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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Za přítomnosti sedmi zastupitelů obce a pěti spoluobčanů se v úterý 21. září 

2021 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva 
obce. Zahájeno bylo starostou obce v 19:30 hodin a zastupitelé následně projed-
nali m. j. tyto body:

1. Byla schválena veřejnoprávní smlouva s městem Turnov o projednávání pře-
stupků, podle které bude přenesena veškerá příslušnost k projednávání přestupků 
ve správním obvodu naší obce na orgány města Turnova. Oproti předchozímu sta-
vu, kdy za naši obec projednávalo město Turnov přestupky proti veřejnému pořád-
ku, občanskému soužití a majetku se bude nově jednat i o vybrané přestupky dle 
dalších zákonů, a to o obecní policii, o obcích, o odpadech, o pohřebnictví, o míst-
ním referendu, o ochraně před účinky návykových látek, o právu shromažďovacím 
a lázeňského zákona. Na provozní náklady této přenesené agendy bude naše obec 
přispívat městu Turnov paušální částku 13 139,- Kč ročně. Smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2024.

2. Byl schválen finanční dar 5000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Služby sociální 
péče TEREZA z Benešova u Semil (www.domovtereza.cz), kde poskytují potřebnou 
péči i Michalovi, našemu spoluobčanovi s hendikepem.

3. Bylo schváleno umístění nového rodinného domu na pozemku st. č. 58 v k. ú. 
Lestkov pod Kozákovem (shořeliště mezi Pustinou a Kozákovem). Záměr stavby 
byl projednán a s připomínkami investorovi vrácen k přepracování v prosinci 2020. 
Po úpravě projektu a doložení požadovaných souhlasů odborů životního prostředí 
a územního rozvoje byla stavba povolena. Jedná se o třípodlažní budovu s prvky 
moderní architektury ve svažitém pozemku. 

4. Bylo přijato usnesení, podle kterého nebude zastupitelstvo obce vydávat zá-
vazná stanoviska k žádostem o souhlas se stavbou na pozemcích, které nejsou za-
stavitelné z hlediska aktuálního znění stavebního zákona, tzn. na pozemcích, které 
jsou mimo vymezené zastavěné území obce.

5. K 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který významně mění 
legislativní normy v odpadovém hospodářství a zavádí novou koncepci stanovení 
a výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku.

Tento zákon dále od 1. 1. 2030 zakazuje ukládat na skládky tzv. využitelné od-
pady, přičemž od 1. 1. 2021 zvýšil poplatek za ukládání těchto odpadů na skládku 
na částku 800,- Kč za 1 tunu odpadu z předchozích 500,- Kč za 1 tunu. Současně 
umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené maximální množství využitel-
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ných odpadů nárok na tzv. třídící slevu 300,- Kč za tunu odpadu. Pro rok 2021 je 
toto maximální množství stanoveno na 200 kg na jednoho občana za rok. V praxi 
to tedy znamená, že za komunální odpad (z „černých“ popelnic) letos do hmotnosti 
200 kg/osoba/rok zaplatí obec skládkovné 500,- Kč za tunu a za každou další tunu 
nad rámec tohoto množství již 800,- Kč. 

Cílem pro nás všechny tedy je nepřekročit stanovené množství komunálního od-
padu s nižším poplatkem. Toho lze dosáhnout pouze předcházením vzniku odpadu 
a ten, který vznikne poctivě vytřídit. Naprostá většina našich obyvatel odpad třídí, 
buď je zapojena do našeho systému třídění s čárovými kódy, nebo využívá kontej-
nerových hnízd u nás nebo v okolních obcích a městech. Bohužel se však najdou 
stále ještě spoluobčané, kteří třídit odpad odmítají. 

Zastupitelé naší obce si tento fakt uvědomují, a protože z nového odpadového 
zákona vyplývá i povinnost obcí stanovit prostřednictvím obecně závazné vyhlášky 
s platností nejpozději od 1. 1. 2022 nově systém odpadového hospodářství a sou-
visejícího výběru poplatků za odkládání odpadu, usnesli se na zachování principu 
platby poplatku za odpad za každou osobu s trvalým pobytem, výše tohoto poplat-
ku bude pro příští rok zvýšena o 50,- Kč, tzn. na 550,- Kč/občan/rok a současně 
budou navýšeny odměny za vytříděný odpad o 100 %. 

