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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Za přítomnosti všech devíti zastupitelů obce a osmi občanů z Lestkova se 

ve středu 19. září 2018 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zase-
dání zastupitelstva obce. Zahájeno bylo starostou obce v 19:30 hodin a zastupitelé 
následně projednali tyto body:

1. Byla schválena veřejnoprávní smlouva s městem Turnov o projednávání pře-
stupků s účinností do 31. 12. 2021.

2. Byly schváleny smlouvy o dílo na akce:
• „Cyklostezka podél silnice II/282 U kříže – Lestkov“. Ve výběrovém říze-

ní podala nejvýhodnější nabídku firma M-Silnice a. s. s nejnižší nabídkovou cenou 
3 480 941 Kč vč. DPH. Projekt řeší propojení centra Lestkova s křižovatkou U kříže, 
vybudována bude cyklostezka včetně veřejného osvětlení. 

• „Bezpečný přístup k zastávkám BUS Lestkov -  Pustina“. Ve výběrovém říze-
ní podala nejvýhodnější nabídku firma M-Silnice a. s. s nejnižší nabídkovou cenou 
10 135 893,71 Kč vč. DPH. Vybudován bude nový chodník podél silnice III/2829 
v úseku od křižovatky pod obecním úřadem na Peciště v celkové délce 645m, za-
trubnění příkopu, nové autobusové zastávky a nástupiště a nasvětlená místa pro 
přecházení.

Protože se nepodařilo najít firmu, která by měla pracovní kapacitu na realizaci 
kterékoli zakázky do konce tohoto roku, musela se tato skutečnost zohlednit a za-
čátek stavby byl posunut na duben roku příštího. Ze stejného důvodu bylo umožně-
no čerpání dotace ze SFDI – na obě akce celkem max. 8 459 000 Kč – v roce 2019. 
O další možné podpoře těchto projektů bude jednáno s Libereckým krajem.

3. Byl vyjádřen souhlas s využitím parcely p. č. 475 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem 
(zahradnictví U kříže) pro výstavbu provozovny zahradnictví s prodejnou sazenic 
a s možností bydlení správce areálu.

4. Byla schválena žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 
575/6 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (parcela pod sportovním hřištěm na Pustině). 
Dům o půdorysu 15,1 x 9,9 m bude zděný, se sedlovou střechou. Odpadní vody jsou 
řešeny čističkou se vsakem přečištěných vod na vlastním pozemku.

5. Bylo schváleno zatrubnění příkopu obecní cesty p. č. 1146/1 v k. ú. Lestkov pod 
Kozákovem (nad Pasekou) dle cenové nabídky pana Pavla Malého v celkové hodno-
tě 387 000 Kč vč. DPH. Na akci se budou částečně finančně spolupodílet majitelé 
sousedních nemovitostí, kterým bude umožněno napojení na nově vzniklou dešťo-
vou kanalizaci.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 30. 9. 2018 

proběhlo v zasedací 
místnosti Obecního 
úřadu Radostná pod 
Kozákovem vítání ob-
čánků. Pan starosta 
Jan König přivítal čtyři 
nové občánky – čty-
ři chlapce - Adama 
Pokorného, Adama 
Staňka, Dana Buriánka 
a Jana Kolka (pátý nový 
občánek -  Tereza Pro-
kůpková byla s rodiči na dovolené, a tak se vítání nezúčastnila). 

Popřál jim i jejich rodičům, aby se jim v obci dobře žilo, byli zdraví, měli v živo-
tě hodně štěstí a aby rodičům dělali jen samou radost. O zpestření programu se 
postarali jejich starší kamarádi z Lestkova a Kozákova, kteří navštěvují školu v Ta-
tobitech. Pod vedením paní učitelky Mgr. Mileny Kašové zahrála na flétnu Pavlína 
Kukaňová a každé mamince děti zarecitovaly básničku a předaly růži. 

Rodiče miminek se poté zapsali do pamětní knihy, obdrželi vkladní knížku a dárek. 
Nakonec se na památku vyfotili se svým děťátkem v kolíbce. 

Ještě jednou přejeme všem novým občánkům hodně zdraví, lásky a štěstí v živo-
tě a co nejvíce usměvavých sluníčkových dní.

Mgr. Milena Kašová

6. Bylo schváleno zadání zpracování projektové dokumentace na úpravu objek-
tu hasičárny na Kozákově. Záměrem je zbourání přístavku, na jehož místě vznikne 
zpevněná plocha pro další využití a zbylý objekt bude opraven tak, aby mohl být 
využit z části jako autobusová čekárna a z části jako místo pro odkládání odpadu.

