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

psány v kronice.
1994

První rok od rozdělení České republiky od Slovenské přináší mnohé překvapení. 
Hned na začátku roku další zdražení u všech druhů benzínu o 40hal. na 1l, takže 
cena dosáhla u některého druhu 20Kč za 1litr. Další zdražení nájemné z bytů, elek-
trický proud, vodné a stočné, připlácí se na zahraniční léky. 

11. 1. Přiletěl do Prahy zvláštním letadlem na 24 hod. na návštěvu americký 
prezident Clinton. Za rozsáhlých bezpečnostních opatření ze strany České policie 
i amerických ochránců projížděl z letiště na hrad. Prošel se pěší zónou přes Karlův 
most. V hotelu přenocoval a druhý den odlétl ze starého ruzyňského letiště do Rus-
ka. 

28. 1. ráno o půl šesté přehnala se přes naši oblast silná větrná smršť o síle 14o 
až 170km v hodině, která zapříčinila veliké škody u nás i v okolních státech, Němec-
ku, Rakousku, Belgii apod. Vyvráceny stromy přes cesty a tratě, poškozeny velké 
plochy lesa a střech. Také v Lestkově na prodejně Jednoty vítr odtrhl více než polo-
vinu střechy. 

Během měsíce ledna mírné počasí, teploty kolem 0st. nebo mírně pod nulou, 
za dne do 5st. tepla, od 10. 2. ochlazení, celodenní mráz do 10st., večer mráz místy 
18st., vítr severovýchodní. 27. a 28. 2. oteplení, večer 0st., za dne až 17st. tepla. 

Počátkem února začala vysílat na 1. TV programu TV NOVA. 
12. února na masopustní sobotu uspořádali hasiči z Lestkova tradiční masopust-

ní průvod po obci. Počasí příznivé, proto se zúčastnilo na 70 osob, dospělí a děti 
z Lestkova a Volavce. Mladý Knobloch větší část průvodu natočil kamerou. Kočár 
s jedním koněm Šošoljak, harmoniky Odháněl Jiří, Kněbort, Šťastný, vozembouch.

Počasí: V zimním období půda dostatečně nepromrzla a na jaře deštivé počasí 
zdržovalo vysýchání půdy a také jarní polní práce, zasívání a výsadbu bramborů. 
Potom v měsíci květnu nedostatek vláhy, země rychle prosýchala. Teprve 25. květ-
na změna, značně zapršelo a počátek senoseče nepříznivý. Teploty: večer přízemní 
mráz, za dne 5 – 7, později 9 – 12st. tepla, deštivé přeháňky, přechodně slunečno 
a teploty vystoupily na 20 až 28st.

13. června zemřel v turnovské nemocnici pan František Hejduk z Lestkova čp. 8 
v požehnaném věku 91 let. Rozloučení 17. Června v obřadní síni krematoria v Se-
milech. Smuteční projev měla paní Mlejnková ze Svatoňovic a kněz české církve 
husitské ze Semil. Velká účast občanů a přátel, 10 krojovaných hasičů z Lestkova.
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Počasí: v měsíci červnu bez srážek, teplota v noci 7 – 12st, při zemi 2 – 5st., 
za dne 25 – 30st., ve dnech 25. června až 5. července vystoupala teplota v noci 
18 – 21st., za dne 32 až 36st. – tropické dny. Veliké sucho, půda rozpukala, rostliny 
usýchaly. Teprve 6., 7. a 8. července přišel vydatný déšť. Touto změnou z velkého 
sucha a tepla, velká část ovoce opadala a některé přetížené stromy se rozlomily. 

5. a 6. července konal v Praze na Strahově dvanáctý Všesokolský slet. Televize jej 
přímo nevysílala, pouze v záznamu. 

1. srpna zemřela po krátké nemoci paní Marie Švehlová z Lestkova čp. 22 v po-
žehnaném věku 81 let. Poslední rozloučení se zesnulou v pátek 5. srpna v 10:45 
ve Panny Marie v Turnově a pohřbena do rod.hrobu v Turnově. 

Na vrcholu Kozákova byla v krátké době smontována z ocelových konstrukcí roz-
hledna. Pro veřejnost nebyla však do konce roku zpřístupněna. 

Od května a později v září byly zrušeny některé autobusové spoje na všech našich 
linkách. Zvláště omezeny linky o sobotách, nedělích a večerní spoje. 

V polovině roku vypovězeny pojistky. Nově uzavírané jsou několikanásobně vyšší.
Do Prahy, bývalé FS, se stěhuje rozhlas. stanice Svobodná EVROPA za symbolic-

ký nájem 1 Kč měsíčně. 
Po celý jeden týden plulo 15ks balónů nad Českým rájem, startovaly v Sedmihor-

kách. 
Téměř po celý rok, ale hlavně ve dnech prac. volna startují z Kozákova rogala růz-

ných barev a zpestřují takto celkový vzhled krajiny. 
10. září provdala se sl. Romana Brunclíková z Kvítkovic čp.28 za Zdenka Kohla, 

oddáni na OÚ Hrubá Skála. 
Koncem měsíce října a začátkem listopadu započaly ČEZ na výstavbě nové přípo-

je elektr. proudu od Zelinek s transformační stanicí před Lestkovem u Šírků, Lestkov 
čp. 9 a odtud převedena kabelem po cestě a Hejdukův dvůr vedle nádrže ke sloupu 
na rozcestí silnice na Václaví. Rovněž nová přípojka z hořeního Lestkova ke kříži 
u Egrtů. 

Během r. 1994 se v obci Radostná instalovalo 14 nových domovních telefonních 
přípojek. 

