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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 22. prosince 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.

V PROSINCI NEBUDE PROVÁDĚN
SVOZ BIOODPADU.

Krásné a pohodové prožití vánočních svátků, 
do nového roku hlavně
hodně zdraví, lásky,
spokojenosti a štěstí 
přejí všem svým spoluobčanům 
zastupitelé obce Radostná pod Kozákovem

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná v středu 16. prosince 2020 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu Radostné pod Kozákovem (na Pustině), 
při dodržení všech bezpečnostních nařízení a doporučení Vlády ČR.
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice.
1993

Již po dva roky diskutovaná otázka osamostatnění Slovenska a zániku federace, 
což bylo odsouhlaseno FS 25. 11. 1992 se uskutečnilo a 1. 1. 1993 se rozděluje ČSFR 
na samostatnou suverénní Českou a Slovenskou republiku. Přičinily se o to politické 
strany, které toto projednávaly samy a nedopustily, aby se občané mohli vyjádřit 
referendem. Ze slovenské strany HZDS premiéra Mečiara a z české strany ODS pre-
miéra Klause. Rozhodnuta státní hranice, dělení armády, výzbroje, železnice, pošty, 
měny (kolkování), zl. poklad. 

Tímto rozdělením vyvstal problém státního občanství pro smíšená manželství. 
Slovenky provdané do naší vesnice musely se rozhodnout, kterou národnost si 
zvolí, českou či si zachovají slovenskou a budou v roli cizinců. Domů budou jezdit 
na pasy a dárky posílat přes celnici. 

S počátkem roku 1993 zrušila ČSAD týdenky a upravila ceny jízdného. V současné 
době stojí jedna jízda do Turnova tolik, kolik stála dříve týdenka, tedy jízdné do za-
městnání na celý týden, tam i zpět. 

8. 1. zemřela paní Marie Mlejnková, roz. Hůlková z Volavce čp. 13 ve věku 86 
let. Pohřeb dne 15. 1. z kostela sv. Václava na Týně a pohřbena do rodinné hrobky 
na hřbitově v Rovensku.

20. 1. byla přijata a začleněna ČR do společnosti Světové mezinárodní unie. Slo-
venská republ. též, o jednu minutu později. 

29. 1. sezval Sbor dobrovolných hasičů z Lestkova výroční členskou schůzi do míst-
nosti hostince u Studničků v Tatobitech. Schůzi předsedal Jan Šťastný. Mezi jiným 
projednáno proplacení pojistného ze spolkového vozidla. Bylo odsouhlaseno z dů-
vodu vysoké částky pojištění a ceny akumulátoru, vozidlo nabídnouti k odprodeji. 

Volba prvního Českého presidenta se uskutečnila v úterý 26. ledna 1993. Ze 3 na-
vrhovaných kandidátů: p. V. Havel, pí Stiborová za Komun.stranu a dr. Sládek  za Re-
publik. stranu Čech, Moravy a Slezska. Po dlouhé rozpravě byl zvolený p. V. Havel, 
109 hlasy. Do úřadu byl uveden 2. února a složil slib ve Vladislavském sále Pražské-
ho Hradu. Bylo vystřeleno k této příležitosti 21 dělových salv, a potom p. president 
promluvil ke shromážděným občanům z balkonu na druhém hradním nádvoří. 

Počasí: Během měsíce ledna poměrně mírné počasí beze srážek, večer 0st. nebo 
mírné přímrazky. Od 7. února změna v teplotách, večer vystupňoval mráz v naší ob-
lasti přes 10st., v nížině až 20st, za dne 3 – 6st. mráz. Napadal sníh postupně 30cm 
s větrem, tvořily se závěje, proto vrstva sněhu byla místem větší.
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Od 22. do 28. února měly děti v našem kraji prázdniny, proto si sněhu užily. Od 1. břez-
na ustalo sněžení a mráz, pouze vál ostrý vítr východní, který sníh narušoval. 

23. 2. masopustní úterý se tradiční zábava a mumraj nekonal, protože hosti-
nec v Lestkově není v provozu. Byla uspořádána masopustní zábava v Tatobitech 
u Studničků, ale maskovaných pouze 20, i když účast celkem dobrá. 