7. Při kontrole plnění usnesení z minulých zasedání bylo mj. konstatováno, že 
ve věci řešení vodovodu pro osadu Kozákov proběhla s pozitivním výsledkem jed-
nání s vlastníky pozemků potřebných pro zdroj vody a výstavbu vodojemu. V sou-
časné době se zpracovává hydrogeologický posudek, na základě kterého bude pro-
jektantem navržena velikost vodojemu a vypracována projektová dokumentace.

Jan König, starosta
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Oznámení

volby do zastupitelstva obce
a do Senátu Parlamentu České republiky

se uskuteční 
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb
do Senátu Parlamentu České republiky

se tyto uskuteční 
v pátek dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je pro voliče s trvalým pobytem v obci Radostná pod Kozáko-
vem volební místnost v budově obecního úřadu Radostná pod Kozákovem, 

Lestkov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr.

VYSAZENÍ LÍPY REPUBLIKY
V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Významné 

historické jubileum je spjato se dnem 28. října 1918, kdy byl vyhlášen samostatný 
československý stát. Pro Českou republiku je tento den státním svátkem a příleži-
tostí k oslavám a vzpomínkovým akcím.

Naše obec se připojila ke společnému projektu obcí ORP Turnov, které chtějí 
na počest vzniku našeho státu a pro podporu naší národní hrdosti, svobody a de-
mokracie, vysázet lípy republiky.

Zveme všechny zájemce o tuto událost

v neděli 28. října 2018 ve 14:00 hodin
na zahradu u obecního úřadu na Pustině, kde společně tuto lípu vysadíme.
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TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V říjnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý tzn. 2.; 9.; 16.; 23. a 30. 10. 

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.

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
Z diskuze na veřejném zasedání zastupitelstva obce vyplynul návrh na provede-

ní svozu tříděného odpadu, který by zajistila obec svými prostředky. Protože není 
zcela zřejmé, kolik domácností bude mít o tuto službu zájem, bude v úterý 30. 10. 
2018 proveden „zkušební“ svoz tohoto odpadu.

 Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích a tetrapak v oranžových pytlích, 
který se standardně odevzdává v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volavci 
a je označován čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpadu. 
Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte nejlépe v den svozu (30. 10. 
2018) na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit čá-
rovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším okol-
nostem není možné zaručit načtení slevy.

Jan König, starosta



6 RADOSTNÁ STUDÁNKA

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
bude proveden v neděli 4. listopadu 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 časo-
vého rozpisu. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti 
Severočeské komunální služby s.r.o.

PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KO-
MUNÁLNÍCH 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 množ-
ství odpovídající provozu běžné domácnosti.

NEBUDOU PŘIJÍMÁNY NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:
- Elektro – lednice, televizory a všechna ostatní elektrozařízení je možné ode-

vzdat 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 dohle-

dem.
2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům 

zajišťujícím sběr.
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3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude 
na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude 
odvezen.

Více informací poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunál-
ních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

STŘEDA 10. 10. 2018

Volavec u kapličky . . . . . . . . . . . . 16:15 – 16:30
Lestkov bus zastávka . . . . . . . . . 16:30 – 16:45
Lestkov Pustina bus zastávka . 16:45 – 16:55
Kozákov u zbrojnice . . . . . . . . . . . 16:55 – 17:00

Cena vakcinace 150 Kč

MVDr. Pavel Šebek tel.: 721 306 181

Nabídka masáží z pohodlí Vašeho 
domova  

Možnost sportovní a rehabilitační masáže celého 
těla od hlavy až k patě.  

Při dlouhodobých a bolestivých problémech je 
možná konzultace se známým fyzioterapeutem, 
který se stará o naše špičkové sportovce.  

Barbora Pozníková 

Tel: 721  120 037  
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VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ STROMŮ A KEŘŮ
Vážení spoluobčané,
opět nastává doba, kdy bude nutné provádět zimní údržbu komunikací. Průjezd 

mechanismů, které ji zajišťují, je na mnoha místech ztížen nejen vozidly, která 
v těchto komunikacích nebo bezprostředním okolí parkují, ale rovněž větvemi stro-
mů a keřů rostoucích v jejich blízkosti. Tyto zasahují do profilu komunikace, znemož-
ňují výhled řidičům a zejména pak poškozují techniku, která zimní údržbu provádí.

 Z hlediska bezpečnosti vás žádáme o odstranění větví stromů a keřů zasahu-
jících ze soukromých pozemků do místních a účelových komunikací a chodníků, 
případně zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení naší obce 
a bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel a pohybu chodců.

 O odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona č. 89/2012., nového občan-
ského zákoníku, v platném znění a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění, a to nejpozději do 15. 11. 2018.

 V případě, že nebude na výzvu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytně 
nutném rozsahu proveden na náklady obce Radostná pod Kozákovem. Ořezy bu-
dou provedeny pouze ze strany místní komunikace, dle zásad bezpečnosti a prů-
jezdnosti komunikací.

