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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
bude proveden v neděli 8. listopadu 2020

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 
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 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
- Pneumatiky

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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TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V listopadu bude prováděn vývoz biopopelnic v následujících termínech:

• úterý 3. 11. 2020
• úterý 10. 11. 2020
• pátek 20. 11. 2020
• úterý 24. 11. 2020

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 
nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Pokud do hnědých biopopelnic vkládáte větve, mohou mít v průměru maximálně 
1 cm a musí být nalámány tak, aby bylo možné zavřít vrchní víko popelnice. Delší ani 
silnější větve neumí svozové vozidlo zpracovat!

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.

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

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 24. 11. 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 
na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné označit 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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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice.
1992

17. července vyhlásila Slovenská národní rada nezávislost Slovenska. 17. červen-
ce ve 13 hodin podal president Českoslov.federativní republiky p. Václav Havel de-
misi a vyhlásil, že od pondělí 20. 7. předá úřad předsednictvu Federální vlády.

16. července započaly žně ZD, 3 kombajny mlátily oz. ječmen na Volavci u cesty 
ke Kvítkovicím dále Kvapilovo a Valentovy jámy. 

Od 13. července do 16. srpna byla již tradičně otevřena výstava polodrahokamů 
a zkamenělin ve škole v Lestkově. I letos byl o výstavu zájem z řad tuzemských i za-
hraničních turistů projíždějících na Kozákov ze Sedmihorek a návštěvníků Českého 
ráje.

4. srpna 92 zemřel v odpol. hodinách ve věku 93 let arcibiskup pražský a primas 
český p. František Tomášek. Pohřben ve středu 12. srpna z Velechrámu sv. Víta 
v Praze do kardinálské hrobky pod Velechrámem za velké účasti zastup. církví  
a státníků.

Ve druhé polovině měsíce srpna uzavřena hospoda v Lestkově z důvodu, že 
okresní hygiena zakázala vyvařování a majitelka Králová nezajistila úpravu kuchy-
ně, proto manželé Noskovi ukončili a přemístili se do Příšovic. 

Počasí: Během měsíce září až do 22. října suché teplé počasí, začal se projevo-
vat nedostatek vláhy. Od 23. 10. zapršelo, značné ochlazení, večer 0 až 3 st. mráz, 
za dne od 3 do 12st. tepla. 25. 10. vrchol Kozákova zůstal zasněžený ještě druhý den. 

16. října zemřela paní Anna Štrynclová z Lestkova čp. 71 po kratší nemoci ve věku 
82 let. Pohřeb z kostela sv. Vavřince v Tatobitech 23. října na místní hřbitov. 

Dne 28. října zemřel p. Bohuslav Polák z Lestkova čp.1po dlouhé těžké nemoci 
ve věku 71 let. Poslední rozloučení v sobotu 31. října v kostele sv. Vavřince a po cír-
kevních obřadech pohřben do rodinného hrobu na hřbitově v Tatobitech. Velká účast 
přátel, známých, občanů, hasičů z Lestkova, Kozákova a Volavce. Život a práci ze-
snulého zhodnotil kněz vikář dp. Alexandr Grus. 

Dne 31. října zemřel pan Alexandr Dubček, bývalý předseda FS ČSFR, po automo-
bilové nehodě ve věku 71 let. Podrobnější zpráva ve fotodokumentaci.

Počasí: od 2. listopadu deštivé počasí občas se sněhem. 21. a 22. napadl sníh až 
5cm, který během 2 dnů zase roztál většinou deštěm. I příští dny do konce listopa-
du deštivo. 
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25. 11. 92 odsouhlasila FS rozpad ČSFR k 1. 1. 1993, a to rozdělením na samo-
statnou suveréní Českou a Slovenskou republiku. 

4. 12. zemřela paní Anna Kudrnáčová, roz. Jačková, z Kozákova čp. 22 v požehna-
ném věku 85 let. Rozloučení z kostela sv. Vavřince 11. 12. a po církevních obřadech 
a mši sv. pohřbena do rodinného hrobu na hřbitově v Tatobitech. 

12. 12. 92 členská schůze ZD a vlastníků půdy na sále u Studničků v Tatobitech 
za účelem schválení transformačního projektu. Byl schválen. Pouze 7 hlasů proti 
a 10 se zdrželo hlasování. 