Kromě jiného zdražení podražila v r. 1993 i voda. U nás nyní stojí 4,76 Kč za kubík 
vodného. K tomu stočné skoro stejná částka. Jsou kraje, kde vodné a stočné přijde 
na 15 Kč za kubík, a tato částka není konečná. 

Celostátně se uvádí, že cena vodného a stočného se od 1. 1. 1990 zvedla 15x, 
služby s bydlením vzrostly 5x, dodávky tepla a teplé vody jsou vyšší 4,3x, plyn 
podražil 10kg lahev ze 28 Kč na 110 Kč, ale má podražit ještě 2x, cena elektřiny se 
zvýšila 1,7x v r. 1994 se má zvýšit o 35%.

Zvýšení zaznamenalo i veškeré pojištění. Na auta se platí zákonné pojištění. 
Na auta se platí zákonné pojištění již 624 Kč, cena benzinu je bezmála 20 Kč za litr. 
Mnoho pojištění domácnosti bylo zrušeno pro vysoké pojistné. 

Po rozdělení programů ČT, vznikla nová soukromá vysílací televizní stanice PRE-
MIÉRA TV z vysílače Praha. Dá se sledovat i u nás a má zajímavější pořady, je hojně 
sledována. 

V průběhu roku 1993 došlo k výměně veškerých peněz. Nejprve se staré peníze 
papírové okolkovaly, a potom se postupně vyměňovaly za nové. Výměna postihla 
i kovové mince, které byly vydány v hodnotách do 50 Kč. Při platbě stokorunou byly 
vráceny pouze kovové peníze. To potrvalo skoro do konce roku, kdy byla vydána 
papírová 50 Kč, kterých bylo v oběhu menší množství. Koncem roku byla vydána 
i nová papírová 5 000 Kč.

V letošním zajímavém letním období již na začátku června se velice dobře dařilo 
mandelince bramborové. Musela se sbírat každý den a hubit postřikem. I dalších 
škůdců bylo více než v jiných létech. 

V letním období se rozšířil v celém kraji králičí mor. O svůj chov přišla většina cho-
vatelů. Někde nepomohlo ani očkování. 

V měsíci dubnu a květnu rozhodnutím obecního zastupitelstva byla u školy 
na Pustině zbourána kolna a garáž. Výstavba nové garáže pro traktor a vlek byla 
zadána soukr. dodavatelsky za 297 554 Kč. Na úhradu toho byla prodána Bazalova 
usedlost č. 3 ve Volavci, kterou obec vlastnila, p. Zdeňku Petrovi, akadem. malíři 
za 300 000 Kč. 

Dne 9. dubna zemřel v požehnaném věku 89 let pan Václav Kudrnáč z Kozákova 
č.5 (Liškovna), pohřeb 16. dubna z kostela sv, Vavřince do rod. hrobky na hřbitov 
v Tatobitech. 



RADOSTNÁ STUDÁNKA 5

Obec nakoupila kontejnery pro odpadové sklo. Umístěny na Volavci a v Lestko-
vě u prodejny, Pustina u transformátoru. Na odvoz odpadu se střídavě přistavoval 
zásobník, do Lestkova k vodní nádrži, na Volavec ku prodejně, na Pustinu poblíže 
školy. 

Místní ZD započalo žně mlácením ozimého ječmene 19. července na honu Zelinka 
– Telečka 3 kombajny. 

30. července opravovali zvonek na kapličce v Lestkově, Prokůpek Jos., Staněk Vl. 
A Mir.

26. června v Lestkově č. 80 u Prokůpků se oběsila 17 letá dívka Nováková z Ko-
berov. Důvod proč se rozhodla ukončit svůj život, podle doslechu, byl, že se rozešli 
s Robertem, který nastupoval na základní vojenskou službu.

