin a na sebe jsme jí 
oblékly starý roztrhaný župan, který přinesla Maruška po svém tatínkovi. Přilepily 
jsme jí vlasy, nakreslily obličej a celou jsme ji dozdobily kousky látek. Stařence to 
velice slušelo, byla to krasavice . No a ve čtvrtek jsme se všechny Berušky vy-
daly k nedalekému potoku na Dolánka. Tady jsme ji nejprve zapálily a čekaly, až se 
pořádně rozhoří, jenom nás zradily papírové trubky, ze kterých bylo vyrobeno tělo 
Moreny. Shořelo velice rychle a paní Zima se zlomila a spadla do potoka, kde oheň 
uhasl moc brzy . Ale my Berušky jsme se nevzdaly, paní učitelka měla vysoké 
holiny, vlezla za Morenou do potoka a po krátkém boji, za povzbuzování říkankou 
nás Berušek, celou Morenu potopila a utopila. Věřte nebo ne, ale mezi mráčky se 
ukázaly první jarní paprsky . Proto milé maminky už s klidným svědomím můžete 
uložit teplé oblečení a těšit se na pořádné jaro .  Vendula Zunová

A ze školy nám odskákaly velikonoční zajíci a vrátila se k nám Zvonimíra. Letos 
s jinými úkoly a s jinou pohádkou, ale jinak byla opět usměvavá a každého školá-
ka i každou Berušku hned u vchodu vítala a přála jim pěkný den. Vše vyvrcholilo 
v pátek 27. dubna, kdy Berušky i školáci na školní zahradě skotačili, hráli si, pobíhali 
v maskách, soutěžili, plnili úkoly a na závěr opekli vuřty. Odpoledne pak celý hra-
vý den uzavřela čarodějná stopovaná (nejen) pro naše Berušky pod vedením dvou 
nádherných čarodějnic Venduly a Evy . Zvonimíra odlétla, ale na dveře zaklepal 
Vlastík…

Ve čtvrtek 5. dubna dopoledne se naše nejstarší Berušky proměnily v opravdové 
školáky. Paní učitelka Kašová je pozvala na hodinu matematiky první a druhé třídy.
Skoro-školáci se dozvěděli, že při zvonění se musí postavit, a tím se nejen pozdra-
vit, ale také přichystat na další společnou práci. Když chtějí něco říci, že se musí 
pěkně způsobně přihlásit a počkat až je paní učitelka vyvolá. Všem osmi Beruškám 
se ve škole velmi líbilo a také dařilo. Skoro při všech otázkách, které paní učitelka 
podávala, se hlásily všechny Berušky. Ke konci hodiny dostaly samostatný úkol, 
ve kterém měly správně spočítat zvířátka nakreslená v rámečku a stejný počet te-
ček vepsat do připraveného okénka. Berušky splnily zadaný úkol bez chyby . Bylo 
vidět, že v příštím školním roce bude první třída velice vyrovnaná a hlavně šikovná 
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. Když jsem tam tak seděla a pozorovala naše malé Berušky, začalo mi docházet, 
že už to nejsou malé Berušky, ale velcí školáci, kteří se zanedlouho rozletí z naší Be-
ruškové třídy do světa. Už teď vím, že se nám tam dole bude moc stýskat, protože 
to je opravdu správná a veselá parta .  Vendula Zunová

Ve čtvrtek 12. dubna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní 
učitelkou jsme zapsali čtyři nové žáky.A jak probíhal zápis? Děti se nám vždy nej-
prve představily a zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva 
stejné obrázky a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos na děti če-
kaly čtyři pohádkové postavy - čarodějnice Adéla, Sněhurka Zuzana, princezna Elsa 
Maruška a pirátka Klára, které se svého úkolu zhostily na výbornou a i touto cestou 
jim moc děkuji za pomoc. Pirátka Klára se jich ptala na zvířátka a jejich mláďátka, 
čarodějnice Adéla je vyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů a barev, Sněhurka 
Zuzana po nich chtěla rozdělit různé druhy ovoce a zeleniny a princezna Elsa Maruš-
ka se jich ptala na znalosti číslic a písmen. Poté následovala grafomotorická cvičení 
a vyprávění pohádek podle obrázků. Na závěr si děti zahrály na malíře a namalovaly 
nám barevnými křídami na tabuli postavu. 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 Nikol Egrtová, Jan 
Kudrnáč, Marie Nezdarová a Barbora Zunová.

a co náS čeKá v květnu? 
Největší květnovou akcí bude již desátý ročník regionální vlastivědné soutěže 

Vlastík. Letos proběhne ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května a zúčastní se ho jede-
náct týmů. Doufám, že se nám podaří vše zvládnout a všichni budou opět spokojeni, 
budou 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 výlety (nejen) do okolí. Příprava na akci byla jako 
každoročně velice náročná a chtěl bych poděkovat všem, kteří nás podpořili finanč-
ně nebo cenami pro všechny účastníky.

