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Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná ve středu 20. června 2018 od 20:00 hodin
v budově Obecního úřadu 

Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

OkrskOvá sOutěž v pOžárním spOrtu 2. 6. 2018
V letošním roce se pořádání okrskové soutěže ujalo SDH Lestkov. Naposledy se 

tato soutěž u nás uskutečnila v roce 2013. Tehdy za velmi nepřejícího počasí, které 
ovlivnilo celou ČR spolu s následky ničivých povodní, se podařilo zvítězit domácímu 
družstvu žen i mužů.

Samotné přípravy na pořádání soutěže byly k vidění již v pátek 1. 6. od rána 
na louce za prodejnou. Předpověď počasí byla o dosti optimističtější než před pěti 
lety. V pátek odpoledne během příprav s námi počasí trošku laškovalo. Sluníčko 
svítilo, když o pár vteřin se objevily černé mraky. Naštěstí spadlo jen několik kapek 
a přípravy to nenarušilo.

V sobotu, kolem půl deváté hodiny ranní se začala sjíždět první soutěžní družstva. 
Celkem svižně proběhla prezentace a přihlášky družstev, takže v 9:30 mohl proběh-
nout nástup soutěžních družstev a od 10:00 byla zahájena soutěž. Družstvo domá-
cích reprezentovalo družstvo mini žáků, mladších žáků, starších žáků, mužů a žen.

Soutěž zahájily děti disciplínou překážková štafeta, známější jako džberovka.  
Jako první nastoupily děti do dvou let – mimi žáci z Louček, které byly v této katego-

rii jako jediní. Bylo na co se dí-
vat, byť bylo stěží poznat, zda 
jsou hlavními aktéry děti nebo 
maminky. Následně džberov-
ku odběhli mini žáci, mlad-
ší žáci i starší žáci. Lestkov 
v kategorii mini žáci a mladší 
žáci po odběhnutí džberovky 
průběžně vedl a udržel vedení 
i po předvedení suchého úto-
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ku. Tedy mini žáci a mladší 
žáci obsadili celková první 
místa. Starší žáci z Lestko-
va s časem o zlomek vteřiny 
horší, než měli na prvním 
místě starší žáci ze Smrčí, 
skončili na třetím místě.

Družstva žen a mužů 
soutěžila v požárním úto-
ku na sklopné terče. Každé 
družstvo mělo možnost 
dvou pokusů, přičemž se 
počítal lepší čas. Kategorii 
ženy zcela s přehledem ovládlo družstvo domácích a dokázalo zvítězit nad ženami 
z Bělé a Loktuš.

Napjatý souboj spolu svedla družstva v kategorii muži, kde se zúčastnilo 7 druž-
stev. Jako první nastoupily k plnění disciplíny favorizované Tatobity a s časem 16,54 
s. a tuto kategorii celkově ovládly. Družstvo domácích mužů obsadilo třetí příčku, 
druhé bylo družstvo z Veselé, které bylo jen o necelou vteřinu rychlejší.

Na soutěži se objevili též muži z Bělé a Loktuš v kategorii veteráni, kde více štěstí 
měli muži z Bělé a s rychlejším časem vyhráli. Samostatnou kapitolou a příjemným 
zpestřením v závěru soutěže byl požární útok s historickou koňskou stříkačkou, 
který předvedli muži z Louček.

Soutěž byla součástí oslav 125. výročí založení hasičského sboru v Lestkově. Dále 
pak večer probíhala zábava do pozdních nočních hodin za doprovodu reprodukova-
né hudby.

Starosta SDH Lestkov děkuje všem účastníkům okrskové soutěže za vzornou re-
prezentaci SDH Lestkov a obce 
Radostná pod Kozákovem.  Zá-
roveň patří velké poděkování 
všem, kteří se na přípravě, prů-
běhu i úklidu po skončení akce 
podíleli a bez nichž by tato akce 
nemohla proběhnout.