Jan König, starosta obce

UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE A.S. 
K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000Sb., v platném znění, si do-
volujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleš-
tění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zaří-
zení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen zásah)

Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku

Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Dis-
tribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest 
a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v ce-
lých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdále-
nosti 10m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů 
apod.

Za spolupráci děkuje ČEZ Distribuce, a.s.
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1981
Leden: 
1. leden – Na Nový rok bylo oblačno, sněhové přeháňky, tepoty: -2 - +2˚.
Televise vysílala projev pres. republiky s. Husáka.
2. leden – Celý den déšť +3˚.
4. leden – Pracovní den za pátek.
5. leden – Fujavice se sněhem. Dělají se závěje.
6. leden – Sněhové přeháňky, ochlazení -8˚. Za První republiky jsme chodili tento 

den do Václaví ke Kovářům do hasičs. bálu. 
15. leden - Napadlo 40cm sněhu.
19. leden – Přednáška kap. Mir. Hrubého, v rámci povinného školení občanů v CO 

na thema vojen. polit. Obrana výsledků Soc. Revoluce, zákonitost výstavby Socia-
lismu, v pohostinství Jednoty v Lestkově.

23. leden – Ples Kozákovských požárníků v Lestkově.
Celý měsíc leden počasí poměrně klidné.
Únor:
Dne 1. 11. 1980 bylo uskutečněno sčítání lidu v ČSSR.
Z naší obce Radostná jsou tyto údaje:
Počet domů celkem: 164
Z toho  124 obydlených trvale
   28 obydlených občas – rekreační
   12 neobydlených
Trvale obydlené byty podle stáří domu:
do roku 1899 postavených  24
 1900 – 1919 17
 1920 – 1945 27
 1946 – 1960 24
 1961 – 1970 38
 1971 – 1975 16
 1976 – 1979   9
 1980 -    3
Celkem:  158 bytů trvale obydlených
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Byty celkem: 203 z toho 158 trvale obydlených
  29 občas obydlených – rekreace
  16 neobydlených
Trvale obydlené byty dle velikosti:
  34 jedna obytná místnost
  50 dva pokoje
  43 tři pokoje
  24 čtyři pokoje
    7 pět pokojů a více
Vybavení bytů:  104 koupelna neb sprch. Kout
  153 vodovod v bytě
    56 ústřední neb etáž. topení
Vybavení domácnosti:  119 chladnička
    40 automatická pračka
    86 jiná pračka
      8 barevný televizor
  120 černobílý televizor
      2 chaty k rekreaci
    33 motocykl
    81 aut garážovaných
      2 auta negarážovaná
Tyto údaje mi dodal Šírek Josef čp. 29 – poklad. MNV v únoru 1981.
2. únor – Slunečno -2 - +2˚.
V minulých dobách jsme chodili na „Hromnice“ do Tatobit do kostela, posvětit 

svíčky „hromničky“, které se při bouřce rozsvěcovaly, aby chránily před uhozením 
blesku (hromu).

6. únor – Rada žen z Radostné pořádala ples v Lestkově. Účast a zábava dobrá.
8. únor – Rodičovské sdružení pořádalo dětský karneval v pohost.v Lestkově. Ve-

liká účast, jak dětí, tak i rodičů i babiček. Pěkné masky u dětí, tance a různé taškaři-
ce mezi dětmi pobavily jak děti tak i dospělé. Program zpestřil „Koukol“.

11. únor – Veřejná schůze MNV Radostná p. Koz. v kultur. místnosti ve Volav-
ci. Stížnost některých občanů na Komunikační závody, proti zničení porostů jahod 
na záhumencích, při rytí trasy pro pokládání kabelů pro dálkový telefon. 

22. únor – Organisace Svazarmu Kozákov pořádala běžecké závody na lyžích pro 
všechny místní zájemce. 

Celý měsíc únor chladný a hodně sněhu.
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Březen:
8. březen - Zemřela paní Marie Hejduková z Lestkova čp. 28 ve věku 75 let. Po-

hřeb do Tatobit 13. března. 
První dny v tomto měsíci přišlo oteplení a tím i prudké tání sněhu, kterého bylo 

hodně. Tání sněhu způsobilo mnoho starostí lidem poblíž vodních toků a také různé 
podniky měly hodně práce s povodněmi. Na různých místech republiky, podle hlá-
šení rozhlasu a televize byly vyhlášeny stavy ohrožení. Tok Jizery způsobil největší 
škody v Bakově n. Jiz. 

Hlášení zpravodajů z Východočeského kraje jsou: Jaroměř, rozlité Labe do zahrad 
a luk i polí, ale i do některých průmyslových podniků a domů. Jen v Jaroměři bylo 
nutno evakuovat 15 rodin z rod. domků. Voda dostala se i do závodu „Juta“, městské 
knihovny, nové mateřské školky, „Juta Karosa“ a mnoha sklepů. Zaplaveno je dosud 
250ha luk a orné půdy. Dravý živel pomáhají likvidovat požárníci i vojáci, jednotky 
civ. obrany ni ostatní občané.

