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Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná ve čtvrtek 7. března 2019 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu 

Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V březnu budou provedeny první dva letošní vývozy biopopelnic a to v úterý 12. 

a 26. 3. 2019. 
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 

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

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

Děkujeme, že třídíte odpad.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
LESTKOV

provede v sobotu 6. dubna 2019
mobilní sběr kovového odpadu.
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 26. 3. 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 
(26. 3. 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.

PLATBA POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Místní poplatky pro rok 2019 zůstávají stejné jako v loňském roce. 
Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč.
Poplatek za svoz odpadu činí 500 Kč za osobu nebo rekreační objekt. V případě, 

že jste se aktivně zapojili do systému třídění odpadu, odečte se od Vašeho poplatku 
částka odpovídající množství Vámi odevzdaného vytříděného odpadu. Tuto si mů-
žete dohledat na www.radostna.cz v sekci „třídění odpadu“ nebo Vám bude sdělena 
na obecním úřadu. 

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

Splatnost všech poplatků je do 31. března 2019.
Poplatky za psy a svoz odpadu je možné zaplatit v hotovosti v úředních hodinách 

na Obecním úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. Při plat-
bě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde:

první číslice určuje část obce – 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec
druhá číslice určuje typ poplatku – 1 = odpady, 2 = psi
poslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp., doplňte 

nuly – např. čp.4=004
Příklad: variabilní symbol pro platbu odpadů z Lestkova čp. 4 = 21004

Oba poplatky je možno uhradit i jedním příkazem, jako variabilní symbol pak uveďte 
symbol pro platbu odpadu a do poznámky uveďte např. odpad + pes.
Pokud platíte odpad za více lidí (za celou rodinu) uveďte do poznámky např. odpad 
3x.
Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, uveďte do poznámky např. odpad 3x 
+ nájem. 
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1983
Říjen: Po 20. říjnu bylo pokračováno na dalším úseku kanalizace od Pavla Ha-

vrdy ke prodejně. Hloubení výkopu pro roury o průměru 60cm prováděl bagrem 
s trakt. stanice Jan Šťastný po čtyři dny. Roury navážel honem z JZD Jančík Vlad. 
Roury zasypány postupně pískem a výkop zarovnán štěrkem. Válek navážel po-
stupně štěrk na vozovku od transformátoru po Boroví.  

Listopad: 10., 11. a 12. dovezen štěrk od Boroví po hlavní silnici. 14. listopadu 
byl štěrk gregrem OSS ze Semil rozhrnut. 15. listopadu pokračováno a zároveň uvá-
leno OSP a postříknuta část cesty od Folkrtů k Pastorkovem. 

Počasí: Od 13. do 16. listopadu večer mráz 4 až 12˚, ve dne 3 a 8˚ spadl sníh asi 
3cm, 17. listopadu oteplení a sníh zase roztál.

Opravu budovy kult.domu ve Volavci, přestavbu komínů, vyspravení střechy, 
novou krytinu z hlin. plechu, lešení kolem celé budovy postavili brigádně požárníci 
z Volavce. Na těchto pracech se velkou měrou podíleli jmenovitě: Prokeš Vojslav, 
Černohouz Zd., Mlejnek Oldřich a Jarosl., Svoboda Zd., Válek Fr., Opočenský Zd., Ší-
rek Jiří aj.

8. listopadu 1983 den znovuotevření Národního divadla v Praze se stal význač-
ným a pozoruhodným i pro naši obec, kdy na zahajovací představení byli pozváni 
z 15 účastníků okresu 3 zástupci z naší obce a to: předseda MNV s. Jisl Fr., taj. MNV 
s. Rýzl Josef a Válek František, jednalo se o zástupce obcí, z nichž jsou dovezeny 
základní kameny v Národním divadle v Praze. 

V současné době prováděli dva pracovníci dodavatelsky nátěry venkovních oken 
budovy MŠ a kanceláří MNV v Lestkově na Pustině. 

26. listopadu v sobotu od 16 hodin odbývala se výroční člen.schůze Požární jed-
noty Lestkov na sále pohost. v Lestkově s oslavou 90ti letého výročí založení Míst-
ního dobrovolného Požárního sboru v Lestkově. Předseda MJ PO Josef Prokůpek 
přečetl zprávu o činnosti za minulá léta, vzpomněl období předání a rozvinutí spol-
kového praporu v r. 1935, dar to př. Václava Sýkory prvého praporečníka, př. Františ-
ka Jirouše pobočníka při praporu, starosty sboru Lad. Najmana, velitele Václ. Hejdu-
ka L. č. 46., hornisty St. Hejduka a Petra Mlejnka, Pavla Havrdy L. č. 30, Čermáka Fr. 
a Kočího Fr. zdravot., zakl.členové Čermák Fr., Prokupek Fr., Kubánek Václav, Polák 
Fr. a Václ., Šírkové Josef a Václ., z č. 66 a čp. 9., Hejduk Fr. L. č. 19 a mnoho dalších 
členů, které si přítomní připomněli z fotografie, která kolovala. 

