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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
bude proveden 

V  NEDĚLI 2. ČERVNA 2019
13.30 – 13.40 hod.  na Pustině před obecním úřadem

13.45 – 13.55 hod.  v Lestkově u prodejny smíšeného zboží

14.00 – 14.10 hod.  na Volavci na návsi

Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového 
rozpisu. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti Severo-
české komunální služby s.r.o.

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

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

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

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

Způsob přebírání odpadů:

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

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

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

Více informací poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských ko-
munálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111
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ODEČET STAVU VODOMĚRŮ
V průběhu května a června provede pan Jan Šťastný st. pravidelný odečet stavu 

vodoměrů. Účet za vodu je možno zaplatit 
• v hotovosti při odečtu panu Šťastnému 
• v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadu 
•  bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. 

Při platbě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde
– první číslice určuje část obce – 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec, 4 = Loktuše
– druhá číslice určuje typ poplatku – v tomto případě 0 = voda
– poslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp. doplňte 

nuly – např. čp. 4 = 004
Příklad: variabilní symbol pro platbu za vodu z Lestkova čp. 4  =  2 0 0 0 4

Cena vody je stanovena na 15 Kč za m3. Stejná cena zůstává i pro nastávající zúčto-
vací období.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V květnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn.  7.; 14.; 21. a 28. 5. 

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

psány v kronice. 

1984
Srpen: Pouť v Tatobitech se konala o 1 týden dříve a to místo 12. srpna konala 

se již 5. srpna.
13. srpna 84 dokončili OSP Semily penetraci cesty z Hoř. Lestkova přes Boroví 

do Lestkova. 

Září: 3. září potom provedli dokončovací práce OSP ze Semil na cestě z Volavce 
na Kvítkovice.

Zahájení vyučování na školách v pondělí 3. září. Také místní školka zahájila vyu-
čování a provoz s počtem 22 dětí. Nová ředitelka školky s. Alice Kynčlová, učitelka 
s. Soňa Nevyhoštěná. 

V sobotu 29. září 84 byl bagrem z JZD Chuchelna proveden překop silnice k Volavci 
a položeny roury 60cm, čímž ukončen úsek kanalizace. 

Místní JZD skončili žně teprve v pátek dne 5. října 84 úsek na Závrší. Kombajny 
za velice těžkých podmínek v rozmoklém terénu dokončovaly sklizeň, a obilí ze zá-
sobníků na auta vyprazdňovaly až na pevných cestách. 

V měsíci září 84 byly obydleny nové družstevní bytovky na Hořením Lestkově 
třemi rodinami a to: manželé Bretschnaiderovi, kovář a paní ošetřovatelka dojnic, 
dále manželé Hřebřinovi, pracovníci pro živočišnou výrobu, manželé Ficovi, pracov-
ník pro dílny a paní pro ž.v.

Říjen: Začátkem měsíce října prováděn výkop pro vodovodní přípojku na Loktuše. 
Na ní jsou napojeni: Mlejnek Jos., L. č. 49, Brodský V., L. č. 50, Podobský Jos., Cvrček 
Josef, Čepelík Josef a rod. domek pí. Koucké na Hatašce Loktuše. Výkop pro potrubí 
z umělé hmoty o průměru 2 coule cirka 5cm prováděli z míst. JZD s. Cimbál a Rýzl J. 
a v rozmoklém svahovém terénu práce dokončil Mir. Folkrt, vlastním bagrem. 

Od 1. října započato s mandlováním prádla na Volavci v budově kult. domu. Ob-
staral MNV v rámci služeb obyvatelstvu, ved. pí. Lad. Opočenská. 

Současně v měs. říjnu prováděli občané z Volavce přetavbu a gen. opravu prodej-
ny potravin v bývalé škole ve Volavci. Pracovalo se během týdne po večerech a o so-
botách a nedělích. Tato akce se setkala s velkým pochopením místních občanů. 

21. října zemřela po kratší nemoci paní Anna Brodská z Lestkova čp. 50 ve věku 
nedožitých 81 let. Rozloučení 25. 10. v krematoriu v Semilech.
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26. října 84 zemřela paní Františka Šírková z Lestkova čp. 9 ve věku 79 let. Po-
hřbena do hrobu na hřbitov v Tatobitech 31. října 84.