V Ústí n. Lab. dosáhla voda výšky 666cm a očekává se, že nejvyšší hladiny mezi 
Litoměřicemi a státní hranicí se přiblíží 730cm. 
Řeka Ohře zaplavila na Lounsku 2 100ha zem. půdy a na 700ha chmelnic. 
15. březen – Slunečno, na slunci až +20˚.
18. březen – Celý den déšť +4˚.
19. březen – chladno.
20. březen – Polojasno +12˚. Schůze Národní Fronty v Lestkově za účasti škol. 

dětí.
21. březen – Pěkné jarní počasí, klidno, pravý první jarní den.
22. březen – Pěkné počasí, na slunci +30˚. Do konce března počasí proměnlivé, 

tepl. kol.+10˚.
30. březen – Posunuty ručičky hoď., o 1 hod dopředu. Letní čas.

Duben: 
Od 1. ochlazení a déšť až do 5. 4. 
7. duben – Zahájení sjezdu KSČ ve sjezdovém sále Paláce kultury v Praze.
11. duben – MNV Radostná p. Kozákovem vyhlásil na tuto sobotu pro všechny 

složky NV pracovní povinnost, na úklid prostranství v obci. Účast dobrá.
12. duben – Americký raketoplán Columbia ve 14:00 hodin našeho letního času 

úspěšně
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Odstartoval z mysu Canaveral na Floridě. Na palubě jsou kosmonauti John Young 
a Robert Crippen.

14. až 19. březen – Sucho, studený vítr, teploty ráno -2 -4˚., denní +6 - +10˚. 
20. březen – Ve velikonoční pondělí „Na pomlázku“ jsme chodívali jako děti kole-

dovat o vajíčka s pomlázkou a každý z nás uměl zpívat: „Pomlázka se čepejří“ což 
des, snad z dětí, které po pomlázce chodí, nikdo neumí. U nás bylo letos na 30 dětí, 
počítáno podle rozdaných kraslic, ale zazpívat pomlázku od nikoho jsem neslyšel. Já 
si pamatuji slova i notu pomlázky z klukovských let doposud:

20. březen – JZD Tatobity vysazují na Pískách na 40ha ovocné stromky – jabloně.
25. březen – Stále chladno a sucho.
26. březen – Na sv. Jiří bývala slavná pouť v Přáslavicích, kam jsme rádi chodi-

li. Byly tam cukrářské boudy s různými sladkostmi, pomoranče 1kg za 3Kč, párky, 
okurky, houpačky, kolotoče, střelnice atd. Od odpoledne se tancovalo v Karlovicích 
u Pališků až do rána. Dnes se už na pouť v Přáslavicích zapomnělo. Škoda.

Duben:
27. duben – Konala se veřejná schůze MNV a NF v Radostné v místnosti pohos-

tinství v Lestkově. 
Program: Představení kandidátů pro volby do MNV.
   Seznámení s kandidáty do zastupitelských orgánů vyšších stupňů.
   Seznámení s návrhem volebního programu NF na léta 1981 – 1985.
   Diskuse, směny NF a jejich průběh.
   Závěr akce Z, zajištění.
28. duben – Chumelenice, sněhové přeháňky celý den.
29. – 30. duben – Mrazy poškodily květy stromoví a jahod. Pálení „Čarodějnic“ se 

letos nevyvedlo pro velký déšť.

Pomlázka se čepejří, 
my se ženem do dveří
a ze dveří do kuchyně, 
mezi dobré hospodyně, 
na peci v koutku,
na zeleným proutku, 
až se proutek otočí,
korbel piva natočí.
Pite, pite páni, máte plné džbány,
pite, pite paničky, máte plné skleničky, 

skoč panno do vody, pro ty čtyři jahody,
proč bych já tam skákala, 
sukně bych si zmáchala, kde bych si je usušila?
U pana krále.
Král není doma, jel do Berouna,
pro čtyři ovce, pro pátého skopce,
pro šestého berana, snědli jsme ho do rána.
Cibuláři jedou, cibuličku vezou,
cibulička sladká, panímáma hladká, 
panímámě pět vajec, pantátovi vrzanec.
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Květen:
1. květen – Oslavy prvního května v celé republice. Z místních občanů bylo několik 

na oslavách v Rovensku pod Tr.
5. -10. květen – Sucho, silné jihovýchodní větry.
14. květen – Oslavy založení Komunistické strany v ČSR v roce 1921. Výročí.
Zmrzlí muži letos neúřadovali. Pravděpodobně si své odbyli předem. Stále pěkné 

slunečné počasí, sucho.
17. květen – Přišel dlouho očekávaný déšť, s bouřkou. Pouť na Valdštejně, býva-

la, ale už není. Pamatuji se jak ještě malý kluk jsem se díval na procesí lidí z hor, ze 
Semilska a okolních vesnic, kteří putovali od 3hod ráno po „Křibech“ (cesta z Tatobit 
k Volavci, dnes již zaorána) na pouť na Valdštejn. Ovšem že všichni pěšky. Poutě 
na Valdštejně se konaly ještě po druhé svět. Válce v režii S. D. Jednota. Dnes již za-
nikla a místo toho se konají dálkové pochody a různé jarní padesátky atd.

