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MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 2. března 2019 projde obcí Radostná pod Kozákovem 
tradiční masopustní průvod. Sraz v maskách je v 8:00 hodin 

na autobusové zastávce v Lestkově.
Plán trasy průvodu je Volavec - Lestkov - Pustina.

Zcela jistě nebude chybět dobrá zábava,
proto se přijďte pobavit

a rozšířit řadu masek v průvodu.

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

psány v kronice. 

1983
Leden: Rok 1983 se uvedl poměrně teplým deštivým počasím. Průměrná tep-

lota v noci 5 až 6 stupňů nad nulou ve dne 10 stupňů nad nulou. 
5. ledna konala se schůze společných výborů MJ PO Lestkov – Kozákov – Volavec, 

za účasti celého družstva žen. Schůze byla slavnostní s občerstvením. 
Počasí i v dalších lednových dnech bylo mírné, denní teploty od 1 do 10 stupňů, 

v noci 0 nebo mráz do 5 stupňů. Sníh když napadal, v krátkém čase deštěm nebo 
oteplením roztál. Toto se opakovalo během měsíce ledna třikrát. Proto, že země 
nezamrzla, všechna voda ze sněhu a deště vsákla do půdy. 

Únor: Teprve začátkem února napadlo v naší oblasti do 10 cm sněhu, z něhož se 
4. až 6. února tvořily za severozápadního větru závěje.  Mráz v noci 4 za dne 1 nebo 
2 st.pod 0. 

11. a 12. února napadlo 23cm nového sněhu a mráz v noci 4 až 6 stupňů, ve dne 
1 až 4 st. pod 0.

15. února na masopustní úterý uspořádali MJ PO Lestkov Masopustní merendu, 
kterou předcházel v předvečer průvod masek. O tuto odpolední zábavu se velkou 
měrou přičinili občané z Volavce. Průvod masek s hudbou dvou harmonik, buben 
a housle, které převážel dvěma koňmi v saních pan Nezdara z osady Roudný. Prů-
vod se zastávkami po domech pokračoval z Volavce přes Lestkov ke škole a zpět 
k hostinci. Večer potom na rozloučení s masopustem sešlo se do hostince v Lest-
kově na 50 masek. 

Březen: Jarní Národní směna na úklid obce, sběr kamene pro JZD se uskutečnila 
26. března a zúčastnili se jí členové všech tří jednot PO, členky ČČK a ČSŽ, SSM, 
dále se pracovalo na úklidu kolem rodin. domků v zahrádkách, veřejné prostranství 
na Kozákově, úprava turist. stezky od Radostné na chatu Kozákov. 

Duben: Dne 5. dubna 1983 zemřel pan Václav Janků z Volavce čp. 31 ve věku 
nedožitých 79 let. Pohřeb do rodinné hrobky na hřbitov v Tatobitech.

1. dubna na Velký pátek od 10 hod. dešťové přeháňky a později trvalý déšť.
3. dubna na Velikonoční neděli ráno napadlo 5 cm mokrého sněhu – bílé Veliko-

noce. 
15. dubna uspořádán tajný výlet požárníků z Lestkova a Volavce autobusem 
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do Mladějova. Účast 56 osob. Vše se vydařilo ke všeobecné spokojenosti a přispělo 
k upevnění pospolitosti požárních družstev mužů a žen. 

18. dubna zahájeny jarní práce na polích míst. JZD a bezdeštné počasí potrvalo 
do 30. dubna.

Květen: 1. května v noci vydatný déšť, denní teplota 24 stupňů, v noci 8 nebo 
10 stupňů. Deštivé počasí potrvalo do 7. května, kdy se dokončily jarní polní práce, 
hlavně setí kukuřice. 

14. května zahájeny práce na kanalizaci v Lestkově a to o sobotě a neděli a pokra-
čovalo se v pondělí, úterý, středa a čtvrtek příprava na navážení rour, písku a kame-
ne. Na hloubení výkopu pracoval bagr Warinský z JZD Z8hoří, vypomáhal M. Folkrt 
nakladačem, jeřáb a nakladač z míst. JZD pracovníci B. Láska, Vl. Jančík, dále čtyři 
nákl. auta z míst. JZD řidiči Válek Fr., Drahoňovský Oldř. a Václav, Jančík Vl. st.

Za suchého počasí práce dobře pokračovaly od hlavní silnice na „Moltě“ až po Bo-
roví. 

19. května v poledne zapršelo a celé odpoledne vydatný déšť. Po 20. květnu za-
počato s kosením na sušení a senážování. 

Práce na kanalizaci pokračovali po třídenní přestávce a výkop položení rour 
o prům. 50 cm a částečné zasypání provedeno na úseku od Boroví na Pustině 
ke transformátoru. Dále se prováděli práce: zavážení výkopu, šalování a betono-
vání sběrných šachet. Na těchto pracích se velkou měrou podíleli: Hejduk Vrat. L. č. 
19, Uxa Mir. L. č. 87, Pastorek B. L. č. v č. 79, Knobloch Ivo L. č. 83, Polák Jar. L. č. 84, 
Folkrt Mir. L. č. 82, König Jan L. č. 4, Znamenáček, Rýzl Jos. taj. MNV, Jisl Fr. př. MNV 
a další.