Za jeden kg papíru tak dostanete zpět 0,80 Kč, za jeden kg plastů 3,00 Kč, za je-
den kg nápojových kartonů 3,00 Kč. Pokud se podaří vše organizačně a technicky 
zvládnout, bude systém s čárovými kódy rozšířen během roku 2022 o kovové oba-
ly, za které budete odměněni částkou 3,00 Kč za jeden kg. 

Cílem tohoto rozhodnutí je zvýhodnit spoluobčany, kteří poctivě třídí a motivovat 
ty, kteří o tom zatím jenom přemýšlí. Odpadové hospodářství v naší obci je dlou-
hodobě významně dotováno z obecního rozpočtu, neboť vybrané poplatky náklady 
zdaleka nepokryjí. Třídění odpadu má smysl zejména kvůli ochraně našeho životní-
ho prostředí, ale dle výše uvedeného i z ekonomického hlediska. Proto děkujeme, že 
třídíte odpad! Jan König, starosta

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
se uskuteční: v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 v sobotu 9. října 2021 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.
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v pondělí 18. 10. 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
V říjnu bude proveden vývoz biopopelnic každé pondělí, 

tzn. 4.; 11.; 18. a 25. 10. 2021. 
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 

nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v neděli 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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 25. září 2021 jsme v zasedací místnosti Obecního úřadu Radostná pod 

Kozákovem přivítali do života v naší obci devět nových občánků. Popřáli jsme jim, 
aby se jim v obci dobře žilo, byli zdraví, měli v životě hodně štěstí a aby rodičům 
dělali jen samou radost. O zpestření programu se postarali jejich starší kamarádi 
z Lestkova, Volavce a Kozákova, kteří navštěvují školu v Tatobitech. Rodiče miminek 
se poté zapsali do pamětní knihy a obdrželi dárek. Nakonec se na památku se svým 
děťátkem vyfotili.

Ještě jednou přejeme všem novým občánkům hodně zdraví, lásky a štěstí v živo-
tě a co nejvíce usměvavých sluníčkových dní.
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POZVÁNKA K ŘÍJNOVÝM VOLBÁM

VÁŽENÍ OBČANÉ – VOLIČI!
Volby do našeho zákonodárného orgánu 

– Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 
se blíží. Jsou pro nás příležitostí ukázat, zda 
chceme pomoci svému státu, svému kraji, 
a nakonec i sobě. Stát by díky našim hlasům 
mohl fungovat lépe, sami účastí ve volbách 
získáme pocit, že jsme udělali vše, co jsme 
mohli, a Libereckému kraji tak umožníme 
získat vyšší počet poslaneckých mandátů.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 
v roce 2017 byla u nás volební účast 

velmi nízká (nevolilo téměř 140 tis. oprávněných voličů), proto připadlo našemu kraji 
jen 8 poslaneckých mandátů. Při vyšší volební účasti by náš kraj mohl dostat až 
14 poslaneckých mandátů.

Letos by náš kraj mohl získat podstatně více poslaneckých křesel, pokud se nám 
podaří společnými silami zvednout volební účast nad celostátní průměr. Je důležité, 
aby kraj získal co nejvíce mandátů pro poslance z kterýchkoli volebních stran – jsme 
přesvědčeni, že tito poslanci budou hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni.

Ke zvýšení volební účasti v Libereckém kraji 
zahájil spolek RADOSTI projekt s názvem PLNÁ 
URNA. Projekt je nestranný, v žádném případě 
není volební kampaní. I proto získal osobní 
záštitu hejtmana. Více o něm najdete na jeho 
webových stránkách (www.plnaurna.cz).

Pokud nám pomůžete svým hlasem zvýšit 
volební účast ve vaší obci, výsledky vaší snahy 
v rámci projektu zveřejníme. Zvláště si dáme záležet na publikování úspěchu dvou obcí/
měst:

• Obec/město s nejvyšší volební účastí v Libereckém kraji;
• Obec/město s největším nárůstem volební účasti oproti volbám do PS v r. 2017.

NEMŮŽE BÝT VAŠE OBEC MEZI NIMI?
Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití

– pojďme k volbám – ať je plná urna i ve vaší obci!
 

RADOSTI, zapsaný spolek se sídlem v Kacanovech
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POVĚSTI Z OKOLÍ

HRAD KOST
Hrad Kost stojí na pískovcové skále asi tři kilometry severozápadně od městečka So-

botky. Hrad byl postaven v první polovině 14. století a jeho dominantou je Bíla věž. Ta 
byla postavena na půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku. Z jednoho místa pod hradem 
tak vidíme současně všechny čtyři rohy věže.