Počasí: prosinec započal v celku normálním zimním počasím bez deště. Teploty 
za dne 5 až 15st., večer 2st. až 0st. 4. a 5. 12. napadlo asi 10cm sněhu na neumrzlou 
půdu, proto se sníh udržel pouze ve vyšších polohách. Od 20. 12. nastal vyšší tlak 
vzduchu a mráz postupně zesílil na 10 – 12st. a i za dne 4 až 8st. mráz. Takto ce-
lodenní mráz se vystupňoval v noci v naší oblasti na 18st. Na Vánoce málo sněhu, 
ale led silný.

26. 12. na sv. Štěpána uspořádali hasiči z Lestkova na sále v Tatobitech tradiční 
zábavu. Hudba Mirosl. Staněk „DOCTOR Q“, zábava se vydařila.

Z 27. na 28. 12. mezi 3 a 4 hod. ráno vykradli již počtvrté prodejnu potravin v Lest-
kově. Zjištěná škoda tentokrát pouze 7 000K. Zloději vyrušeni Jaroslavem Polákem. 

Podle zákona o transformaci družstev požádali o vyčlenění půdy do konce r. 1992 
ze ZD Tatobity zemědělci: Bakeš Old. Koz.7, p.Bittner (dříve Najmanovo), p. Koucký 
Josef Zelinka – Lestkov č.38, Hejduk Josef Lestkov č.28, Uchytilová M. Lestkov č.17, 
Hejduk Boh. Lestkov č.46, Brožková Radosl. Volavec č.3, Hejduková Jarosl. Kozákov 
č.9 obhosp. Bakeš Old., Odhánělovi Jiří Lestkov č.73.
V roce 1992 se v obci Radostná p. Koz. narodilo 11 dětí a to:

Tomáš Náhlovský Lestkov č.21 Petr Kudělka Lestkov č.65
Ondřej Šťastný Volavec č.17 Gabriela Kubátová Lestkov č.77
Jiří Grus Lestkov č.86 David Trucka Lestkov č.7
Kateřina Šetinová Volavec č.20 Tereza Šírková Lestkov č.25
Veronika Pavlištová Volavec č.50 Klára Kašová Lestkov č.68
 Kateřina Paličová Lestkov č.41

Přihlášeno do obce 24 občanů.
Odhlášeno z obce 4 občané a to:  

Černohouzová Helena Volavec Semenský František Lestkov
Koucký Petr Vplavec Malý Karel Lestkov
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Zemřelo celkem 9 osob, z toho 6 mužů a 3 ženy. 
Pohřbeno žehem 5 osob, pohřbeno do země 4 osoby.

Sňatky:  Karel Malý L.č.53  nevěsta Denisa Radková
 Milan Blín  nevěsta Zuzana Babničová
 Petr Koucký V.č.1 nevěsta Věra Kněbortová
 Oldřich Kočvara nevěsta Helena Černohouzová
 Roman Bittner nevěsta Pavlína Valešová
 Josef Pozdník nevěsta Šárka Pastorková
 Milan Trakal nevěsta Jana Bakešová
 Petr Palič L.č.41 nevěsta Jitka Dlouhá

Mgr. Milena Kašová

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V LISTOPADU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili, než opět 

začala distanční výuka:

ŘÍJEN 2020
• st 14. 10. – začíná distanční výuka
• čt 22. 10. – ŠKOLKA – Dušičková stopovaná, tentokráte bez rodičů a ve dne…
• 26. a 27. 10. – ministerské volno pro ZŠ
• 29. a 30. 10. – podzimní prázdniny pro školáky

LISTOPAD 2020
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se všechny plánované akce na 

měsíc listopad ruší.

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.

V současné době je tato věta více než aktuální…
Mgr. Pavel Vaněk

ředitel školy
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HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Pořiďte si pro svoji bezpečnost domácí detektor nebezpečných plynů 
Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku nebo úmrtí 
z důvodu úniku nebezpečného plynu. Také počet domácností používajících k vytápění, ohřevu vody nebo 
vaření zemní plyn nebo propan-butan stále roste. 
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachází 
plynový ohřívač, vařič, nebo jiný přístroj, který je poháněn plynem, případně místa, kde jsou skladovány 
tlakové lahve s plynem. Detektor plynu dokáže včas odhalit případné nahromadění hořlavých, 
výbušných či toxických plynů, protože reaguje už při koncentracích, které ještě nejsou zdraví 
nebezpečné. Na přítomnost plynu upozorní zvukovou a světelnou signalizací. Některé detektory také na 
digitálním displeji zobrazí koncentraci nebezpečného plynu v dané místnosti.  

Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti  
Metan 
• hlavní složka zemního plynu 
• hořlavý a výbušný 
• lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem 
Propan-butan 
• hořlavý a výbušný 
• těžší než vzduch, klesá k podlaze 
Oxid uhelnatý 
• vzniká při nedokonalém hoření a spalování 
• hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý  
• není ani cítit, ani vidět  
• je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu 

Kam umístit detektor 
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny nebo 
místnosti, kde je například plynový ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle toho, jestli 
chceme odhalit únik lehkého plynu stoupajícího ke stropu, nebo těžkého, který se drží u podlahy. 
Vhodné umístění konkrétního detektoru by mělo být popsáno v návodu použití výrobku. Poplašným 
signálům se vyhneme právě správným umístěním a dostatečnou vzdáleností od spotřebiče.  
Konkrétních modelů domácích detektorů úniku plynu je celá řada. Detekují různé plyny, nejčastěji 
propan-butan, zemní plyn, ropné látky a etylen. Na trhu je také dostatečný výběr detektorů plynu, které 
lze zapojit do běžné zásuvky s napájením 220V. 

Jak se zachovat při úniku plynu 
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme hlavní uzávěr plynu. Místnost se snažíme vyvětrat 
otevřením oken a dveří. Poté místo urychleně opustíme. Nezapomeneme varovat sousedy v domě 
a událost oznámíme na tísňovou linku 150 nebo 112. Zamezíme používání otevřeného ohně nebo 
jiného možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače, elektronické přístroje, spotřebiče). 
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Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru 

 
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v  domácnostech mají nejtragičtější následky.  
Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a#způsobené škody dosahují 
stamilionů korun. 
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto 
požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo 
zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o#zapomenuté jídlo na sporáku, 
nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti 
hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.  
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a#rychle 
hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, 
matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.  
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a 
podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i 
z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.  
 

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na: 

Otevřený oheň bez dozoru 

 Nenechávejte  bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky. 
 Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.  
 Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení 

připravovaných potravin. 

Děti a domácí mazlíčky 

 Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. 
Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru. 

 Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili 
kabely od elektrických spotřebičů. 

Kouření a cigaretové nedopalky 

 Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé 
uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je 
pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.  
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kabely od elektrických spotřebičů. 

Kouření a cigaretové nedopalky 

 Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé 
uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je 
pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.  
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

SVÁTEK ZESNULÝCH: DUŠIČKY.
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých, který připadá na 1. listopadu. 

V noci z 31. října na 1. listopadu slavili Keltové konec léta a nový rok, svátek Samhain. 
Samhain byl podle keltské tradice časem, kdy se duše zesnulých vrací domů a jejich 
příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep pomáhají na cestě do podsvětí. Na ochranu 
před zlými duchy se lidé převlékali do hadrů a malovali si obličeje. Svátku Samhain je 
svou podstatou a znaky nejvíce podobný Halloween slavený večer 31. října. Historic-
kým předchůdcem křesťanských dušiček byly u pohanských Slovanů ritualizované 
oslavy či hostiny, konané přímo na hřbitovech na počest zesnulých předků.

S ohledem na fakt, že Keltové a poté Slované osídlili Střední Evropu a jejich kultury 
se zde prolínaly, se předpokládá, že svátek Samhain byl slaven i na území ČR.

Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 opat z Cluny, sv. Odilo († 1048), který 
se snažil pokřesťanštit pohanskou tradici. Z Cluny se slavení rozšířilo po všech be-
nediktinských klášterech. V Římě se památka 2. listopadu začala slavit ve 13. století. 
V 15. století v Aragonii začali v tento den dominikánští kněží slavit tři mše; tento zvyk 
potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Por-
tugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 dovolil Benedikt XV. sloužit tři mše všem 
kněžím (jednu na úmysl papeže, jednu za duše v očistci, jednu za jiný úmysl). V této 
době se na Dušičky pořádaly průvody na hřbitovy, zdobily se hroby atd.

Odpradávna lidé věřili v posmrtný život. Z této víry se zrodil kult zemřelých předků 
a svátek zesnulých. Dušičky lidé v minulosti však slavili úplně jinak než dnes. 