V pátek 30. července zemřela v turnovské nemocnici po operaci paní Josefa Pro-
kůpková z Lestkova č. 80 ve věku 43 let. Rozloučení se zesnulou v sobotu 7. srpna 
v kostele sv. Vavřince a po mši sv. a rozloučení, pohřbena do rod. hrobky, za velké 
účasti občanů a 3 kněží. Rozloučení pronesl v kostele Šírek Jos. z Volavce a Hejduk 
Vrat. nad hrobem. Mgr. Milena Kašová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto poděkovat zastupitelstvu naší obce za realizaci moderního pří-

střešku na autobusové zastávce v Lestkově. Po opakovaných žádostech byl můj 
požadavek, (a jsem přesvědčena, že i spoluobčanů využívajících autobusy směrem 
na Turnov a na Rovensko p. Tr.) vyslyšen. Dle mého názoru je v případě nepříznivého 
počasí vyhovující, což jsem již měla možnost využít a přitom vkusně doplňuje lest-
kovskou náves.

Hana Švejdová, Volavec

PROSBA
Milí spoluobčané, prosíme vás, abyste nekrmili koně a nevhazovali do ohrad pe-

čivo, jablka, trávu…
Víme, že to děláte s dobrým úmyslem, ale můžete jim způsobit velké zdravotní 

komplikace.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné Vánoce.

Za majitele koní v JK Kvapol Lestkov
Hana Poláková
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

VÁNOČNÍ KVÍZ 
1) Co znamená slovo Advent?

a) příchod
b) odchod
c) zrození

2)	 Kde	se	poprvé	objevil	adventní	věnec?
a) v Izraeli
b) v Německu
c) v Polsku

3)	 Co	je	to	štědrovka?
a) šupina
b) vánočka
c) nadílka

4)	 Kde	se	každoročně	před	Vánoci	zapaluje	betlémské	světlo?
a) v jeskyni
b) v kostele
c) na louce

5)	 Kdy	a	kde	byl	postaven	první	český	betlém?
a) v roce 1562 v kostele sv. Klementa
b) v roce 1628 v kostele sv. Mikuláše
c) v roce 1748 v kostele sv. Matěje

6)	 Ježíšek	leží	ve:
a) stodole
b) chlévě
c) stáji

7)	 Jaké	dary	přinesli	Tři	králové	Ježíškovi?
a) zlato, kadidlo, ovci
b) zlato, myrhu, víno
c) zlato, myrhu, kadidlo

8)	 Čím	byl	Josef,	manžel	Panny	Marie?
a) tesař
b) kovář
c) truhlář

9)	 Marie	rodila	v	Betlémě,	protože:
a)  to bylo místo narození Josefa a Marie
b)  tam s Josefem utekli před králem Herodem
c)  tam vyrazili kvůli sčítání lidu
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V PROSINCI
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:

LISTOPAD 2020
•  st 11. 11. – ŠKOLKA – Příjezd svatého Martina – dopoledne bez rodičů
•  po 16. 11. – ředitelské volno
•  st 18. 11. – znovu zahájena prezenční výuka pro 1. a 2. ročník
•  po 30. 11. – znovu zahájena prezenční výuka pro 3. až 5. ročník
•  po 30. 11. – ŠKOLA a ŠKOLKA – Vánoční focení (13×18 – 4ks – 180 Kč)

PROSINEC 2020
•  21. – 22. 12. – ředitelské volno
•  23. 12. – 3. 1. 2021 – Vánoční prázdniny

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

10)	 Kdo	napsal	Českou	mši	vánoční?
a) Jakub Jan Ryba
b) Jan Josef Ryba
c) Karel Jakub Ryba

11)	 Co	původně	znamenala	zkratka	C	+	M	+	B?
a) jména Tří králů – Kašpara, Melichara, Baltazara
b) označovala domy příslušníků Cechu mistrů brašnářů
c) latinské označení Christus mansionem Benedikt

12)	 Který	den	je	považován	za	konec	vánočního	období?
a) 26. prosince
b) 31. prosince
c) 6. ledna

Řešení:	1a,	2b,	3b,	4a,	5a,	6b,	7c,	8a,	9c,	10a,	11c,	12c.



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 PROSINCOVÝM JUBILANTŮM

60 let – Petr Staněk, Lestkov 44

OPUSTILI NÁS

Ladislav Drahoňovský z Volavce čp. 15

VÍTÁME NOVÉHO SPOLUOBČÁNKA

Zuzanu Šimonovou z Lestkova čp. 130