Listopad: Po dvacetileté přestávce uspořádali požárníci v Pohost. v Lestko-
vě „Posvícenskou zábavu“, která se celkem vydařila. Když se však dostavili někteří 
účastníci místní i přespolní vyrovnávali osobní účty. 

10. a 16. listopadu pracovalo se na dokončovacích pracích kanalizace v Lestkově, 
šalování a betonování šachet, zabetonování roštů. 

10. listopadu 84 zemřela po kratší nemoci paní Zdenka Kudrnáčová z Kozákova 
č. 2 ve věku 88 let. Pohřeb do země na hřbitov v Tatobitech 17. 11. 84. Za MNV se 
rozloučil pan Josef Šírek z Volavce. 

Od 15. října až do 17. listopadu beze srážek, teploty střídavě oteplení a zase 
ochlazení až postupně 0˚ a přízemní mrazíky. 

Od 17. a 18. listopadu déšť střídal se se sněhem na Kozákově sněhová pokrýv-
ka. Následovalo mírné oteplení až do 5. prosince, kdy byla námraza, větrná smršť 
zachvátila oblasti Moravy, Vysočinu a Chebsko, zde zničila velké komplexy porostů 
lesa. 

Prosinec: 4. prosince bylo provedeno korečkovým bagrem Meliorač. podniku 
odvodnění pod rybníkem na obci. Bylo položeno děrované odvodňovací potrubí 
a zasypáno drtí. Tímto bylo započato s akcí na vybudování hřiště. 

14. prosince 84 odbývalo se slavnostní Plenární zasedání MNV Radostná pod Ko-
zákovem na sále pohost. v Lestkově. Po zahájení taj. Rýzlem přednesl zprávu př. 
MNV s. Jisl Fr. Vyhodnotil vykonané práce na vybudování nákup. střediska ve Volav-
ci, předal čestné uznání kolektivu SPO Volavec a jednotlivcům Lad. Drahoňovskému, 
ml. z Volavce a Vl. Jančíkovi st. Lestkov č. 36 a oběma předal menší pozornost. Dále 
zhodnotil zřízení mandlování prádla, údržbu celé budovy školky a MNV v Lestkově, 
zřizování naučné stezky k Radostné studánce a kolem. Byli přítomni zástupci posl. 
kap. s. Stradal a náměst.př. ONV s. Havlíček, který provedl závěr. Na závěr podáno 
občerstvení, hudba Cvrček, Odháněl Jiří a Patřičný L.

26. 12. uspořádali požárníci z Lestkova tradiční Štěpánskou zábavu v pohost. 
v Lestkově – hudební soubor „Táboráci“. 

Touto společenskou akcí skončila jako vedoucí pohost. Jednota v Lestkově paní 
Jaroslava Šťastná, která t.č. působila v pohost. od října 1981 do 28. prosince 1984. 
Odchází na vlastní žádost, kterou odůvodňuje, že jí jsou zasílány anonymní dopisy, 
ve kterých je osočována, urážena. 
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V předvánočním čísle časopisu „Rozvoj“ otisknuta stará koleda z Podkozákovské-
ho kraje, proto ji zařazuji do fotodokumentace. Počasí v prosinci stále beze sněhu 
do 25. 12., potom 26. 12. a v dalších dnech napadala slabá pokrývka sněhu. Časté 
mlhy, během dne 0˚ až 3˚ mráz, v noci 6 až 10˚ mrazu. 

Rok 1984 vykazuje na konci svého trvání tyto skutečnosti:
narodilo se celkem.  .  .  .  .  . 9 dětí z toho 7 chlapců a 2 děvčata
zemřelo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 občanů 6 žen a 3 muži
do země pohřbeno   .  .  .  .  . 4 občané, v krem.zpopel. 5 osob
uzavřeno.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 manželství
přistěhovalo se do obce  .  . 27 občanů,
odhlášeno z obce   .  .  .  .  .  . 14 občanů
Součet obyvatel přihl. k trval. pobytu koncem roku 425 osob. 
Opis uzávěrky o hospodaření obce v r. 1984 a Opis hlavních ukazatelů hospodaře-

ní JZD Zelené háje Tatobity k 31. 12. 1984 jsou přiloženy v dokumentaci.
Mgr. Milena Kašová

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

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

rybníkem hromadu roští k pálení, občerstvení pro účastníky a lampiónový průvod. 
Asi 35 dětí s rodiči a ostatními příbuznými se sešli v Lestkově na návsi, kde dosta-

ly lampióny a společně se vydali směrem k rybníku, kam dorazili chvíli před osmou 
hodinou večerní. 