Na první dva listopadové dny připadají svátky zemřelých. Jedná se o svátek Všech 
svatých (1. listopad) a Dušičky (2. listopad). Tyto svátky byly v minulosti často vní-
mány jako jeden. Lidé dříve věřili, že v noci z 1. na 2. listopad se mrtví mohou setkat 
se svými živými blízkými a příbuznými. Pozůstalí také právě v této době mohli očistit 
duše mrtvých, ať už modlitbou, mší nebo nějakým dobrým skutkem. Tradičně rodiny 
večer 1. listopadu zůstávaly doma, vzpomínaly na své předky a modlily se za ně. V ně-
kterých domácnostech se nechávalo přes noc na stole nějaké jídlo – pro mrtvého.

Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, vyneseme postiženou osobu na čerstvý vzduch, 
udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme dýchání a stav vědomí. Při zástavě dechu okamžitě zahájíme 
umělé dýchání. Vždy zavoláme lékaře prostřednictvím tísňové linky 155 nebo 112, i když se postižená 
osoba subjektivně cítí dobře. 
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události v souvislosti s provozem 
plynových zařízení je důležité provádět jejich pravidelné revize a kontroly. 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková 
          koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje 
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S nocí z 1. na 2. listopad se pojí některé lidové zvyky a pověry. Na okně se třeba 
nesměla nechávat nějaká nádoba – to, aby do ní duše nespadla. Uklizeny musely 
být také všechny nože a ostré předměty, aby se o ně duše mrtvých neporanily. Až 
do noci se pak topilo v kamnech, aby duším nebyla zima. Nechávaly se také hořet 
svíčky, které měly zemřelé příbuzné přilákat mezi živé. Oheň má jednak očistnou 
moc, jednak symbolizuje život. Proto se také zapalovaly svíčky na památku zemře-
lých předků. Tradičně patřila každému mrtvému příbuznému jedna svíčka, která se 
umisťovala na okno.

Na den Všech svatých se lidé již brzy ráno chodili do kostela pomodlit za své mrt-
vé blízké. Věřilo se, že nebožtíci se o půlnoci před svátkem Všech svatých scházeli 
v kostele, kde seděli na svých místech a modlili se. Pokud by je někdo živý vyrušil, byl 
by mrtvými bez milosti rozsápán. Na Slovácku dlouho přetrvával zvyk zvonit v kos-
tele o půlnoci, a svolat tak mrtvé k modlitbě.

Večer o svátku Všech svatých se zapalovaly svíčky ve zvláštních lampách, které 
obsahovaly máslo – to bylo určené pro duše mrtvých. V jižních Čechách se zase ob-
jevil původně německý zvyk – zapalování svíček v lucerničkách. Při tom se vzpomí-
nalo na mrtvé předky a prosilo se o spásu jejich duší.

Pro tyto svátky byly také charakteristické zvláštní pokrmy. Tradičně se pekl „du-
šičkový“ chléb a jiné pečivo. Někteří etnologové tento zvyk spojují s dávným oběto-
váním pokrmů mrtvým a s obřadní konzumací pokrmů na počest zemřelých předků.

S křesťanstvím pak souvisí rozdávání pečiva o svátku Všech svatých a na Dušič-
ky coby projev milosrdenství. Pečivo ve tvaru kříže, zkřížených kostí nebo housek 
dostávali chudí lidé, děti, žebráci. Tento zvyk byl dodržován v celé Evropě. Darování 
pečiva chudým představovalo dobrý skutek, který měl zabránit utrpení duší v očistci 
nebo je očistit od hříchů. Zejména obdarování žebráků mělo zvláštní význam. Žeb-
ráci byli totiž považováni za jakési Boží posly, kteří se modlili za spásu duší. Podle 
křesťanské tradice se jednalo dokonce o povinnost obdarovat žebráka.

V česko-německých regionech, na jižní Moravě a na jihozápadě Čech, chodily děti 
ještě ve druhé polovině minulého století o svátcích zemřelých na koledu. Dostávaly 
při tom „dušičkové“ pečivo, koláče a ovoce.

Od dvacátého století se se svátkem Všech svatých a Dušičkami pojí tradice na-
vštěvování hřbitovů, úpravy hrobů předků, zapalování svíček na hrobech. Teprve 
od časů první republiky se hroby zdobí čerstvými květinami a věnci, v některých ob-
lastech se tento zvyk objevil dokonce až po druhé světové válce. Návštěvy hřbitova 
se zároveň staly i společenskou událostí, kdy se setkávalo širší příbuzenstvo. Někde 
je dodnes zvykem zapalovat svíčky na starých, opuštěných hrobech.
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