Radomil  Hejduk, 
starosta SDH Lestkov
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Z krOniky lestkOvské
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1977
Leden: 15. 1. Zemřel Vladimír Hlubůček z Kvítkovic č. 25. Stáří 70 roků. Něko-

lik let před úmrtím byl listonošem. Rozloučení se zesnulým v kostele v Tatobitech 
a odvezen ku zpopelnění. Celý měsíc počasí mírné, teploty -5˚ až +5˚.

Únor: První ples Svazu žen v Radostné. Celý měsíc počasí mírné. Nejmenší tep-
lota - 10˚. 20. II. + 20˚.

Březen: Na MDŹ uspořádána zábava v pohostinství v Lestkově, za velké účasti 
obecenstva včetně dětí. Hrál „Koukol“. Večer tanec.  Celý měsíc pěkné počasí. Tep-
loty až +25˚, sucho. 30. dubna klesla teplota na -6˚, severák a sníh.

Duben: Pohřeb Blaženy Hejdukové, roz. Brožkové z Volavce čp. 23, věk 63 roků. 
Spopelněna v Semilech. 

7. 4. Uhořela při pálení shrabaného listí na zahradě paní Božena Staňková z Lest-
kova čp. 44. Stáří 74 let. 

9. 4. Svatba u Drahoňovských čp. 15. Vdávala se dcera Jana. Při svat.obřadě  vy-
hrával Koukol. 

20. 4. Pohřeb mladíka z Lomnice n. Pop., který se zabil při autonehodě před 14 
dny pod Strání, na silnici od Lestkova k Václaví v mírné zatáčce u cesty k Volavci. 

30. 4. Mládež z Lestkova a Volavce pálila „Čarodějnice“. Počasí aprílové. 

Červen: Bouřka, kroupy. První sklizeň jahod pro trh.
19. 6. Zemřela Marie Tichá z Volavce čp. 4, rozená Sádlová, věk 83 let. Řídící 

učitelka ve výslužbě. Zemřelá byla dcera ř.uč. Jana Karla Sádla, který učil ve škole 
ve Volavci v roce 1900 až 1910. Zemřelá, pí Tichá učila v Rovensku a ve Volavci. 

Červenec: Ukončení sklizně jahod. Úroda průměrná. Začíná se množit napade-
ní jahodníkových porostů padlím.

14. 7. Rozlučka u Kouckých na Vršku před svatbou dcery Miroslavi, ženich Kno-
bloch z Tatobit. Počasí celý měsíc deštivé a chladno.

Srpen: Počasí proměnlivé.

Září: Celý měsíc deštivo a chladno. Sklizeň úrody obtížná. Obilí polehlé a kombaj-
ny se bořily až po nápravy. 
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Říjen: Poměrně pěkné počasí. Teploty až +25˚. Mlhy. Dokončily se práce na vý-
měně vodovodního potrubí ve stráni, dole z louky nahoru k Valentovi stodole 
v délce asi 100 metrů. Práce s vykopáním trasy pro potrubí místy až 2m hluboké 
a v lesním porostu bylo hodně. Vše, vykopání i zahrnutí bylo děláno ručně, neb me-
chanizace v tom terénu nebylo možno využit. Pouze spojování a kladení potrubí 
prováděly Okr. vodní stavby. Dobrovolní pracovníci skoro ze všech rodin z osady 
Volavec, včetně chalupářů, vykonali záslužný kus práce zdarma. Na vše bylo třeba 
hodin brigád. Všem pracovníkům na tomto díle bylo zástupcem MNV, tajemníkem 
Islem Frant. a pokladníkem MNV Šírkem Jos. poděkováno při slavnosti v kulturní 
místnosti ve škole a bylo podáváno občerstvení na účet MNV a při družné zábavě 
vyhrával „Koukol“.