Zde proběhla tradiční soutěž o nejlépe vyzdobené koště a další hry. Po vyhlášení 
výsledků a předání cen všem účastníkům si nejen děti opekli vuřty a už se těši-
li na večerní rejdění a vzplanutí vatry se symbolickou čarodějnicí. Tu zapálil velitel 
místních hasičů pod dozorem asi stovky přihlížejících lidí těsně po setmění.

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

Jan König, starosta obce
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Sbor dobrovolných hasičů Lestkov
si Vás dovoluje pozvat na

 ZÁJEZD do vinného sklípku na Moravu
11. – 12. května 2019

Předpokládaný program a orientační časy:
Sobota 11. 5. 2019:  9 h – odjezd
 11 - 14 h – oběd a prohlídka Kutné Hory
 17 – 18 h  – ubytování
 od 18 h  – večeře
 od 19 h  – degustace, volná zábava s živou cimbálovou muzikou
Neděle 12. 5. 2019: 10 h – odjezd
 mezi 12 a 14 h – oběd
 17 h – návrat
Cena zájezdu je – pro členy SDH 1300,- Kč za osobu
 – pro nečleny SDH 1600,- Kč za osobu.
V ceně je doprava, ubytování, sobotní večeře, degustace, hudba, nedělní snídaně.

V ceně není sobotní a nedělní oběd!
Závazné přihlášky přijímá Jan König ml. (tel.: 724 022 243). 

Cena zájezdu je splatná v plné výši při přihlášení.
www.bohemia-privat.cz

SDH Lestkov oznamuje, že

první schůzka dětí (0 – 15 let),
které by měly zájem reprezentovat náš sbor

na okrskové soutěži v hasičském sportu, 
se koná ve středu 8. 5. 2019 od 17:00 hod na louce „za krámem“ v Lestkově. 

Okrskovou soutěž v letošním roce pořádá SDH Vesec v sobotu 1. června 2019.
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO - PŘÍKLADY TÁHNOU
V prvním dubnovém týdnu 2019 se děti z volavecké školy aktivně zapojily do akce 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody.
Děti samy oslovily vedení obce a uklidily příkopy, které jsou nejen po zimě vždy 

plné odpadu. Obdržely plastové pytle a informace, odkud kam sahá katastr obce. 
Při této chvályhodné a smysluplné akci děti posbíraly 17 pytlů odpadu, a to podle 
silnice III/2828 od Vysoké navážky přes Volavec až do Lestkova. A dál podle silnice 
II/283 (od staré cesty přes Chřiby) do Lestkova a také kolem cyklostezky z Lestkova 
na Zelinka.

Odpadky jsou nejvíc vidět na jaře, kdy hyzdí probouzející se přírodu a naši obec. 
Myslím, že tento nešvar je možné postupně odstraňovat právě takto  -  zapojením 
a praktickou výchovou nejmladší generace. Jsem přesvědčen, že pokud se děti bu-
dou na úklidu podílet, již příště prázdný obal z tetrapaku, plastu, plechu, papíru či ze 
skla jen tak bezmyšlenkovitě nevyhodí. I když dobře víme, že nejdůležitější v tomto 
ohledu je chování a příklad rodičů...

Dětem z volavecké školy patří upřímné poděkování a přál bych si, aby byly násle-
dováníhodným příkladem i pro ostatní školy.
Čistota okolí a přírody úměrně souvisí s kulturou společnosti.
Jak jsme tedy na tom my?

