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2 RADOSTNÁ STUDÁNKA

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

se koná ve středu 16. září 2020 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu

Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 22. 9. 2020.
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 
(22. 9. 2020) 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.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V září bude prováděn vývoz biopopelnic v následujících termínech:
úterý 1.; 8.; 15.; 22. a 29. září 2020.
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 

nemovitosti v dostatečném časovém předstihu.
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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OZNÁMENÍ
volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

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

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

PODĚKOVÁNÍ PRO SDH LESTKOV
Obec Radostná pod Kozákovem děkuje místnímu sboru dobrovolných hasičů 

v Lestkově za organizaci akce na rozloučení s létem, která se konala v sobotu 29. 8. 
2020 a byla spojena s opožděným pálením čarodějnic.

Zejména příprava prostoru v Lestkově pod rybníkem, kde se vše odehrávalo, byla 
velmi náročná. Bylo nutné vysekat náletové dřeviny a vzrostlou trávu, následně 
urovnat a zpevnit povrch. K tomu všemu použili členové SDH kromě obecní, i vlastní 
soukromou techniku. Výsledkem jejich práce je, že v tuto chvíli je zkultivována větší 
část prostoru, kde by měl začít vznikat společenský areál se zázemím pro pořádání 
podobných akcí. 

Po odklizení shořeliště zde zůstane volná plocha, kam již nebude možné coko-
liv odkládat (někteří spoluobčané si začali plést hromadu na pálení čarodějnic se 
skládkou!). V tuto chvíli je
zákaz odkládání jakéhokoliv materiálu pod rybníkem, vztahuje se 
i na větve a hlínu.

 Prostor je monitorován fotopastí. Porušení tohoto zákazu by bylo mj. zneuctě-
ním tvrdé práce a snahy našich hasičů! 

Přes drobnou nepřízeň počasí se tato událost dle všeobecného mínění vydařila 
a účastníci odcházeli spokojeni. K dobré atmosféře bezesporu přispěla i živá hudeb-
ní produkce skupiny Širokko. 

Našim hasičům proto děkujeme a přejeme hodně elánu do další práce, nejen 
při budování nového areálu, ale i při pořádání dalších podobných kulturních akcí, 
na které se všichni jistě moc těšíme.

Jan König - starosta obce 
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice.

1991
V sobotu 24. srpna dokončily žně místní ZD na honu pod Spadlou na Žlábku. V neděli 

25. srpna sekali na záhumeni a pro soukromé zemědělce. 26. srpna odjížděly dva kombajny 
ZD na výpomoc do Záhoří.

18. srpna vypukl v Rusku komunistický puč, proti prezidentu Gorbačovovi. Armáda se to-
hoto neúčastnila a prezident Gorbačov se z dovolené na Krymu vrátil a ujal se svého úřadu, 
k čemuž mu blahopřáli vedoucí činitelé z Ameriky i evropských států. Jeden z účastníků puče 
se zastřelil a zbývající postaveni před soud.

Počasí: v červenci a srpnu pěkné letní počasí, v našem kraji téměř beze srážek, teploty 
za dne 30 až 33st., i večer po několik dní teploty 20st., teprve ke konci srpna nižší 4 až 7st. 
Projevovalo se již značné sucho. Teprve 17. 9. ve dvou intervalech prudký déšť s bouří a po-
tom18. 9. delší déšť.

26. září zemřela paní Růžena Bjačková z Volavce čp. 12 ve věku 87 let. Rozloučení 1. října 
v obř. síni v Semilech.

3. října zemřela paní Božena Pelcová z Lestkova – Pustiny čp. 20. Rozloučení se zesnulou 
8. října v obřadní síni v Semilech. Smuteční projev přednesla paní Mlejnková ze Svatoňovic.

Večer z 8. na 9. října se pokusili o vloupání do kostela v Tatobitech již po čtvrté. Oknem 
se připravovali ukrást sochy. Poplašné zařízení je prozradilo, a proto nechali vše na místě 
a uprchli.

V říjnu zemřel pan Josef Mlejnek z Lestkova čp. 49 Pustina, poslední dobou v domově 
důchodců, povolání krejčí a poštovní doručovatel. Zemřel ve věku 78 let. Rozloučení 25. 10. 
v semilském krematoriu.

Počasí: v měsíci říjnu poměrně suché počasí beze srážek od 25. do 30. října večerní mra-
zíky 3 až 7st., všechna zeleň pomrzla. 7. 11. cirka 15cm sněhu, který přes noc deštěm roztál, 
další dny teplota za dne 5 až 8st., v noci 2 a −2st.