Kromě výše zmíněného nás čekají i další akce.
 čt 3. 5. plavání
 pá 4. 5. ŠKOLKA - Děti vítají jaro
 pá 4. 5. podání žádosti pro přijetí do MŠ
 po 7. 5. ředitelské volno
 čt 10. 5. plavání
 10. – 11. 5. Vlastík 2018
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 pá 11. 5. ŠKOLKA - divadlo - Jak Máňa zachraňovala Martina z pekla
 út 15. 5. logopedie
 čt 17. 5. plavání
 čt 17. 5. ŠKOLKA - besídka pro maminky
 po 21. 5. ŠKOLKA - Včelí medvídci pro důchodce
 čt 24. 5. plavání
 pá 25. 5. ŠKOLKA - výlet na raftech
 čt 31. 5. plavání
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 in-
ternetové stránky www.skola.tatobity.cz, kde se průběžně můžete seznámit s cho-
dem 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 or-

ganizace v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo 
v mateřské škole) je nutné závazně podat do 4. 5. 2018. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ozna-
muji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání podle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném 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, příspěv-
ková organizace, a to v kanceláři ředitele školy dne 10. 5. 2018 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 15. 5. 2018. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzved-
nout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

Mgr. Pavel Vaněk 
ředitel školy
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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.



Myslivecký spolek Radostná – Tatobity
pořádá v neděli dne 3. června 2018 od 14,00hod. na fotbalovém hřišti 

v Tatobitech

 D Ě T S K Ý D E N 
Na co se můžete těšit? Ukázky práce sokolníků, kynologů, 

střelba ze vzduchovky a další soutěžní disciplíny. 
Čekají na Vás zajímavé ceny za zdolání soutěží! 

Občerstvení zajištěno! Srdečně zveme děti, rodiče ale i prarodiče!
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Stezka malíŘe jana dědiny
Občanský spolek Dědina, zve všechny spoluobčany na letošní otevírání Stezky ma-
líře Jana Dědiny. Je tomu již deset let, když jsme Stezku slavnostně otevřeli. Za tu 
dobu se stala jedním z lákadel, které Tatobity všem příchozím nabízí. Společně se 
sejdeme v sobotu 12. 5. ve 14 hodin v Malířově zahradě. Zde, po prohlídce zahra-
dy si popovídáme o zajímavých místech, kterými Stezka prochází. Pak se vydáme 
po označené Stezce kolem Tatobit. Na jedné ze zastávek – v obecním lomu Slavka, 
uspořádáme sportovně vědomostní kvíz. Účastníci jako odměnu obdrží špekáček, 
který si každý opečeme. Zvláště se těšíme na hojnou účast Tatobitských skautů.

noc koStelů
proběhne letos v celé republice v pátek 25.5.
Do tohoto letošního ročníku je zapojeno 1328 kostelů a modliteben. Občanský 
spolek Dědina zve všechny, kteří se alespoň trochu zajímají o historii a chtějí zažít 
mrazení v zádech při poslechu hudby v kostele. Od 18 hod. je možnost prohlídky 
celého kostela sv. Vavřince. Program začíná v 19 hodin. Účinkují žáci a učitelé Zá-
kladní umělecké školy Semily. Zahrají a zazpívají skladby našich i zahraničních au-
torů. O historii obce a kostela nám bude poutavě vyprávět pan ing. Pravoslav Valný. 
Na nevšední večer v kostele a samozřejmě hlavně na vás, se těší výbor spolku ZD

SpolečenSká rubrika

Gratulujeme Květnovým juBilantům

92 let – Jarmila Bičíková, Kozákov 14
70 let – Jan Egrt, Lestkov 55
65 let – Hübsch Vladimír, Volavec 11
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něco pro zábavu doSpělým i dětem

májové PranoStiKy:
1. květen
Na Filipa a Jakuba, koníček trávy naškubá.
Před Filipem deštík noční, úrodu vám věští nám roční.

4. květen
Je-li na sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.

12. květen
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.
Pankrác, Servác, Bonifác – pro sadaře jsou zlí chlapci.

13. květen
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

15. květen
Déšť sv. Žofie švestky ubije.
Svatá Žofie pole často zalije.

26. květen
Když na Urbana prší, bude hodně myší.
Na Urbana se seje len.
Déšť o letnicích, slunce na Boží tělo.



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
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