Listopad: První sníh za dva dny zmizel. Autonehoda Staňka ml. čp. 48 z Lest-
kova. Jako pracovník přidružené výroby JZD při jízdě os. autem se srazil na Žlábku 
s protijedoucím náklaďákem a byl těžce zraněn, odvezen sanitkou do nemocnice 
v Turnově. V druhé polovině měsíce sníh a déšť.

Prosinec: JZD počalo zavážet cestu k Blatci. Staré pojmenování „Horáckej ou-
voz“. Směrem od Blatce je cesta již zarovnána od JZD Sedmihorky.  Celý měsíc prosi-
nec bylo málo sněhu, poměrně teplo. Na Silvestra zábava v Lestkově, hrál „Koukol“.

Mgr. Milena Kašová

termíny svOZu biOOdpadu
V červnu bude prováděn vývoz biopopelnic v následujících termínech: 
úterý 5.; 12. a 26. června 2018.
Svoz nebude v úterý 19. června 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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inFOrmaCe Ze ŠkOly a ŠkOlky – akCe v Červnu
Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole. Máme před sebou 

poslední školní měsíc a za sebou úspěšný, ale náročný květen.
V pátek 4. května jsme se zúčastnili akce Mikroregionu Tábor Děti vítají jaro. Le-

tos byla akce připravená pro Berušky, takže jsme vyjeli do Rovenska pod Troskami 
a tam si užili krásné hravé dopoledne. Děkujeme

V pátek 4. května jsem také přijímal žádosti k předškolnímu vzdělávání. Letos 
jsme mohli přijmout devět dětí. Žádostí se sešlo také devět, takže jsem mohl vyho-
vět (na rozdíl od loňského roku) všem žádostem, za což jsem upřímně rád, protože 
plná školka je zárukou nejen budoucnosti školy, ale i usměvavé práce paní učitelek. 
Od příštího školního roku tedy budeme mít ve školce 24 dětí. Je to dobře i z pohledu 
školy, protože je tu výhled, že by se situace v naší škole mohla konečně stabilizo-
vat, a nepřekvapí-li nás ministerstvo nějakým „dobrým nápadem“, měli bychom mít 
do budoucna o tatobitský dorost postaráno. Dík za to patří Vám, že si vážíte naší 
práce, a paním učitelkám za každodenní „neviditelnou“ práci ve prospěch našich 
dětí. 

V pátek 11. května vyrazily naše Berušky do turnovského divadla na pohádku Jak 
Máňa zachraňovala Martina z pekla. V ten samý den odpoledne proběhla na školní 
zahradě Besídka pro maminky ke Dni matek. A letos proběhla velmi netradičně 
V dubnu objednaly paní učitelky housenky motýlů a celý měsíc Berušky i školáci 
pozorovali na vlastní oči, jak housenky rostou, jak se potom zakuklí a nakonec jak 
se z kukly vylíhne motýl. Před besídkou pro ně Berušky vyrobily motýlí krabičky 
a po kulturním vystoupení, kde Berušky zazpívaly a zahrály příběh dítěte od na-
rození až do odchodu do školy, každá Beruška zavolala na pódium svoji maminku 
a společně otevřely krabičku s motýlkem a motýlka vypustily do přírody. Celé od-
poledne bylo velmi usměvavé, a jelikož nám přálo i počasí, všichni jsme si společně 
užili krásný den.

Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května se konal jedenáctý ročník regionální vlastivěd-
né soutěže Vlastík 2018. Do nové dekády i Vlastík vstoupil v novém hávu. Z orga-
nizačních důvodů se centrem místo tatobitské školy stal tatobitský kulturní dům, 
kde všichni zúčastnění spali, jedli a odkud vyráželi plnit venkovní úkoly, které si pro 
ně Vlastík přichystal. 

Letos se nám sešlo symbolických jedenáct týmů od Liberce po Mladou Boleslav. 
Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených 
škol a ty se k nám rok co rok vracejí. A co že to ten Vlastík je?
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Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, tře-
ťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy 
a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují 
k poznání místa, ve kterém žijeme. 