Dne 6. listopadu zemřela po delší nemoci paní Blažena Prokůpková roz. Malá, z Lestkova 
čp. 10 ve věku 80 let. Rozloučení v sobotu 18. 11. Ve 14hod. v chrámu Páně sv. Vavřince 
v Tatobitech a po církevních obřadech pohřbena do rodinné hrobky. Rozloučili se za farníky 
Josef Šírek z Volavce, bohoslovec a pan Zboroň z Komárova, poděkovali za prováděný úklid 
a dlouholetou výzdobu kostela, kapličky a prostranství kolem v Lestkově.

Dne 20. listopadu zemřela paní Františka Brožková roz. Šonská z Lestkova čp. 15 ve věku 
73 let. Rozloučení se zesnulou 26. 11. v obřadní síni krematoria v Semilech za velké účasti 
občanů.
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30. 11. byl prováděn rozprodej, část zařízení a nábytku z MŠ v Lestkově. Po rozhodnutí 
obecního zastupitelstva, kdy se 30. června 91 provoz MŠ ukončil a obytné místnosti po bý-
valém řed. školy a nyní učebny a kuchyň MŠ doporučeny k pronájmu k obývání.

V noci z 25. na 26. 11. již po čtvrté pokusili se vykrást prodejnu potravin v Lestkově. Ten-
tokrát však neuspěli. Byli projíždějící hlídkou VB překvapeni a dopadeni. Zjištění pachatelé 
dva mladíci z Blatce. Inventůrou zjištěné manko 5 000 Kčs.

4. 12. zemřela po dlouhé těžké nemoci paní Anna Janková z Volavce ve věku 83 let. Roz-
loučení a pohřeb 14. 12. z kostela sv. Vavřince a po církevních obřadech pohřbena do rodinné 
hrobky na hřbitov v Tatobitech. Smuteční projev a rozloučení pronesla paní Mlejnková ze 
Svatoňovic.

15. 12. zemřel po těžké nemoci pan Oldřich Vaňátko z Lestkova čp. 23 v nedožitých 92 
letech věku. Pohřeb 21. 12. z kostela sv. Vavřice a po církevních obřadech pohřben do rodin. 
hrobu na hřbitově v Tatobitech. Rozloučení pronesl Hejduk Vratislav z Lestkova čp. 19. Zhod-
notil život zesnulého: pochází z 10 dětí, po ukončení školy pracoval v zemědělství, dále jako 
lomař, cestář, sadař, ale byl i veřejně činný v osadním i obecním zastupitelstvu, zakládajícím 
členem hasičů, dlouholetým pracovníkem, zástupcem velitele hasičů v Lestkově, za co mu 
patří poděkování.

Počasí: od poloviny listopadu až začátkem prosince střídavé počasí, déšť s větrem a zase 
občas slunce, teplota za dne 2 až 10st., večer 0 až 2st. mráz. Od 4. prosince na mírně zmrzlou 
půdu napadl sníh. Větší vrstva sněhu napadla od 22. do 26. 12. Tím, že na horách byla do-
statečná vrstva sněhu o Vánocích a Novoročním víkendu, se shromáždilo takové množství 
cizinců a zájemců o zimní sport, že hotely a ubytovny i soukromé na horách byly přeplněny.

24. 12. předvečer na Štědrý den po 17. hod. přehnala se bouřka doprovázená hustým sně-
žením a silným větrem, který v nárazech dosahoval rychlosti až 110km v hod. Toto potrvalo 
zhruba 30 minut a způsobilo to poruchu na elektr. vedení. Podle dostupných materiálů se 
takováto bouřka na Štědrý den v našem kraji nevyskytla. Výpadek elektr.proudu se přičinil, 
že mnozí museli odložit Štědrovečerní večeři.

Na ukončení roku 1991 zjišťujeme v obci Radostná tyto změny:
Narodily se tři děti:  Lukáš Kobrdle Lestkov čp. 40
 Tomáš Kofroň Kozákov čp. 29
 Filip Prokůpek Lestkov čp. 64

Do obce se přihlásili:  Jana Ficová Lestkov čp. 88
 Eva Bakešová Kozákov čp.7
 Jan Šťastný  Lestkov čp. 74
 Pavel Gürtler Lestkov čp. 26
 Hedvika Reisková Volavec čp. 22
 Jiří Grus Lestkov čp. 86



6 RADOSTNÁ STUDÁNKA

Z obce se odhlásili: Lenka Vávrová roz. Rýzlová Lestkov čp. 61
 Pavel Pekař Lestkov čp. 6
Během roku zemřeli 3 muži a 8 žen. Z toho pohřbeni 5 do země a 6 žehem.
Celkový počet obyvatel v obci k 31. 12. 1991 je 396 osob.
22. 11. uspořádalo ZD Tatobity pro důchodce v klubovně požární zbrojnice v Tatobitech 

Pobavu – posezení s pohoštěním a př. družstva ing. Kopal seznámil přítomné s výsledky 
hospodaření za r. 91 a jaké výsledky a úkoly plánují na příští rok. Na závěr poděkoval pracu-
jícím důchodcům za výpomoc při špičkových pracech a sklizni ovoce.