Ing. Zdeněk Brožek, místostarosta obec Radostná pod Kozákovem

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 21. 5. 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 
(21. 5. 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.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.
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Zastupitelstvo obce
Radostná

pod Kozákovem
Vás srdečně zve

na slavnostní 

VYSVĚCENÍ NOVĚ
OPRAVENÉ KAPLIČKY 
sv. Jana Nepomuckého ve Volavci

které se bude konat 
v sobotu 18. května 2019 od 14:30 hodin

Program:
• Zahájení, vystoupení dětí ze školy ve Volavci
• Slovo zástupců obce
• Slavnostní akt vysvěcení - farář katolické církve

Po skončení oficiální části programu budou následovat hudební vystoupení
Připraven bude dětský koutek a hry pro děti

Občerstvení je zajištěno po celé odpoledne

OZNÁMENÍ

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE USKUTEČNÍ 
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je pro voliče s trvalým pobytem v obci Radostná pod Kozá-

kovem volební místnost v budově obecního úřadu Radostná pod Kozákovem, Lest-
kov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V KVĚTNU
Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole.
S dubnem nám přichází jaro, a proto je třeba se důstojně rozloučit s paní Zimou. 

V tento čas plný očekávání na sluneční paprsky jsme se s Beruškami rozhodly, že 
jaru malinko pomůžeme a tu starou zamračenou paní Zimu spálíme a utopíme, pro-
tože i pro nás je letošní zima velice dlouhá a taková celá pochmurná . První jarní 
den jsme se s Beruškami vydaly k nedalekému potoku Tisovka. Nešly jsme úplně 
samy, ale vzaly jsme si s sebou zubatou Smrtku, kterou jsme si společně vyrobily. 
Byla opravdu velmi strašidelná. Pusu měla od ucha k uchu plnou žluto černých zubů, 
oči měla vykuleně strašidelné, uši jako plácačky na mouchy a prsty připomínaly 
trošku křivý pohrabáč . My jsme se jí však nebály a s velikou odvahou ji odnesly 
až k lávce, kde jsme ji zapálily a s básničkou utopily😉. A teď … jaro, jaro pojď honem 
k nám, už se tě nemůžeme dočkat . Vendula Zunová

Jaro už je v plném proudu a mílovými kroky se k nám přiblížily Velikonoce. Symbo-
lem Velikonoc je bezpochyby slepice a kuřátko. Proto jsme pozvaly k nám do školky 
maminky a tatínky, aby si s námi vyrobily velikonoční slepičku. Z nafouklého ba-
lónku se během chvilky stala pořádně vykrmená slípka. A věřte, nevěřte, urodilo 
se nám jich ve školce hned čtrnáct. Zprvu si rodiče nebyli úplně jistí, zdali opravdu 
vytvoří slepici, protože sádra jim zasychala rychleji, než potřebovali, ale musím 
říci, že sádrové patlání šlo rodičům na výbornou. Nakonec jenom zasádrovat pařáty, 
obarvit a přilepit trochu toho peří. Všichni se moc snažili a s usměvavou náladou 
si odnášeli domů krásnou slepičku. Děkujeme všem za účast a přejeme pohodové 
Velikonoce plné usměvavé nálady. Vendula Zunová

Na Zelený čtvrtek se dveře naší školky otevřely pro úplně nové Berušky.  A že 
jich přiletělo . Protože naše veliké Berušky schvátila epidemie neštovic, nemoh-
ly nové malé Berunky přivítat, ale přesto pro ně připravily hračky a činnosti, o kte-
rých si myslely, že by je mohly bavit. A opravdu. Děti si mohly ozdobit vejduňky, 
tento úkol velice zaujal malou Adélku, která stále natírala lepidlem a možná, že 
kdyby ji maminka nepřemluvila, natírala by dodnes . I malý Matyášek maloval 
barvami tak dlouho, dokud neměl vejduňky od všech barev 😉. Potom si mohly 
vyrobit zajíčka i slepičku z ruličky papíru, chlupatých drátků a peří. Všem dětem 
i rodičům se velice dařilo a doufáme, že výrobky jim alespoň malinko přispěly k ve-
likonoční výzdobě. Jsme moc rádi, že je o naši školku takový zájem a že i snad 
v příštím roce budete moci vídat školní zahradu plnou vesele poletujících slunéček 
sedmitečných 😉.  Vendula Zunová
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A ze školy nám odskákaly velikonoční zajíci a vrátila se k nám Zvonimíra. Letos 
s jinými úkoly a s jinou pohádkou, ale jinak byla opět usměvavá a každého školá-
ka i každou Berušku hned u vchodu vítala a přála jim pěkný den. Vše vyvrcholilo 
v úterý 30. dubna, kdy školáci na školní zahradě skotačili, hráli si, pobíhali v mas-
kách, soutěžili, plnili úkoly a na závěr opekli vuřty. A Zvonimíra pomalu odlétá, ale 
na dveře nám zaklepal Vlastík…