18. – 22. květen – Teplé počasí až +30˚.
22. květen – Děti pionýři konaly sběr textilií a papíru. Svážel s. Mazánek, předse-

da MNV.

Červen: 
1. – 4. červen – Stále pěkné a suché počasí, na slunci až +40˚.
Je před volbami do zastupitelských zborů a to, poslanci do:
Sněmovny národů. Sněmovny lidu. Federálního shromáždění. České nár. rady. 

Krajský nár. výbor. Okresní nár. výbor. Místní nár. výbor. 
5. červen – Před volbami MNV Radostná rozesílal voličům pěkně upravené po-

zvánky. V pozvánkách jsou údaje o činnosti jak složek NF, tak všech občanů za po-
slední volební období.  Občané z naší obce odpracovali více než 60 000 brigád. ho-
din. Práce provádělo 320 občanů. Trvale přihlášených osob v naší obci je 430, mužů 
202 a žen 228, z toho 9 národnosti Slovenské.

Volby konaly se v místnosti pohostinství Jednoty v Lestkově. Za poslance MNV 
zvoleni byli všichni občané navržení na kandidátní listině.

29. června – Ustavující zasedání MNV v Radostné p. Koz. v nově zařízené míst-
nosti v budově bývalé zákl. dev. školy v I. poschodí, na Pustině. Zasedání zahájil 
a přítomné přivítal dosavadní předseda MNV Mazánek Josef. Zvolena mandátová 
komise a návrhová komise. Zvolen nový předseda MNV a tajemník a předsedové 
jednotlivých komisí. 
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Rada MNV Radostná pod Kozákovem pro vol. Období 1981 – 1986: 

Jisl František předseda MNV
Rýzl Josef tajemník MNV
Šírek Josef člen rady – účetní MNV
Mazánek Josef  člen rady – předseda finanční komise
Hejduk Vratislav  člen rady – předseda komise ochrany veřejného pořádku
Koucký František  člen rady – předseda kulturní komise
Vávra Miloslav  člen rady
Pokračování příště.

Mgr. Milena Kašová

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ŘÍJNU
První měsíc školy utekl jako voda, a proto mi dovolte, abych vás ve zkratce se-

známil s tím, co jsme všechno prožili a čím škola žije. Ale ještě předtím mi dovolte 
připomenout, co jsme dělali o prázdninách.

Letošní prázdniny byly velice hektické a já ještě jednou děkuji všem, kteří se 
na tom podíleli a přiložili ruku k dílu – tedy k Vesnici roku Děkuji v první řadě 
dětem, rodičům, paním učitelkám, ale i přátelům školy a … hlavně paní starostce, 
protože bez ní by to vůbec nebylo a nešlo. Byla to pro nás nová zkušenost, a i když 
nedopadla úplně tak, jak jsme si představovali, děkujeme za ni. V polovině srpna 
jsme přispěli k vyhlášení Vesnice roku LK kulturními vystoupeními (Berušky i školá-
ci) a pak přišla neděle 2. září -  Den D pro naši vesnici.

„V neděli ráno jsme se probudili do ubrečeného rána a mne polilo horko. Dnes je Den 
D a takto nám to začíná. Celý týden jsme se školáky i Beruškami trénovali na dnešní 
den a nakonec to vypadá, že budeme muset vyměnit „suchou“ variantu za „mokrou“. 
No, uvidíme, jak se vše ještě vyvrbí, ale času už moc nezbývá… Přesto nás naděje 
a víra neopustily a všichni jsme věřili, že nakonec všechno dobře dopadne.