Zástupce OV PO s. Bakeš Ol. v diskusním příspěvku konstatoval, že k tomuto vý-
ročí by zasloužilo předání uznání a diplomů. Po diskusi z hodnocení schůze provedl 
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Hejduk Vrat., a potom předseda schůzi ukončil. Bylo podáno občerstvení a ku zpes-
tření zábavy zahráli Odháněl Jiří, Kněbort Zd. a Polák B.

28. listopadu byl proveden jeden postřik celé cesty od Folkrtů až po silnici v Lest-
kově. Zadrceno a uváleno. Pokračováno s dalším postřikem od transformátoru 
po Pastorkovi a tato část vozovky penetrace téměř dokončena. Proto, že napadla 
vrstva sněhu, musela být práce přerušena. 

Prosinec: 9. prosince v pátek od 19hod. konalo se na sále pohost. v Lestkově 
slavnostní zasedání MNV Radostná s pohoštěním. Účast na zasedání celkem 120 ob-
čanů a hostů. Za ONV přítomen Ing. s. Majer a náměstek ONV s. Havlíček. Za míst. JZD 
Ing. Lad. Louda, řidiči aut Václ. a Oldř. Drahoňovský a bagrista Boh. Láska z Tatobit. 

Předseda MNV s. Jisl zhodnotil celoroční práci MNV a práci občanů na akcích in-
cest. i neinvestič. charakteru, poděkoval občanům, jako jednotlivcům a požárníkům 
z Volavce za práce na kulturním domu ve Volavci, předal čestné uznání, které obdr-
želi: Prokeš Vojslav, Černohouz Zdeněk, Oldřich a Jaroslav Mlejnkové, Svoboda Zde-
něk, Válek Frant. z Volavce a dále požárníkům jako kolektivu MJ PO z Volavce, čestné 
uznání převzal předseda.

Požárníkům z Lestkova bylo předáno čestné uznání za vzorné uspořádání okrsko-
vé soutěže pož. družstev s oslavou 90letého výročí založení pož. sboru v Lestkově. 
Uznání převzal za MJ PO v Lestkově př. Prokůpek Josef. 

Zprávu předsedy doplnil tajemník MNV s. Rýzl Josef a účetní Josef Šírek, který v zá-
věru poděkoval předsedovi MNV s. Jislovi a tajemníkovi MNV s. Rýzlovi za úsilí a práci 
při obstarávání a práci při organisování akcí i brigádníků. Na závěr náměstek ONV s. 
Havlíček poděkoval za vykonanou práci jak občanům, tak pracovníkům MNV. Bylo 
podáváno občerstvení. Hudbu obstarali Odháněl Jiří, Kněbort Zd. a Polák Bohuslav.

19. prosince v pondělí zahájeny odvodňovací práce na obci. Bagr Warinský z Melio-
račního podniku pracovník Mazánek z Tatobit vybral rýhu od potoka směrem na okraj 
rybníka směrem ke hranici kravína, do které položeny roury o průměru 40cm celkem 
47ks. Pro poruchu na stroji práce dokončeny až 21. prosince. 

Počasí v prosinci – začátkem prosince postupně noční mráz 5 – 8 až 12 stupňů, 
postupně až na celodenní mráz za dne 7 stupňů, dále v naší oblasti večer 15 až 20˚ 
za dne 10˚. Od 20. prosince oteplení večer k 0 až 2˚ mráz, ve dne 4 až 8˚ tepla. Sníh 
roztál, z 23. na 24. prosince déšť. Vánoce bez mrazu na blátě až do konce roku. 