26. prosince na Štěpána uspořádali hasiči z Lestkova taneční zábavu v Tatobitech u Stud-
ničků. Hudba Doctor Q. Zábava se vydařila.

Od 1. října 91 otevřel automechanik Jan König v Lestkově soukromou provozovnu Auto-
-opravnu – pneu Servis.

V měsíci říjnu byly zřízeny v osadě Volavec u bývalé školy a o něco později v Lestkově 
u autobusové čekárny telefonní automaty. Také soukromé telefonní přípojky byly rozšířeny, 
z větší části na podvojky, o které se velkou měrou přičinil pracovník telekomun. Jiří Odháněl 
a během 1 roku bylo zřízeno v naší obci 10 nových přípojek.

V červenci 91 otevřeli cukrářskou výrobnu u Prokůpků v Lestkově v čp. 22 s prodejnou 
v Rovensku p. Tr., vedoucí pí. Prokůpková Lestkov čp. 64.

Závěr roku 1991 byl ve znamení rozpadu SSSR na mnoho nezávislých států. Některé se 
sdružují do seskupení SNS. Mgr. Milena Kašová

HASIČI RADÍ OBČANŮM

VYBAVTE SVOU DOMÁCNOST DETEKTORY KOUŘE
Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Tou 

první je elektronická požární signalizace (EPS). Její využití je zejména ve výrobních a kancelář-
ských prostorech, obchodních domech apod. Tyto objekty jsou díky nainstalované EPS při-
pojeny na specializovanou ústřednu, která přijme signál o zachyceném kouři a předá ho dál, 
ve většině případů upozorní hasičský záchranný sbor kraje přes tzv. pult centrální ochrany.

Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (detektory kouře). Jedná se o jednoduché 
přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro in-
stalaci v našich domácnostech. Přístroj je napájen baterií, jejíž životnost může být až deset let. 

Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas detekovat. Optickým (blikající kontrolka) a silným 
akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní tím nebezpečí zlikvido-
vat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče. Ze zkušeností záchranářů 
plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů a „hlásiče 
požáru“ tak výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár 
včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplo-
din hoření. Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt 
vysoce toxickými zplodinami, které při několika vdechnutích způsobí bezvědomí a následně 
smrt člověka. Včasné varování nás může zachránit!
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Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který 
nám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“ 
(značka garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám). Je také 
možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho, jsou 
zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo i v ložnici). V porov-
nání s hodnotou věcí v naší domácnosti, o které nás případný požár může připravit, je částka 
za pořízení hlásiče zanedbatelná.

INSTALACE HLÁSIČE POŽÁRU
Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí, 

při instalaci postupujme vždy podle návodu výrobce. 
Vhodné umístění:

•  v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu,
•  v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo v jeho centrální části, např. 

v chodbě kam ústí jednotlivé místnosti,
•  v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny 

a ve výšce max. 6 m od podlahy),
•  v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého podlaží 

domu,
•  v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny).

Nevhodné umístění:
•  prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, koupelny nebo prádelny,
•  blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla,
•  vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“,
•  prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a vý-

fukových plynů.

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena v naší legislativě (vy-

hláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Na základě této 
vyhlášky jimi musí být domácnosti ve všech nových i zrekonstruovaných objektech po 1. 7. 
2008 vybaveny v souladu s projektovou dokumentací stavby a rodinné domy pak dále mini-
málně jedním přenosným hasicím přístrojem. Tento požadavek se netýká staveb realizova-
ných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto domácnostech.

JAK HLÁSIČ KONTROLOVAT? 
V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak často máme hlásič kon-

trolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale sám 
uživatel - např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka, čímž se kontrolně 
spustí alarm. Jinak nám postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie, přičemž akustický 
signál (popř. blikající kontrolka) nás upozorní, když již baterie dochází. Baterie v hlásiči vydrží 
minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem delší životností. Pamatujme, že hlásič s vybitou 
baterií je nám k ničemu.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ZÁŘÍ
Dovolte mi, abych Vás všechny seznámil s tím, jak probíhaly letošní prázdniny 

ve škole, co se změnilo a změní a co plánujeme na další měsíc.
Během letošních školních prázdnin jsme se rozrostli o jednu třídu mateřské školy, 

takže kromě Berušek nám přibudou ještě Ještěrky. To s sebou nese i organizační 
změny v chodu školy. Vedoucí učitelkou je Bc. Vendula Zunová, bude ve třídě Ješ-
těrek a druhou paní učitelkou v této nové třídě bude Eliška Čapková, DiS. Ve třídě 
Berušek zůstává Eva Klementová, ke které nastoupila Veronika Lacinová. Obě paní 
učitelky k nám nastoupily na základě konkurzu a obě splňují kvalifikační předpokla-
dy stanovené zákonem. Ač mají obě smlouvu na dobu určitou, věřím, že bude pano-
vat oboustranná spokojenost a že vytvoří se stávajícími paním učitelkami výborný 
kolektiv a budou pokračovat v nastoleném trendu.