V sedm hodin ráno jsme se se školáky sešli na sále, abychom ještě doladili závě-
rečné detaily a mohli se směle pustit do soutěže o Vesnici roku. Program byl jasný 
– naši školáci se převtělí do rolí nás dospělých a pokusí se prezentovat naši obec 
svýma očima. Vznikly básničky, které charakterizovaly jednotlivé spolky, do čela se 
postavila mladá paní starostka a sekundoval jí kamarád – místostarosta. Všichni 
to pojali naprosto zodpovědně, a tak úderem osmé hodiny mohla zahájit svoji řeč 
k desetičlenné komisi „nová“ paní starostka. A pak už to běželo jako po drátkách. 
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Pan místostarosta komisi provedl jednotlivými spolky a jejich zástupci je odpre-
zentovali. A jelikož je v obci patnáct aktivních spolků, do celé této „hry“ se zapojili 
takřka všichni školáci. Moc vám děkuji, byli jste opravdu výborní. Velice si vašeho 
přístupu vážím a věřím, že i vy budete na tuto akci vzpomínat v dobrém a čas, který 
jste nám věnovali o prázdninách, nebudete považovat za ztracený.

Jenže na programu byly ještě Berušky. A jejich Včelí medvídci. S paní starostkou 
jsme si usmysleli, že divadlo přesuneme ven a celé to zahrajeme na školní zahradě. 
Z hradu na školní zahradě se stalo jeviště a celé jsme to poctivě v týdnu zkoušeli 
a „mokrou“ variantu jsme si nepřipouštěli. Vždyť celé prázdniny bylo krásně a slu-
níčko nám každý den ukazovalo svoji přívětivou tvář. Jenže ráno bylo tak ubrečené. 
Ale to bychom nebyli my, abychom si neporadili. Poprosili jsme potají sluníčko, aby 
nás nenechalo na holičkách a pomohlo nám důstojně reprezentovat naši školku 
v této soutěži. A jelikož jsme prosili moc, sluníčko se ustrnulo a vykouklo na nás. 
Na školní zahradě se tak hrad proměnil mávnutím kouzelného proutku v lípu, všech-
ny rekvizity byly na svém místě a mohlo se začít. A Berušky opravdu nezklamaly. 
Všichni přítomní nevěřícně koukali, co ti naši malí caparti dovedou. Představení se 
opravdu povedlo a dlouhotrvající potlesk komise i přítomných diváků byl sladkou 
odměnou pro Berušky i paní učitelky…

Pevně věřím, že naše dvě vystoupení přispěla k dobré prezentaci obce na celore-
publikové úrovni, že si komise naše vystoupení zapamatuje a v celkovém hodnocení se 
tak jako obec neztratíme a za čtrnáct dní si z Luhačovic přivezeme nějaké to ocenění.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří celé prázdniny nezaháleli a přiložili 
ruku k dílu – školákům (i když páťáci už nejsou vlastně „naši“, ale věřím, že srdcem 
„naši“ zůstanou i nadále) za to, že i o prázdninách měli chuť škole pomoci, Be-
ruškám (i když hlavní postavy vlastně také už nejsou Beruškami, ale školáky – a já 
jsem moc rád, že je zítra budu moct přivítat poprvé ve školní lavici a budu věřit, že 
nadšení ze školky si přinesou i k nám do školy) za neutuchající úsměv a dobrou ná-
ladu, paním učitelkám ze školky i školy za organizaci, rodičům za trpělivost a v ne-
poslední řadě všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám zúčastnit se takovéto 
krásné akce.

Moc vám všem děkuji a věřím, že i nadcházející školní rok bude tak usměvavý 
a naplněný zážitky a že naše škola si právem zaslouží nejen vaši pozornost. Já 
osobně jsem moc pyšný na to, že můžu stát v čele tak výborné party – děkuji“

A čekali jsme, jak to všechno dopadne. Čekali jsme týden, než komise projede 
všechny vesnice, které se finále účastnily. Čekali jsme a doufali. Čekali jsme další 
týden, než budeme moct vyrazit do Luhačovic na vyhlášení celkových výsledků. Če-
kali a dočkali jsme se.
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„V sobotu 15. září 2018 jsme ve čtyři hodiny ráno vyjeli do Luhačovic, abychom 
se tam zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2018. Cesta byla 
sice dlouhá, ale silnice byly volné, takže jsme před desátou hodinou dojeli všichni 
do čtvrtého největšího lázeňského města u nás – do Luhačovic.

Hned po příjezdu nás čekalo překvapení – na vyhlášení jsme dorazili v rámci kul-
turního vystoupení jako jediní Pořadatel nás požádal, zda bychom mohli s Po-
mádou vystoupit hned třikrát a my jsme mu slíbili, že to rádi uděláme, když už jsme 
se harcovali takovou dálku. V mezičase jsme si prohlédli všechny stánky zúčastně-
ných vesnic a pak už jsme netrpělivě vyhlíželi slavnostní vyhlášení. 