28. května se uskutečnila okrsková soutěž pož. družstev s oslavou 90 výročí za-
ložení Požárního sboru v Lestkově. Oslava byla řádně připravena a vše se vydařilo 
za pěkného počasí. Umístění místních pož. družstev v okrskové soutěži: ženy Lest-
kov 3., žáci Lestkov prvé místo, muži Lestkov 2., muži Volavec 3. místo.

Tuto soutěž pož. družstev předcházel průvod, který se seřadil před prodejnou 
a na vedlejší cestě u Kubánků. K nastoupeným pož. družstvům okrsku – Bělá muži 
a ženy, Kozákov muži, Loktuše muži, Lestkov ženy, muži, dorost a žáci, Vesec muži, 
Veselá muži, Žlábek muži, Tatobity ženy a žáci – promluvil za míst.NV v Radostné 
p. K. člen rady a př. kom. veř. pořádku Vrat. Hejduk. V čele průvodu byl nesen nej-
staršími požárníky oblečenými v tradiční uniformy v lesknoucích se přilbách, spol-
kový prapor se stuhami vedle státní vlajky. 

Počasí – nastalo období sucha, v místní oblasti nezapršelo od 10. května pouze 
jednou mírná srážka a dvakrát v celku větší rosy. Teprve 26. května, další 17. a 18. 
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července s bouřkou. Většina okolních obcí trpěla nedostatkem užitkové vody. Vodo-
hospod. správa byla nucena dovážet do těchto míst vodu v cisternách. V naší obci 
jedině díky nově vystavěnému velkému vodojemu bylo zásobování vodou plynulé 
a mimo to byla voda z míst. vodovodu čerpána do cisteren a rozvážena do Tatobit, 
Lomnice a jinam. 

Červen: 22. června v 10 hod započala v Praze jednání světové rady za mír a od-
zbrojení – vyznělo manifestačně jednotně pro udržení míru na celém světě. Jednání 
potrvalo po pět dní. 

Žně v míst. JZD započaly 15. července, sklizeň řepky 19. července, 25. července 
vyjely kombajny do pšenic a současně započato se sklízením slámy. 

26. července na svátek Anny ve 14 hod vznikl na pozemcích JZD na Volavskách 
uprostřed lánu pšenice požár. Hořela sláma na řadech přímo za kombajnem str-
niště a oheň zasáhl až do části s obilím. K lokalizaci požáru zasahoval autofekál 
z míst. JZD řidič Ant. Dědeček, který čerpal vodu z nádrže v Lestkově a snažil se, aby 
požár nezasáhl do neposečeného obilí. Poplachovým zařízením přivolány cisterny 
z Turnova, Rovenska, ze Semil, cisterna na zásobování užitkovou vodou, autofekál 
s fekáliemi ze Štěpánovic. Protože bylo velké vedro 35˚ všechno vyprahlé, jedině 
díky rychlému zásahu cisteren a za pomoci míst. požárníků, občanů hlavně mladých 
mužů a žen, kteří větvemi utloukali menší ohniska, byl požár během jedné hodiny 
uhasen a okraje pluhem zaorány.

19. července započato se zavlažováním vodou z rybníka na obci, na pastviny 
a potoka v Lososnici k cestě na Zelinky. Vyčerpáno 70cm vody na jedno zavlažování. 

28. července provedeno druhé zavlažování tohoto pastevního honu a bylo odčer-
páno z rybníka 1m vody. Přítok vody velice slabý. 

29. července přerušeno zavlažování a za 4 dny přítokem hladina v rybníce se po-
zvedla o 30cm. Voda velice teplá a zájem o koupání, denně plno místních i přespol-
ních lidí. 

Příjezd auty k rybníku byl uzavřen hlavně za účelem ohrazení elektr. ohradníkem 
pro pastvu dojnic. 

Místní JZD skončilo žně ve čtvrtek 18. srpna pokosením honu ovsa pod Volavcem. 
Dožínky oslaveny jako v r. 1982 u chaty na Pískách.

Srpen: 2. srpna v úterý a ve středu po dlouhé době konečně vydatně zapršelo. 
Vyprahlá a rozpukaná půda rychle tuto vláhu pohltila. Nadále zase nedostatek vláhy 
a také nedostatek zeleného krmení pro zvířata. Po období od 3. srpna až do 2. září, 
a potom 3. září teprve vydatnější déšť. 
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V měsíci červenci a srpnu byl prováděn nátěr plechových střech, oplechování svo-
dů a plotů na Prodejně potravin a Pohost. Jednoty v Lestkově. Později položeny be-
tonové žlaby a panely za pohost. k odvodnění povrchové vody a panely pro skládku 
uhlí. Tyto práce a potom ještě výměna zárubní a dveří k zadnímu východu ze sálu 
pohostinství byly provedeny pod patronací Dohlížecího výboru Jednoty. 