V pátek 26. dubna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní 
učitelkou jsme zapsali sedm nových žáků. A jak probíhal zápis? Děti se nám vždy 
nejprve představily a zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou 
dva stejné obrázky, a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos na děti 
čekaly čtyři pohádkové postavy - čarodějnice Martina, Červená Karkulka Jana, prin-
cezna Kačka Cimbálová a vodník Kačka Donátová, které se svého úkolu zhostily 
na výbornou a i touto cestou jim moc děkuji za pomoc. Čarodějnice Martina se jich 
ptala na zvířátka a jejich mláďátka, Červená Karkulka Jana je vyzkoušela ze znalos-
ti geometrických tvarů a barev, princezna Kačka Cimbálová po nich chtěla rozdělit 
různé druhy ovoce a zeleniny a vodník Kačka Donátová se jich ptala na znalosti čís-
lic a písmen. Poté následovala grafomotorická cvičení a vyprávění pohádek podle 
obrázků. Na závěr si děti zahrály na malíře a namalovaly nám barevnými křídami 
na tabuli postavu. A jelikož každá práce zaslouží odměnu, dostaly i ony dárečky, 
které jim vyrobili jejich starší kamarádi.

A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvňáky jsou Kristýna Cimbá-
lová, Mai Ly Dao, Adéla Jamborová, Natálie Jamborová, Sofie Klementová, Mirek 
Martínek a Adam Kysela. Zbytek předškoláků k nám chodit nebude. Mrzí nás to, 
ale vše je na rozhodnutí rodičů. Proto děkuji všem, kteří nám důvěřují, a pokusí-
me se jejich důvěru v nás vloženou nezklamat a všemožně se budeme snažit, aby 
se dětem ve škole líbilo a úsměv jim nemizel z tváře – stejně jako jejich starším 
kamarádům…

A CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU? 
Největší květnovou akcí bude již dvanáctý ročník regionální vlastivědné soutěže 

Vlastík. Letos proběhne ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května a zúčastní se ho jede-
náct týmů. Doufám, že se nám podaří vše zvládnout a všichni budou opět spokojeni, 
budou na Vlastíka vzpomínat v dobrém a do naší krásné vísky se s radostí vracet, 
ať už v pořadí týmů dopadnou jakkoli Zbylí školáci, kteří nebudou soutěžit, budou 
mít náhradní program – ve čtvrtek pojedou plavat a v pátek je čeká menší výlet 
(nejen) do okolí. Příprava na akci byla jako každoročně velice náročná a chtěl bych 
poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně nebo cenami pro všechny účastníky.
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Kromě výše zmíněného nás čekají i další akce.
čt 2. 5. – plavání
čt 9. 5. – plavání
st 15. 5. – podání přihlášky do MŠ na školní rok 2019/2020

čt 16. 5. – plavání
16. – 17. 5. – Vlastík 2019

čt 23. 5. – plavání
st 29. 5. – společné focení – škola a školka
čt 30. 5. – plavání
A to je vše Přeji Vám všem hodně sluníčka, elánu do práce a energie. Pokud 

máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, sledujte naše 
internetové stránky www.skola.tatobity.cz, kde se průběžně můžete seznámit 
s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

UPOZORNĚNÍ – PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, pří-

spěvková organizace v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo získat 
v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné závazně podat do 15. 5. 2019. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ozna-
muji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání podle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž 
činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěv-
ková organizace, a to v kanceláři ředitele školy dne 21. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 
hodin.  