Celý program začal s nepatrným zpožděním, ale to nám nevadilo. Času jsme měli 
dost. Při představování naší obce zastoupenou paní starostkou jsme bouřlivě tles-
kali a užívali si tak i pěkné počasí a krásnou atmosféru, které celou akci prováze-
ly. Malinko nás zklamalo, že jsme se nevešli do první trojky vyhlašovaných, přesto 
jsme na závěr odměnili paní starostku bouřlivým potleskem a velkým úsměvem. 
Už samotná účast na tomto vyhlášení je totiž velkým vítězstvím a uznáním práce, 
kterou v obci a pro obec všichni děláme

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli – od prvního 
krajského kola až po samotné finále. Pro děti máme připravené speciální poděko-
vání za jejich vystoupení a velký dík patří také všem paním učitelkám – moc děkuji, 
vážím si toho a věřím, že tímto dnem všechno nekončí a zase někdy se do podobné 
akce budeme moci zapojit.“

Takže – Vesnici roku máme za sebou a před sebou… další všední školní rok? Ne-
bojte, to určitě ne. Všichni se budeme ze všech sil snažit, aby i tento školní rok nebyl 
„všední“, ale byl pro naše děti výjimečný, plný nových zážitků a úkolů a plný usmě-
vavé a dobré nálady – prostě takový, o jaký se tu již dlouhou dobu všichni snažíme.

V pondělí 3. září 2018 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 
ve škole i školce. Do školy jsme přivítali čtyři nové prvňáčky a do školky přibylo šest 
nových Berušek. Školu tak navštěvuje 22 žáků, kapacita školky je naplněna beze-
zbytku a máme v ní 24 Berušek. Ve své podstatě jsme celkově na hranici naplně-
nosti, což je jistě příznivá informace. Doufám, že to ukazuje na dobrou práci všech, 
kteří se na chodu školy podílejí, a věřím, že i nadále se nám tento stav podaří udržet.

Sotva jsme se stačili ve škole rozkoukat a podělit se o zážitky z prázdnin, vyrazili 
jsme do hor za poznáním – totiž na dnes již tradiční Výlet za poznáním (sama sebe). 

Letos přišla změna a po krásných letech strávených v Hejnicích (pevně věřím, že 
se tam ještě někdy vrátíme) jsme zamířili na Benecko na chatu Bára. 

Cílem Výletu za poznáním je začlenit nové prvňáky do školy a průběžně plnit plá-
ny environmentální výchovy a minimálního preventivního programu. Po celé tři dny 
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jsme proto soutěžili, hráli si, plnili různé úkoly a vyplňovali testy. Počasí bylo letos 
nádherné, a tak jsme splnili vše, co jsme si předsevzali.

Ve středu ráno jsme se všichni sešli u školy a vyrazili jsme směr Benecko. Počasí 
nám přálo a přát mělo po celé tři dny, takže na našich tvářích zářil úsměv a očeká-
vání - jaké to bude? Bude se nám tam líbit a bude nám tam chutnat? Vejdeme se 
do pokojů tak, jak si představujeme? A nebude se nám stýskat? S tolika otázkami 
v hlavách jsme vyrazili vstříc novému dobrodružství...

Cesta nám utekla jako voda a za chvíli jsme byli na místě. A naše otázky přestaly 
být otázkami. Ubytování bylo výborné a přesně tak, jak jsme chtěli, kuchyň vařila 
bez chyby a na stýskání určitě nebude čas, protože program máme nabitý...

Hned po obědě jsme vyrazili na menší výlet, jeho cílem byla rozhledna Žalý. 
Po cestě jsme hráli různé hry a nakonec jsme dobili i rozhlednu a vytvořili „živý 
obrázek“

Po výborné večeři následovaly hry v jídelně a pak jsme se uložili do postýlek a bez 
vzlykání a stýskání spali až do rána

Druhý den jsme chtěli vyrazit na celodenní výlet na farmu huculů, ale jelikož jsme 
si tam volali, zda můžeme přijít, a bylo nám řečeno, že zrovna ten den tam nikdo 
z domácích nebude, rozhodli jsme se, že tento výlet necháme na příští rok, a vyrazili 
jsme na Rovinku a po „zvířátkové cestě“ zase zpět k Báře. Ano, bylo to kratší, než 
jsme původně mysleli, ale nám to vůbec nevadilo a vyšetřený čas jsme věnovali 
hrám na hřišti Těsně před večeří obě družstva dostala i tvůrčí úkol a před druhým 
večerním blokem her jsme měli na stole dva krásné draky

V pátek ráno už následovala jen výborná snídaně a vyhodnocení výsledků. Obě 
družstva byla naprosto vyrovnaná a celkově v poměru bodů 48:49 zvítězilo druž-
stvo... A není to jedno?  Důležité je, že se děti bavily, že se učily i jinou formou, než 
většinu roku, že nikdo nebyl na nikoho ošklivý a starší žáci bez nápovědy pomáhali 
mladším, že po tři dny vládla dobrá nálada a úsměv nás provázel na každém kroku 
a všichni jsme se ve zdraví vrátili domů

Cíl Výletu se nám tak podařilo splnit bezezbytku - a mně nezbývá, než si přát - Jen 
tak dál

Nakonec mi dovolte poděkovat paním učitelkám za stálý úsměv a neskutečnou 
vitalitu, se kterou se po celé tři dny staraly o naše děti. Děkuji.