Na závěr roku nutno se ohlédnouti zpět a poznamenati změny během roku. V r. 
1983 se narodily celkem 3 děti. Bakeš K. č. 7, Hejduk L. č. 46, Kofroň K. č. 29. Zemřel 
1 občan. Celkový počet obyvatel 412. V Lestkově přesídlili Uxovi z čp. 27 do vlast.rod.
domku čp. 86, Jančíkovi z čp. 36 do vlast. rod. domku. Na Kozákově přesídlili manželé 
Poloprudských z čp. 29 do čp. K. 30. Do čp. 30 se přistěhovali manželé Kofroňovi, kteří 
si domek koupili. Uzávěrka hospodaření MNV za r. 1983 je vložena v dokumentaci.
 Mgr. Milena Kašová
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„FENOMÉN DAKAR“
PŘIJEDE DO TATOBIT
beseda o Dakaru v pátek 22. 3. v 18:00
na sále Kulturního domu v Tatobitech

Besedu s promítáním z této ikonické Rally uvede motoristický novinář

STANDA BERKOVEC (účastník několika ročníků).

Jeho hlavním hostem je jedna z legend této soutěže motocyklový závodník

J   A   N
 V E S E L Ý

který byl na startu 9x a 7x dojel do cíle. A to i se zlomeninami!!!
Jednou absolvoval soutěž jako mechanik!

Vstupné dobrovolné!



Skautské středisko „LÍPA” Tatobity Vás srdečně zve na

SKAUTSKÝ COUNTRY BÁL
 sobota 16. 3. 2019 od 20:00 sál KULTURNÍHO DOMU v Tatobitech

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

Těšíme se na Vás



RADOSTNÁ STUDÁNKA 7

Restaurace U Studničků Vás zve na

TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODY
které se konají
v pátek 22. a v sobotu 23. března 2019.

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



MotoBanda Tatobity
Pořádá pro všechny příznivce motorizmu zajímavou besedu,

spojenou s promítáním, nazvanou:

ZÁVODY MOTOCYKLŮ A JEJICH ZÁKULISÍ
Závodník historických motocyklů, pan ing. Václav Vorel nám bude vyprávět,

co vše kolem závodění zažil a co se také může stát… 
Těšíme se na vás v sobotu 30. 3. 2019 od 18 hodin

v salonku restaurace „U Studničků“ v Tatobitech.
Vstupné dobrovolné.



PORADENSKÁ POMOC FINANČNÍHO ÚŘADU TURNOV
Na základě dohody budou správci daně Finančního úřadu v Turnově provádět 

na Obecním úřadě Tatobity v pondělí 18. března od 15 do 17 hodin
- Výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- Výběr daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob
- Konzultační činnost při vyplnění daňových přiznání
- Kontrolu příloh daňových přiznání

Využijte tuto možnost, ušetříte si čas a nepříjemnosti s vyplňováním daňového přiznání!
Zároveň správci daně přivezou tiskopisy výše uvedených daňových přiznání, pomohou 

občanům s jejich vyplněním a zodpoví případné dotazy. Toto platí i pro neziskový sektor 
(spolky).

Dále informujeme o rozšířených úředních hodinách  na všech územních pracovištích Fi-
nančního úřadu pro Liberecký kraj  ve dnech 25. 3. – 29. 3. 2019  od 8:00 do 17:00 a dne 1.4. 
2019 od 8:00 do 18:00.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V BŘEZNU
Únor byl letos ve znamení sportu a karnevalu.
V úterý 5. února jsme ve škole opět přivítali vzácnou návštěvu. V rámci projektu 

Děti dětem – Bali – Česká republika nás navštívila autorka projektu paní Kateřina 
Poršová a její kamarádka, realizátorka projektu paní Šárka Hloušková, která na Bali 
žije po většinu roku (od konce února do listopadu). Na Bali pracuje jako průvodkyně 
a učitelka.

Děti seznámila s podnebím (průměrně je zde teplota 30°, od prosince do února je 
zde období dešťů), s živočichy (obrovští brouci, pavouci – nejsou jedovatí , neto-
pýři, opice), s různými druhy ovoce a jídlem. Základem jídelníčku je rýže. Dětem také 
přiblížila život dětí a jejich docházku do školy. Do školy chodí od pondělí do soboty 
a jen od osmi do jedenácti hodin, mají jen indonéštinu, matematiku a náboženství. 
Pak rybaří, loví ptáky a netopýry. I to je jejich obživou.

Paní Hloušková nám také vylíčila stavbu nové školní budovy. Pozemek získala za-
darmo, peníze od dárců a stavba mohla začít. Tedy, až když byla posvěcena „svatým 
mužem“. Stavba musela být třikrát přerušena – nejprve začala soptit sopka Agung, 
pak přišlo tsunami a nakonec zemětřesení.  Ale i tak stavba stála za 69 dní a mohlo 
se učit.