V tomto roce zakoupena pro OV výpočetní technika PC 386. Další akce prová-
děné míst. OV výstavba šachty na regulaci tlaku vody vodovodu v oblasti u školy 
na Pustině, provedena nákladem 40 000Kč. Místní vodovod předán zpět do vlast-
nictví obce.

Mgr. Milena Kašová
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE

VAROVÁNÍ PRO SENIORY PŘED OKRADENÍM NEBO 
PODVODNÝM JEDNÁNÍM PACHATELŮ TRESTNÉ 

ČINNOSTI
V současné době Policie ČR na území okresu Semily eviduje několik případů trest-

né činnosti, kdy oběťmi jsou senioři. Jedná se o případy okradení seniorů o finanční 
hotovost v místě bydliště. 

Pachatel se dostavil za seniorkami domů a v některých případech vystupoval jako 
revizní technik s tím, že přišel zkontrolovat elektrické spotřebiče, v jiných přípa-
dech se představil jako zaměstnanec energetické společnosti buď s tím, že jde pro-
vést zápis elektřiny, kdy požadoval i zpřístupnění elektroměru nebo s legendou, že 
nejsou uhrazeny poplatky za odebrané energie a tedy bude provedena demontáž 
elektroměru. Podvodník vždy požaduje nějakou finanční hotovost, přitom pozorně 
sleduje seniora, kde má peníze uložené, poté odvede pozornost a sám nebo za po-
moci komplice hotovost odcizí.  

Upozorňujeme, že takové služby energetické společnosti nepraktikují!!!

POZOR !!!  PACHATELÉ MOHOU PRO PŘÍŠTĚ ZMĚNIT LEGENDU

Využívané legendy podvodníků a pachatelů trestné činnosti, kdy nabízí: 

·  Broušení nožů, nůžek atp. (přemrštěné ceny)
·  Výměny okapů nebo jiné práce na domě (výměny nebo opravy, které nejsou po-

třeba) 
·  Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy 

se však jedná pouze o běžný zámek)
·  Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné) 
·  Levnější plyn nebo elektřina (pouze záminka, aby byl pachatel vpuštěn do obydlí) 
·  Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod. (pouze záminka, aby 

byl pachatel vpuštěn do obydlí)
·  Vnuk v nouzi (podvodník se vydává za příbuzného a požaduje peníze)
·  Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
·  Údajné těžké životní nebo mimořádné situace - (vylákání peněz na operaci 

dítěte, na různé služby, pokuty a poplatky)
·  Zdravotnické služby v souvislosti s Covid-19: měření teploty, pomoc při vyplňo-

vání formuláře na testy Covid-19 nebo očkování  
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Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým li-
dem, kteří je osloví v místě jejich bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí osobu 
vpustit do svého bytu nebo domu, tak by neměl být doma sám (zavolejte příbuz-
ným, přátelům nebo sousedům a požádejte je, zda by nemohli přijít, do té doby 
nikoho dovnitř nevpouštějte). Pokud se nepodaří nikoho z blízkých nebo známých 
kontaktovat, dohodněte se s cizí osobou na jiném termínu návštěvy, kdy nebu-
dete doma sami.  

Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, 
který udrží dveře jen pootevřené a tak budou moci vyřídit některé věci bezpečněji. 

V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neváhejte neprodleně 
kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158. 

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

LEDEN 2021
po 4. 1. –  zahájení  prezenční výuky po vánočních prázdninách – pouze MŠ 

a 1. a 2. ročník
po 4. 1. – zahájení  distanční výuky po vánočních prázdninách – 3. – 5. ročník
pá 29. 1. – jednodenní pololetní prázdniny

ÚNOR 2021
1. – 7. 2. – jarní prázdniny

pá 12. 2. – ŠKOLKA – karneval (pouze dopoledne na sále KD)

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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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Vstup na zamrzlou vodní plochu nemusí být vždy bezpečný

Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech také 
řek pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvý vzduch do přírody. V le-
tošním roce je tato zábava vzhledem k četným koronavirovým omezením jiných 
sportovních aktivit ještě o něco lákavější a masovější. Aby se z romantiky a zdravé 
sportovní aktivity nestalo drama, dodržujte tato základní pravidla:
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·  Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti 
(bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a led má namodralou barvu). Vždy záleží 
také na počtu osob, které se na vodní ploše pohybují.

·  Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh. 

·  Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečistotami (např. listím, vět-
vemi) dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor také na praskliny.

·  Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si lehně-
te a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh. Pokud to není možné, 
zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc. 

·  Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, nepanikařte. 
Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka 
na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plaze-
ním co nejkratší cestou na břeh. 

·  Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu ne-
přibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, pří-
padně delší větev, bundu, opasek nebo lano. 

·  Pokud začne praskat led i pod Vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče 
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. 

Zachráněnému se po vytažení z vody snažte zajistit teplo a suché oblečení. V pří-
padě šoku nebo silného podchlazení přivolejte zdravotnickou záchrannou službu 
na čísle 155. Při selhání základních životních funkcí zahajte okamžitě resuscitaci 
zachraňovaného a pokračujte v ní až do příjezdu záchranářů.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 16. února 2021.
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.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
Děkujeme, že třídíte odpad.

UPOZORNĚNÍ

V ÚNORU NEBUDE PROVÁDĚN 

SVOZ BIOODPADU.

Optik do domu
731 032 570

A K C E
1+1 obruba zdarma

nebo
SLEVA na obrubu podle věku.

Je-li Vám 80 let, sleva 80% na obrubu.
Je-li Vám 20 let, sleva 80% na obrubu.

Velký výběr obrub a nezávazná návštěva u Vás doma.
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM



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 zw w w. r a d o s t n a . c z

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME ÚNOROVÝM JUBILANTŮM

80 let – Růžena Koucká, Lestkov 56
60 let -  Drahomíra Staňková, Lestkov 44