První den po slavnostním zahájení, které se letos konalo díky krásnému počasí 
v prostoru u víceúčelového hřiště u školy, na děti čekalo první soutěžní klání s ná-
zvem Neznámé osoby. Podle indicií musely jednotlivé týmy zjistit, o jakou osobu se 
jedná. A pak už následoval přesun do sálu, kde na jedenácti stolech čekaly na naše 
Vlastíky první protokoly. Po nich se všechny týmy přesunuly do nedaleké Malířovy 
zahrady, kde proběhla Štafeta vědomostí. Na čerstvém vzduchu a v pěkném pro-
středí se děti proskočily a znova se vrátily do sálu k druhé části protokolů. Těsně 
po poledni jsme všichni zasedli k obědu v Restauraci U Studničků a po krátké poobě-
dové relaxaci vyrazili všichni soutěžící opět do terénu. Cílem odpolední strategické 
hry bylo postavení mrakodrapu. V nedalekém lese tak během odpoledne vyrostlo 
jedenáct staveb, které určitě přečkají nejednu bouři. Před večeří už na naše Vlastíky 
čekala poslední bodovaná aktivita dne „Chcete být nejlepším Vlastíkem?“ inspirova-
ná známou televizní hrou a modifikovaná do našich podmínek. Ani zde však nechyběl 
charismatický moderátor, hlasovací zařízení a potřebné napětí… To už se k dětem 
připojily i doprovázející paní učitelky, které se vrátily z celodenního vědomostně-po-
znávacího výletu, který si pro ně připravila paní starostka. Celý výlet pak zakončily 
prohlídkou expozice Stará škola nacházející se v půdních prostorách tatobitské školy.

Po večeři jsme už nesoutěžili. To ale neznamená, že program skončil. Naši Vlastíci 
se rozdělili do dvou skupin a vystřídali se u ukázky kapuery a kurzu první pomoci, 
neboť Vlastík je nejen zdatný ve vlastivědě, ale je i fyzicky obratný a znalý zásad 
první pomoci, aby mohl kdykoli pomoci svým kamarádům. Dětem se obě aktivity 
velice líbily, ale bylo znát, že už jsou po celém dnu unavené. Během chvíle se celý sál 
ponořil do ticha, které rušilo jen oddechování spících dětí…

Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Če-
kala je třetí, závěrečná část protokolů a příprava na závěrečný úkol. Letošní ročník 
se nesl ve znamení Magické osmičky, takže všechny týmy dostaly za úkol vytvořit 
plakát k zadanému tématu. Například domácí tvořili plakát k roku 1918 a pro ostat-
ní týmy si připravili i otázky k dané problematice. Odpovědi na ně byly „schované“ 
na plakátu. Kromě rychlosti šlo i o postřeh a dovednost vyhledat požadovanou in-
formaci v textu. Nových informací pro všechny soutěžící tak bylo opravdu hodně 
a Vlastíci si tu osvojili spoustu nových dovedností. A o to nám jde. I hravou formou 
se dá hodně naučit a tato soutěž je toho dokladem. Vlastík opět dokázal, že motto 
celé soutěže není jen fráze, ale že dochází i k jeho praktickému naplnění.
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Po obědě na všechny už čekalo jen slavnostní zakončení a oznámení výsledků. 
Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Vlastíci 
z Liberce – Husovy ulice, stříbrní skončili Vlastíci z Turnova – Žižkovy ulice a bron-
zový byl tým z Liberce – Kaplického ulice. Dále se poskládaly týmy z Velkých Hamrů, 
Tatobit, Turnova – ulice 28. října, Mašova, Dobrovice, Železného Brodu, Koberov 
a Mírové pod Kozákovem – Bělé. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. 
Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů (moc jim děkuji a velmi si jejich náklonnosti 
k celé akci vážíme) ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů a ně-
jakou tu drobnost a sladké překvapení.

Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejmé-
na Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové 
za pamětní medaile a Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti. Velký podíl 
na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez jejich pomoci by to 
určitě nešlo, a poděkování si bezesporu zaslouží i celý personál Restaurace U Stud-
ničků za ochotu, milý přístup a chutnou krmi. Moc si jich všech za to vážím a velice 
jim děkuji. Děkuji také agentuře Hobit za organizaci a paní Lence Roštejnské za dva 
dny, kdy pilně natáčela, aby pro všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2018.

Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se tu spolu zase všichni sejdeme, 
tentokráte u dvanáctého ročníku soutěže Vlastík 2019

V úterý 22. května jsme se všichni fotili, abychom měli památku na letošní školní 
rok. V pátek 25. května se naše Berušky proměnily v malé námořníky a vyrazily 
na výlet na raftech. Ráno se autobusem a vlakem vypravily do Líšného, kde pro ně 
byly připraveny rafty. Spolu s rodiči pak vyrazili na dobrodružnou plavbu po Jizeře. 
Cílem byly Dolánky u Turnova, kde pro všechny byl připravený oheň a všichni spo-
lečně výlet zakončili opékáním vuřtíků

AKCE V ČERVNU
 pá 1. 6. MDD
 po 4. 6. plavání
 út 5. 6. ŠKOLKA – dopravní hřiště v Turnově
 út 5. 6. logopedie
 st 6. 6. ŠKOLKA – výlet do Prahy – Divadlo Spejbla a Hurvínka
 čt 7. 6. plavání
 pá 8. 6. dopravní hřiště pro všechny na hřišti v Tatobitech
 st 13. 6. ŠKOLKA – výlet na statek
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 čt 14. 6. plavání
 čt 14. 6. rodičovské sdružení pro budoucí prvňáky
 po 18. 6. školní výlet - Archeopark Všestary
 čt 21. 6. plavání – poslední hodina
 čt 21. 6. ŠKOLKA – Bobřík odvahy
 pá 22. 6. školní výlet – soutok Labe a Vltavy, Říp
 st 27. 6. sportovní den
 čt 28. 6. ŠKOLKA – rozloučení s předškoláky
 čt 28. 6. stopovaná
 pá 29. 6. ŠKOLKA - Bublinkové odpoledne

Se školáky se rozloučíme v pátek 29. června, školka bude uzavřena od 9. července 
do 17. srpna 2018. V úterý 28. srpna 2018 od 15:00 se ve školce koná rodičovské 
sdružení pro rodiče nových Berušek – účast je nutná!

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
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 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním 
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského 
průkazu s čipem), 
 

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit 
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního 
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
 

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
 

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná 
výměna dokladů), 
 

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
pouze z důvodu voleb, 
 

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat 
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech 
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 
 

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo 
vnitra, 
 

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo 
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
 

 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze 
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského 
povstání“). 

 

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů     

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo    

- u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 30 dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                         městských částí Praha 1 až 22) 

                         (nelze žádat u Ministerstva vnitra) 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo 

                    -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti  

                       za správní poplatek 100 Kč  

                      (nelze přebírat u Ministerstva vnitra) 
 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let 

- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 

 

 Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 

 

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:   

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek 
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), 
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV. 

 
 

 
Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 1.000 Kč MV          MV = 500 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 

    
500               500    =  1.000 Kč 

ORP       MV = 250 + 250 Kč 
    250               250    =  500 Kč 

 ORP       ORP = 500 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 500 Kč MV          MV = 300 Kč 

ORP        MV = 250 + 250 Kč 
     250               250    =  500 Kč 

ORP       MV = 200 + 100 Kč 
     200              100    =  300 Kč 

 ORP       ORP = 300 Kč 
OSČ MV 30. 4. 2018 
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Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů     

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo    

- u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu do 30 dnů 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                         městských částí Praha 1 až 22) 

                         (nelze žádat u Ministerstva vnitra) 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo 

                    -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti  

                       za správní poplatek 100 Kč  

                      (nelze přebírat u Ministerstva vnitra) 
 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let 

- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 

 

 Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 

 

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:   

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek 
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), 
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV. 