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web, úřed-
ní deska  a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle 
do 24.  5. 2019. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzved-
nout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
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Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat
dne 23. 5. 2019 na akci: 

Poznávejme historii Libereckého kraje
Cílem naši cesty bude obec Poniklá, kde si projdeme Muzeum krkonoš-

ských řemesel. Pak se přesuneme k firmě Rautis Poniklá, která je koléb-
kou výroby perličkových vánočních ozdob.

Organizační pokyny: odjezd autobusem z parkoviště od OÚ Tatobity 
v 9:00 hodin. Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tato-
bity do 15. 5. 2019

Cena autobusu: osoba 60 Kč
Vstupné muzeum: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
Vstupné Rautis: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč
Ve firmě Rautis si můžeme za menší poplatek zkusit svojí zručnost při vý-

robě ozdob. Možnost občerstvení v restauraci Florián Poniklá.
Těšíme se na Vaši účast. Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel: 725 418 267



Občanský spolek Dědina vás zve
4. 5. 2019 od 19:30 h do kulturního domu v Tatobitech na koncert

Podkrkonošského symfonického orchestru
Uslyšíte to nejlepší z ruské hudby. Skladatelé Borodin, Korsakov, Ivanov, Čajkov-

skij, Chačaturjan a mnoho dalších, nás prostřednictvím početného PSO potěší tím 
nejlepším, co složili. Mnozí tyto skladby známe.

Kdo ještě nemá vstupenku, 
může si ji zakoupit v předprodeji 
na OÚ Tatobity – tel. 481381161.

Pár posledních míst pak bývá 
k dispozici ještě přímo na místě 
v den koncertu. 

Přejeme vám všem nevšední 
zážitek, který na velikost naší 
obce nemá v okolí obdoby.
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OTEVŘENÝ ATELIÉR - KAREL PROCHÁZKA 
VÁS ZVE  

11. KVĚTNA (SOBOTA) 2019- od 14. hod. do - - -
K prohlídce obrazů pražské královské cesty, dalších měst a figur, ježíš = 

světová rarita. Možnost posezení a občerstvení, i z vlastních zdrojů, jak pití 
tak i něco k jídlu. Možnost opékání.

Od 14:30 h k poslechu a nově, také i k tanci - živá hudba ve stylu- blues-
-country-rock.

Je mi líto, ale po zkušenostech, nebudou vpuštěni psi, ani volně na zahra-
du, tak je netrapte přivazováním a nechte je doma!

Vstupné dobrovolné.
Přijďte pobejt do klidného prostředí. Každý rok nás ubývá, tak ať se ještě uvidíme.

Karel Procházka



NOC KOSTELŮ
24. května 2019
od 18:00 hodin

kostel sv. Vavřince
v Tatobitech

Noc kostelů, je celorepubliková akce. V letošním 
ročníku je přihlášeno 1409 kostelů a modliteben. 
Je to večer, který otevírá vzácná posvátná místa 
v celé naší zemi.

Letos na vás čeká program, ve kterém bude hrát 
na kostelní varhany pan profesor Radek Rejšek. 
Pan ing. Valný má připraveno povídání o církevním 
životě v Tatobitech a seznámí nás s historií sta-
rých varhan.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Tatobitech pořádá 

Výlet do Drážďan

dne 18. 5. 2019 (sobota)
Velká zahrada a Botanická zahrada

Organizační pokyny: 
– odjezd z Tatobit v 5:30 h z parkoviště u Obecního úřadu
– předpokládaný návrat mezi 20–21 hodinou

Přihlášky přijímá p. Blanka Koucká. Zájezd se platí při přihlášení!!! 
Uzávěrka přihlášek je 11. 5. 2019.

Cena zájezdu: členové .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 Kč
 rodinní příslušníci.  .  .  .  .  .  .  . 300 Kč
 děti do 10 let   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 Kč
 mládež do 18 let  .  .  .  .  .  .  .  . 150 Kč
 statní účastníci .  .  .  .  .  .  .  .  . 400 Kč
Připojištění do zahraničí si každý účastník zajistí sám!!

Vstupné cca 10 euro a další kapesné dle vlastního uvážení.
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

1. MÁJ
1. květen je s láskou spojován již od nepaměti. Už ve starověkém Římě se slavil 

svátek, který se nazýval Floralia a byl zasvěcen bohyni jara a plodnosti Flóře. 
Zamilované dvojice 1. máje vyhledávají rozkvetlou třešeň, aby se pod ní políbily. 