30. srpna v sobotu byla zahájena a otevřena výstava drahých kamenů z Podko-
zákovska a okolí. Byla instalována v bývalé učebně ZDŠ v Lestkově, nyní úřadovna 
MNV Radostná p. Koz. Výstava uspořádána pod záštitou Okresního musea v Tur-
nově OB při MNV Radostná p. Koz. a kulturního odboru při JZD Zelené háje pod 
Kozákovem Tatobity. O uskutečnění tohoto významného podniku v obci se největší 
měrou zasloužil předseda MNV František Jisl z Volavce, který je též jako vystavo-
vatel mezi jedenácti vystavovateli. Návštěvníci výstavy se zapisovali do pamětní 
knihy k této příležitosti založení. Když byla výstava koncem měsíce září skončena, 
konstatováno, že ji navštívilo cirka 1700 návštěvníků, mezi nimi i někteří cizinci, 
kterým se též velice líbila.  Mgr. Milena Kašová

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 19. 2. 2019.
Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích a tetrapak v oranžových pytlích, 

který se standardně odevzdává v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volav-
ci a je označován čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpa-
du. Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte nejlépe ráno v den svozu 
(19. 2. 2019) na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné ozna-
čit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším 
okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
Děkujeme, že třídíte odpad.

UPOZORNĚNÍ

V ÚNORU NEBUDE PROVÁDĚN 

SVOZ BIOODPADU.
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ÚNORU
Tak máme za sebou první pololetí. První měsíc v novém roce utekl jako voda, tak 

mi opět dovolte krátké zhodnocení.
Leden roku 2019 byl klidný - pilně jsme se učili, sportovali (Berušky i školáci brus-

lili) a na závěr ledna přišlo hodnocení celého pololetí - vysvědčení. Zápis do školy 
proběhne v dubnu, do školky v květnu, takže na nejdůležitější akce si budeme mu-
set ještě chviličku počkat 

V pondělí 21. 1. jely Berušky do turnovského divadla na Příhody vodníka Česíl-
ka a v úterý navštívily babičky a dědečky v semilském domově důchodců, aby jim 
ukázaly své představení Bleší olympiáda. Byla to taková jejich malá generálka před 
březnovým vystoupením na turnovské Mateřince.

Ve středu 23. 1. se ve školce konala rodičovská schůzka, kde si Berušky napláno-
valy akce na druhé pololetí. Pokud všechno vyjde podle plánu, určitě se opět nebu-
dou nudit

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU? 
• pá 1. 2. – jednodenní pololetní prázdniny
• út 5. 2. – povídání o Bali
• čt 7. 2. – Technologie tváření pravěkých
  keramických nádob a jejich výzdoba – OMČR
• st 13. 2. – ŠKOLKA – dopravní bezpečnost v MŠ
• st 13. 2. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
• pá 15. 2. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – O líném Honzovi a chytré princezně
• 18. – 22. 2. – ŠKOLKA – lyžování na Kozákově (bude-li sníh)
• st 20. 2. – karneval v ŠD
• st 27. 2. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
• st 27. 2. – ŠKOLKA – divadlo Krejčík Honza

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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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEHO NÁRODA
Doplňte správné jméno osobnosti (použij nápovědu):
a) Tato žena byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Nechala postavit špitál v rámci 

klášterního komplexu na Starém Městě. Dnes se nazývá „Na Františku“. Náplní je-
jího života se stala pomoc a péče o nemocné a chudé. Za své dobré skutky a pomoc 
lidem byla v 19. století blahoslavena a ve 20. století prohlášena za svatou. 

b) Tento muž byl významným spisovatelem, překladatelem, filozofem, fotogra-
fem, novinářem a dramatikem. Psal pro dospělé i děti. Mezi jeho díla patří např.
Válka s mloky, Dášenka čili život štěněte, R.U.R.

c) Tato dáma byla hvězdou světového operního nebe. Ležel jí u nohou celý hudeb-
ní svět, přesto byl její život naplněn smutkem a zemřela v zapomenutí a chudobě. 
Doplatila na politické změny po světové válce. Později byla velice úspěšná v USA, 
její představení byla vyprodaná. Když se však vrátila zpět do vlasti, byla šikanována 
rakouskými úřady. Vystupovat mohla až po skončení války.

d) Tento muž byl významným českým cestovatelem, který se zasloužil o poznání 
afrického kontinentu. V Africe prožil celkem 7 let, odvážil se do oblastí, kam nikdy 
žádný jiný běloch nevstoupil. Vedl si pečlivě záznamy v denících a dovezl pro vědec-
ké účely zhruba 30 tisíc afrických předmětů.

e)  Český kněz a léčitel sestrojil roku 1754 první uzemněný bleskosvod na světě.  
Studoval také vliv elektřiny na živé organizmy. Pokoušel se také o elektroléčbu rev-
matizmu a ochrnutí.

Nápověda:
Emil Holub, Ema Destinová, Karel Čapek, Anežka Přemyslovna, Prokop Diviš.



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME ÚNOROVÝM JUBILANTŮM

65 let – Josef Vacek, Kozákov 18
70 let – Marie Hřebřinová, Lestkov 89

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