 
 

 
Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 1.000 Kč MV          MV = 500 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 

    
500               500    =  1.000 Kč 

ORP       MV = 250 + 250 Kč 
    250               250    =  500 Kč 

 ORP       ORP = 500 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 500 Kč MV          MV = 300 Kč 

ORP        MV = 250 + 250 Kč 
     250               250    =  500 Kč 

ORP       MV = 200 + 100 Kč 
     200              100    =  300 Kč 

 ORP       ORP = 300 Kč 
OSČ MV 30. 4. 2018 
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Vydávání cestovních pasů ve 

zkrácených lhůtách 
 
 
 

 

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahraničí. 
 
Podání žádosti 
 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
 do 5 pracovních dnů. 

 
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:  

 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
 u Ministerstva vnitra. 

 
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail 
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.  
 

Převzetí cestovního pasu 
 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra 
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).  
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho 
vydání. 
   

Správní poplatky 
 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku 
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 
 
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách 
 

 
 

 
Vydání do 24 hodin v pracovních 

dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 6.000 Kč MV          MV = 3.000 Kč 

ORP       MV = 4.000 + 2.000 Kč 

    
4.000           2.000   =  6.000 Kč 

ORP       MV = 2.000 + 1.000 Kč 
    2.000           1.000   =  3.000 Kč 

 ORP       ORP = 3.000 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 2.000 Kč MV          MV = 1.000 Kč 

ORP        MV = 1.500 + 500 Kč 
     1.500             500    =  2.000 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 
     500              500    =  1.000 Kč 

 ORP       ORP = 1.000 Kč 
 

OSČ MV 30. 4. 2018 
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něCO prO Zábavu dOspělým i dětem

UhodNětE osoBNost:

Řešení: a) Jan Hus, b) Kryštof Kolumbus, c) Karel IV., d) Rudolf II., e) Jan Žižka, f) J. A. Komenský, g) Marie 
Terezie, h) T. G. Masaryk, ch) Napoleon, i) Adolf Hitler

a) Reformátor, kazatel,
připomínky k církvi měl, 
a tak přišel jednou den,
kdy byl za ně upálen.
__________________

b) V Itálii nejdřív žil,
přes moře se přeplavil,
Ameriku objevil.
Jistě už víš, kdo to byl.
__________________

c) Římský císař, český král,
o Prahu se postaral.
Kamenný most položil,
slavnou školu založil.
__________________

d) Byl i císař, nejen král,
alchymii holdoval.
Navíc budeš asi znát,
taky jeho „majestát“.
__________________

e) Oko páskou zakryté,
poznají ho husité.
Napovím teď lehce všem,
z Trocnova je původem.
__________________

f) Byl národů učitel, 
uznávaný myslitel.
Orbis Pictus, jeho dílo, 
v mnoha školách k mání bylo.
__________________

g) Šestnáct dětí porodila
a královnou českou byla.
Vzdělání tě nemine,
Díky ní je povinné.
__________________

h) Moudrý muž, co skromně žil, 
náš prezident první byl.
Zapříčinil státu vznik
__________________

ch) Francouzský to císař byl,
válkami se proslavil.
U Waterloo poražený,
krátce na to uvězněný.
__________________

i) Přísný pohled, malý vzrůst,
drobný knírek kolem úst.
V Německu ho každý znal,
válku totiž rozpoutal.
__________________



spOleČenská rubrika

GRAtUlUjEmE ČERVNoVým jUBilANtům

91 let – Božena Vávrová, Kozákov 1
91 let – Josef Votrubec, Kozákov 20

VítámE NoVého sPolUoBČáNKA 

Jana Kolka z Lestkova čp. 31

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 z