Další hlavní části hradu tvoří Starý palác, Šelmberský palác a Červená věž, ve které je 
hradní kaple zasvěcena Panně Marii a sv. Anně.  Na stěně gotické kaple je okno s krás-
nou gotickou mozaikou Madony a sv. Jiří. V místech bývalé dolní brány stojí barokní 
socha sv. Jana Nepomuckého.

Samo pojmenování hradu Kost údajně pochází od toho, že hrad byl těžko dobytný, je-
likož byl tvrdý jako kost. Název hradu prý vznikl podle této pověsti: Když hrad obléhal 
slavný husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, hradní posádce již pomalu docházely 
potraviny a hodlala se vzdát husitským vojskům. Jeden žoldnéř měl však dobrý nápad. 
Na hradě jeho obránci naoko vystrojili hostinu a pak poslední kus masa spolu se soudkem 
vína nechali shodit z hradeb, aby husité taky hodovali. Na husity toho už bylo dost a tak se 
sbalili a od hradu odtáhli. Jan Žižka pouze poznamenal, „že hrad je tvrdý jako kost a kost 
patří psu.“ Jan Žižka sice u hradu Kosti nikdy nebyl, ale co na tom, pověst je to pěkná.

Faktem je, že zde pobývající pravděpodobný zakladatel hradu Beneš z Vartemberka 
z nedaleké tvrze v Sobotce, honosící se přepisem jména na Benesius di Costi (v překladu 
tvrdý, kamenný), tímto připomínal stavební jedinečnost svého nevelkého opevněného 
sídla, vystavěného z kamene, oproti častěji používanému dřevu.

Jeho následník, syn Petr byl oproti otci movitější, a to zejména díky postavení coby 
nejvyšší hofmistr ve službách Karla IV., a tak si  mohl po roce 1370 spolu s bratrem 
Markvartem dovolit rozsáhlejší přestavbu.  Zbudoval mohutný gotický hrad. Většina 
hradů se tyčí na skále, ale tady je všechno jinak.

Následovalo obvyklé střídání majitelů, od Zajíců z Házmburka (z té doby pochází 
v rámci rozšiřování panství humorně znějící odkup Lhotky od Jiřího Ušáka Mikulášem 
Zajícem) přes Kost zadluživší Šelmberky po Biberštejny, za kterých došlo k renesančním 
úpravám hradu.

Následovali Lobkovicové, do svého násilného skonu v Chebu plánů na zbudování pev-
nosti plný Albrecht z Valdštejna, Černínové a Netoličtí, kteří roku 1738 odkoupili zadlu-
žené panství od svých předchůdců a sňatky i dědictvím došlo ke spojení s italsko-čes-
kým rodem dal Borgo-Netolický, až po současné držitele, rod Kinských. 

Během let došlo k několika neplánovaným zásahům živlů a vojsk. Po Valdštejnově za-
vraždění o půlnoci z 18. na 19. května 1635 hrad zachvátil požár, založený z nedbalosti 
služebnictvem hraběte Colloredo, požár poškodil prakticky celý šelmberský i věžový 
palác.
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Málem do rozvalin padla Kost roku 1658, kdy se naštěstí podařilo zvrátit rozhodnu-
tí císaře hrad zlikvidovat, aby nemohl sloužit jako útočiště nepříteli, roku 1866 menší 
škody přivodila bitva o Kost mezi rakouskou a pruskou armádou. Požár z roku 1946 
nastartoval opravy hradu i v době nedávné. 

Poněkud překvapivě nad bránou není kamenný znak šlechtického rodu, ale čs. státní 
znak a datum 1. 5. 1959. Tehdy byl totiž hrad zestátněn. Vlastnila ho Anna Marie dal 
Borgo Netolická. V roce 1993 byl vrácen v restituci. Protože manžel Anny Marie Norbert 
Kinský patřil do řádu Maltézských rytířů, nemohl mít žádný majetek a přenechal celé 
své panství dvěma synům. 

Hrad obestírá řada pověstí i zajímavých exponátů. Hrad při bližším pohledu vypadá 
jako by byl tečkovaný. Většina kamenů má v sobě vyvrtaný důlek, aby se s nimi lépe 
manipulovalo. Dříve se ty tečky dávaly na sebe, aby nebyly vidět. Jenomže na hradě Kost 
byli dělníci poměrně líní, takže to jen zaplácali omítkami. Ty byly dost nekvalitní, takže se 
vydrolily, proto je hrad tečkovaný. 