Povídání i obrázky byly velice zajímavé. Na závěr jsme dostali od dětí z Bali ob-
rázky a i my jim na oplátku posíláme výkresy, a to se zimní tematikou, neboť děti 
na Bali sníh a zimu neznají . (Milena Kašová)

Během února jsme byli bruslit v Lomnici nad Popelkou. Jsem moc rád, že se 
ke školákům opět připojily i Berušky. Je vidět, že na věku nezáleží, a všichni jsme 
si společně užili ledové veselí Kromě bruslení jsme se letos vydali i lyžovat. Le-
tos jsme poprvé zavítali do Ski areálu Kozákov, kde pro nás byla připravena lyžař-
ská školička. Pro školáky na tři dny, pro Berušky na celý týden. Bylo to moc pěkné 
a všichni úspěšně zvládli základy lyžování, takže pokud bude příští rok sníh, vyrazí-
me tam všichni na týdenní lyžařský kurz

Únor je také období karnevalů a ke karnevalu patří pořádný klaun. My máme to 
štěstí, že tu máme šikovnou paní učitelku a že i u nás se jeden takový krásný klaun 
v suterénu zastavil. 

A přišel 20. únor a s ním i karnevalové veselí našich školáků. Všechny děti se 
proměnily v různé pohádkové bytosti. Po představení masek byl pro ně připraven 
zábavný program, ve kterém se vystřídaly soutěže a taneční disko. Poté děti plni-
ly úkoly na stanovištích, které pro ně přichystali „páťáci“. Každý byl za svůj výkon 
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odměněn sladkostí. A aby toho ještě nebylo dost, byly děti rozděleny v tělocvičně 
do 3 družstev. Soutěžilo se s plastovými kelímky, nafouknutými balónky a ping-
pongovými míčky. Na závěr následovala tombola, kde si každý vylosoval nějakou 
sladkost. (Dita Jarošová)

Pro Berušky je karnevalový rej plánovaný na pátek 1. března…
V únoru navštívily Berušky turnovské divadlo a školáci zavítali do OMČR, kde pro 

ně byla připravena dílna na téma Technologie tváření pravěkých keramických ná-
dob a jejich výzdoba.

A jelikož se mílovými kroky blíží zápisy do základní (26. dubna) i mateřské ško-
ly (15. května), opět uspořádáme Den otevřených dveří. A jak to bude probíhat? 
Ve čtvrtek 18. dubna od 9:00 do 11:30 si budete moci prohlédnout naši školku, se-
známit se s jejím chodem a dostanete detailnější informace o zápisu. Ve škole DOD 
proběhne ve čtvrtek 28. března, zájemci o průběh výuky se budou moci podívat 
do hodiny (aby nedošlo k narušení výuky, přijďte buď v 8:00 nebo v 8:55 k ředitelně) 
buď ke mně, k paní učitelce Kašové, nebo k paní učitelce Jarošové, uvidí, jak s dětmi 
pracujeme a jaké metody používáme, a poté jim ukážu celou školu a seznámím je 
s aktivitami, které pro děti připravujeme. Doufám, že se z toho stane pěkná tradice 
a všichni uvidíte, jak a čím naše pěkná škola žije�

A CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU? 

• pá 1. 3. – ŠKOLKA – karneval v MŠ
• 4. – 10. 3. – jarní prázdniny
• út 12. 3. – ŠKOLKA – Mateřinka 2019 (Bleší olympiáda)
• čt 28. 3. – Den otevřených dveří
• pá 29. 3. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Pohádky z pařezové chaloupky

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

1. JAKÝ JE SOUČET

TĚCHTO ČÍSEL?

2. NAJDI V ŘADĚ DEVÍTEK ČÍSLO OSM.

3. JAKÉ JE CHYBĚJÍCÍ ČÍSLO?
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Správné řešení hlavolamů:
1. Součet se rovná 12. Násobení má přednost před sčítáním.
2. Číslo osm je předposlední v pátém řádku odspoda.
3. Součet protilehlých výsečí je vždy 21. Takže chybějící číslo je 6.
4. Ruka C je levá.
5. Chybějící kus je C.

4. JAKÁ RUKA DO OBRÁZKU NEPATŘÍ?

5. JAKÝ JE CHYBĚJÍCÍ KUS, 

KTERÝ PATŘÍ DO ČTVERCE

A, B, C, D NEBO E?



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME BŘEZNOVÝM JUBILANTŮM

85 let – Věra Válková, Volavec 6

OPUSTILI NÁS
pan František Válek, Volavec 6

Omlouváme za tiskovou chybu v únorové Studánce. Paní Marie Hřebřinová oslavila 65 let.

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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