Během prázdnin také proběhla výměna kotle, takže věřím, že letošní zima už 
bude pro nás pohodlná a plná tepla

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte na mne obrátit a slibuji, že opět budu 
v dalším psaní strohý a maximálně věcný

Takže co nás čeká následující měsíc?
září 2020

• út 1. 9. – zahájení školního roku 2020/2021
• 2.–4. 9. – Výlet za poznáním (sama sebe) – Benecko
• čt 17. 9. – rodičovské sdružení
• út 22. 9. – divadlo – Šípková Růženka
• pá 25. 9. – výstup na Kozákov ve spolupráci s PPP v Semilech a plnění MPP –  
 Zdravý životní styl
• st 30. 9. – Bramboriáda

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

FILMOVÝ KVÍZ: ZNÁTE HLÁŠKY Z ČESKÝCH FILMŮ?

Otázka 1:
„Chčije a chčije.“ Meteorologický komentář zazněl z úst:

a) profesora Hrbolka ve filmu Marečku, podejte mi pero.
b) dědy Komárka ve filmu Na samotě u lesa.
c) Františka Koudelky ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje.

Otázka 2:
„Mně je tak blbě, že nemám ani tužku.“ Toto prohlásil Bohuš v podání Bolka Polívky 
ve filmu:

a) Dědictví aneb Kurvahošigutntag.
b) Pupendo.
c) Muži v naději.

Otázka 3:
„Znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl.“ Prohlásil znalecky 
Jaromír Hanzlík coby

a) zootechnik Honza Mazánek ve filmu Léto s kovbojem.
b) učitel Honza Mareček ve filmu Léto s gentlemanem.
c) traktorista a pasáček Honza Macháček ve filmu Léto s kovbojem.

Otázka 4:
„Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“ Pan doktor obdivoval krásy české krajiny, 
až boural, ve filmu:

a) Vesničko má středisková.
b) Co je vám, doktore?
c) Na samotě u lesa.

Otázka 5:
„To není děda, to je Herodes!“ Tak ohodnotila budoucího tchána Anna Jana Preissová 
v oblíbeném rodinném filmu:

a) Jak vytrhnout velrybě stoličku.
b) Jak dostat tatínka do polepšovny.
c) Jak se krotí krokodýli.
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Otázka 6:
Král v pohádce Tři veteráni se rozohnil: „Vy se opovažujete tvrdit, že my zde, urození, 
u dvora, jsme něco odcizili?“ Co mu na to řekl Servác?

a) „Na dvoře se odjakživa odcizuje nejvíc.“
b) „Urození jsou zloději tak nějak od přirození.“
c) „Ani ne tak odcizili, jako ukradli.“

Otázka 7:
„Jenom šílenec může přivést do tohoto světa vlastní dítě.” Pravil režimem ochromený 
otec v podání:

a) Ondřeje Vetchého ve filmu Báječná léta pod psa.
b) Jiřího Kodeta ve filmu Pelíšky.
c) Jiřího Kodeta ve filmu Jak básníkům chutná život.

Otázka 8:
„S tou její figurou bych se styděla jít i do dabingu.“ Prohlásila temperamentní a vilná 
Vilma v podání Elišky Balzerové ve filmu:

a) Ženy v pokušení.
b) Muži v naději.
c) Ženy v běhu.

Otázka 9:
„No tak, co zdržujete? My jedeme světit kostel do Švýcarska. Jeď, vole!“ Tři převlečení 
sígrové prchají před policií ve filmu:

a) Jak utopit doktora Mráčka.
b) Rozmarné léto.
c) Dívka na koštěti.

Otázka 10:
„Nevystupovat, nezastavujeme, máme zpoždění!“ Hlášení paní průvodčí patří neod-
myslitelně k filmu:

a) Slunce, seno, jahody.
b) Ecce homo Homolka.
c) Prázdniny pod psa.

Řešení: 1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9c, 10a



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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME ZÁŘIJOVÝM JUBILANTŮM

65 let – Jan König, Lestkov 4

OPUSTILI NÁS

Hana Kvapilová – Volavec 13
Marie Kudrnáčová – Kozákov 22

VÍTÁME NOVÉ SPOLUOBČÁNKY

Jasmína Jančíková – Lestkov
Lucie Anna Drahoňovská – Volavec