Po návratu z hor jsme se s chutí pustili do práce. Ve středu 12. 9. jsme se sešli s ro-
diči Berušek. Probrali jsme organizaci školního roku a ujasnili jsme si pravidla pro 
návštěvu školky ve dnech, kdy bude zavřená škola (povětšinou se to týká prázdnin). 
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Ve škole jsme se sešli na rodičovském sdružení ve čtvrtek 13. 9. a nastínili jsme si 
program na celý školní rok.

V pátek 21. září 2018 jsme se jako již tradičně zúčastnili akce PPP Semily v rámci 
MPP nazvané Média, sociální sítě a mobilní telefony.

Ráno jsme se všichni sešli ve škole a vyrazili jsme na Kozákov. Počasí nám přálo 
a kromě býka, kterého jsme po cestě potkali, nás nic zásadního nezdrželo, takže 
vrchol Kozákova jsme viděli už po hodině a půl. A to jsme stihli po cestě i malinko 
posvačit

A jaké aktivity na vrcholu Kozákova nás čekaly?
Stanoviště č. 1: Masová média nejsou k jídlu
Stanoviště č. 2: Život před mobilním telefonem a s mobilním telefonem
Stanoviště č. 3: Chyceni do sociálních sítí
Stanoviště č. 4: Nástrahy virtuálního světa
Stanoviště č. 5: Závislost… aneb čeho je moc, toho je příliš
Úkoly na všech stanovištích jsme bez problémů splnili a na závěr jsme dostali 

malou odměnu a pamětní list. Pak už jsme se jen občerstvili u stánku a vyrazili zpět 
do školy.

Počasí se nám vydařilo a jsme rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit. Celé 
setkání absolvovalo na 200 kamarádů z okolních škol a díky perfektní organizaci ze 
strany PPP Semily vše proběhlo na jedničku a všichni odcházeli s dobrou náladou.

Ve středu26. září paní učitelka uspořádala družinovou Bramboriádu. Víte, co to 
Bramboriáda je? Je to odpoledne plné her, smíchu a kamarádství - a v hlavní roli je 
brambor(a).

Ve čtvrtek 27. září, ještě než se škola zavřela před státním svátkem, proběhla 
u našich Berušek dnes již tradiční podzimní dílnička. 

Vloni se maminky a tatínkové pokoušeli vyrobit kamaráda draka Mrakláka, ale 
jelikož se Mraklákovým kamarádům nechtělo potom moc létat, rozhodly se paní 
učitelky pro změnu a místo veselých dráčků se s rodiči pustily do výroby podzimních 
strašáčků A šlo to úžasně Během chvíle po školce poletovali nejroztodivnější 
strašáci a já osobně se už těším, až je budu vídat o domečků našich Berušek, ale 
i školáků

Od října začínají kroužky pro školáky i Berušky, sledujte, prosím, pečlivě interne-
tové stránky.

A jaké akce nás čekají v říjnu? 
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AKCE V ŘÍJNU
po 1. 10. – ŠKOLKA – Drakiáda
út2. 10. – štrůdlování ve školní družině
pá 12. 10. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Budulínek
po 15. 10. – divadlo Turnov – Pověsti pro štěstí
pá 26. 10. – ŠKOLA a ŠKOLKA - Dýňování (společně s OÚ Tatobity)
29. a30. 10.  – podzimní prázdniny pro školáky
Na závěr mi dovolte poděkovat všem drobným sponzorům, kteří nám pomáhají 

a nezištně do školy přináší části úrody ze své zahrádky či jinak pomáhají v chodu 
školy. V neposlední řadě bych vám chtěl připomenout, že i vy můžete stále přispívat 
a pomáhat dětem při sběru papíru – stále denně vybíráme papír (max10 kg v balíč-
ku) a pet lahve. Děkujeme.

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

NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
VÝZNAMNÉ OSMIČKY

 PŘIŘAĎTE K DANÝM LETOPOČTŮM SPRÁVNÉ UDÁLOSTI:

1348

1848

28. říjen 1918

29. září 1938

únor 1948

21. srpen 1968

1978

listopad 1989

únor 1998

první Čech Vladimír Remek ve vesmíru

obsadili naší zemi vojska Sovětského svazu a dalších 
čtyř „spřátelených“ armád“

Mnichovská dohoda

začátek komunistické totality v Československu

revoluční rok, zrušení roboty 

vznik Československé republiky, prezidentem zvolen 
T. G. Masaryk, konec 1. světové války

Karel IV. založil pražskou Karlovu univerzitu

olympijské hry v Naganu

Sametová revoluce



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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