Kde se vzal zvyk líbat se na 1. máje pod rozkvetlými stromy, se vlastně s jistotou 
neví. „Je možné, že polibek byl odměnou dívky chlapci, který jí postavil v noci 
na 1. máje před domem májku... Proto se dodnes v některých oblastech líbají páry 
ne pod třešní nebo jabloní, ale pod břízou, protože tam bývaly májky právě z bří-
zek. Symbolika zvyku by se ale dala vyložit tak, že kvetoucí strom je připraven 
k plození, což jsou vlastně i zamilovaní lidé. Podle některých pramenů je tento 
zvyk starý zhruba jen sto let, podle jiných je tu už od středověku. V křesťanské době 
však byl polibek považován za velmi intimní a pod třešní se tak směli políbit jen ti, 
jež měli před svatbou. O polibku pod rozkvetlým stromem se říká, že dívce zajistí 
krásu na celý rok. Pokud však pusu nedostane, možná uschne.

S 1. májem v Česku je dodnes nerozlučně spjato vztyčování májek. V předve-
čer dne se mladíci ze vsi vypraví do lesa a vyberou krásný vzrostlý strom (jedličku, 
smrček či borovičku), který do druhého dne promění v májku. Osekají z něj větve, 
oloupou kůru a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky. Pak májku 
vztyčí a celou noc ji hlídají, protože „nepřátelé“ z vedlejší vesnice touží jejich májku 
podříznout a ukrást. A to by byla pořádná ostuda. Kromě těchto obecních májů, 
které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší májky – vyzdobené břízky 
– před domy svých dívek.

Nejstarší známý doklad o stavění májky je z roku 1422 z Prahy, kdy za její 
postavení dostal mladík ruku své vyvolené, a slavila se svatba. Od té doby májka je 
symbolem příchodu jara, růstu a plodnosti.

I další zvyk, který se pojí k tomuto datu, je spojený s láskou. Zamilovaní předvedli 
svůj vztah světu tak, že mezi svými domy vysypávali pěšinky, tzv. chodníčky lás-
ky. Sloužil jim písek, vápno, piliny, otruby. Pokud však měl manželský pár problémy 
a jeden z partnerů se dopouštěl nevěry, mohl kdokoliv, kdo o tom věděl, vysypat 
cestičku z domu za milenkou. O nevěře pak rázem věděla celá vesnice.

V některých částech země obcházeli chlapci s májkou svobodné dívky a dostávali 
od nich dárečky. Večer se pak koná májová veselice, které se říká Kytka. Jestliže je 
večer v režii dívek, pak se této oslavě říká Věneček. Dívky dávají chlapcům zelené 
věnečky. Také obcházejí sousedy a vybírají peníze na zaplacení oslavy.
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Nepřímo s 1. májem souvisí i majálesy, tedy studentské reje a oslavy. Tradice 
studentského veselí se dochovala už od 15. století, tedy od dob, kdy univerzity za-
čaly zažívat rozmach. Již od počátku bylo v tento den studentům tolerováno divoké 
veselí, taškařice a lehce provokující a pobuřující chování. U nás mají tyto slavnosti 
tradici od národního obrození. A to druhé obrození zažívají v posledních letech, kdy 
rok od roku přibývá oslav i oslavujících.

KVĚTNOVÉ PRANOSTIKY:
1. květen

Na Filipa a Jakuba, koníček trávy naškubá.
Před Filipem deštík noční, úrodu vám věští nám roční.

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

11. květen
Déšť na Mamerta, Serváce a Bonifáce, prší pak celé léto.

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

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

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

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



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME KVĚTNOVÝM JUBILANTŮM

93 let – Jarmila Bičíková, Kozákov 14
85 let – Božena Prokešová, Volavec 42
70 let – Jaroslav Šimon, Lestkov 81

OPUSTILI NÁS 

Ladislav Bareš, Lestkov 29

VÍTÁME NOVÉHO SPOLUOBČÁNKA 

Adama Kudrnáče z Kozákova 2

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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