Jako pro třímetrové obry vypadá na hradě i velký hodovní stůl. Bylo to kvůli psům. 
Rádi skákali na stůl, proto je tak vysoký. Psi měli dva účely. Prvním bylo, že když páni 
dojedli, tak shrábli kosti a zbytky a hodili je psům. A když měli páni špinavé a mastné 
ruce, tak pejsky pohladili a bylo po problému. Totéž dělali i s dětskými hlavičkami. Když 
malá pážata nosila bílé paruky, tak se do nich utřeli a měli vystaráno.

Na hradě se nachází i prostřelený obraz. Vystavit ho nechali dnešní majitelé hradu 
- bratři Kinští. Jejich rodu patří záhadná podobizna této dámy, provrtaná kulkou, snad 
odnepaměti. O tom, proč byl portrét prostřelen, se tradují hned tři historky.

„Říká se, že je to žena hradního pána a že prý hodně mluvila. On už ji nechtěl poslou-
chat, tak vzal ženu, obraz, namířil na ženu zbraní a řekl: podívej se, co ti provedu, když 
nepřestaneš mluvit, a obraz prostřelil. Žena se prý tak lekla, že už nikdy nepromluvila. 
Druhá historka říká, že mu prý žena byla nevěrná. Byla krásná, když ji srovnáte s jejími 
vrstevnicemi a on nejdřív prostřelil obraz, a když s tím nepřestala, tak i ženu. A třetí 
historkou je, že když ji malíř maloval, tak jí namaloval malá prsa, manžel se naštval 
a prostřelil obraz.“

Hned pod hradem leží krásné údolí s názvem Plakánek. I o něm se vypráví pověst:
„Jedna mladá dívka měla pletky s pánem hradu a bohužel otěhotněla. Rozhodla se 

tedy, že dítě donosí, ale hned po porodu ho šla zahrabat právě do údolí Plakánku. Když 
se vrátila domů, zjistila, že udělala hroznou chybu a chtěla dítě zpátky, ale už ho nikdy 
nenašla. Jediné, co vždycky slyšela, byl dětský pláč. Proto by se prý údolí mělo říkat Pla-
kánek. Ale je to jen báchorka. Po pravdě řečeno, v údolí se pálilo dřevěné uhlí a lidé, kteří 
jím procházeli, tak slzeli, proto údolí Plakánek.“

Volně čerpáno z internetu.
Mgr. Milena Kašová
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DO TATOBIT OPĚT MÍŘÍ HVĚZDY
Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ pokračují po delší pauze v říjnu.

Moderovaný večer se známými osobnostmi uměleckého 
a veřejného života nese společné motto:

„Smích nedělá život lehčí, ale pomáhá, aby byl lepší.“
Zajímavé a vzácné hosty přivede do Tatobit autorka a zároveň moderátorka 

HVĚZDNÝCH SETKÁNÍ paní Marianne Ehrenthal.

17. 10. MONIKA ABSOLONOVÁ
26. 11. MARTIN ZOUNAR

Cena vstupenek 250,-Kč       

Začátek vždy v 19,00hod. 
na sále Kulturního domu v Tatobitech

Předprodej vstupenek 
na Obecním úřadě v Tatobitech.



Přátelé, kapela

HITMAKERS
Vás všechny srdečně zve

na spoustu dobrýho bigbítu,
pivko, drinky a něco k snědku

se taky určitě najde! 

Přijďte si s námi zadovádět, jo!



RADOSTNÁ STUDÁNKA 9

MYSLIVECKÝ SPOLEK RADOSTNÁ – TATOBITY Z. S.
vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
které se konají 
na sále Kulturního domu v Tatobitech
dne 16. října od 11:00hod.
Zvěřinové speciality!    Pitný režim zajištěn!    Program pro děti!



„B A B I N E C“     pořádá    pro    děti   a    dospělé

13. ročník  T A T O B I T S K É    D Ý N Ě
letos „tak trochu jinak“

(pokud situace dovolí)
Kdo máte zájem o tuto akci, přijďte a přineste vydlabanou, nazdobenou dýni 

v úterý 26. října 2021 od 16,00 hod. k obecnímu úřadu.
Ve svém volném čase se př i jď te podívat na rozzářené dýně!



SPORT
Opět po prázdninách začala ZUMBA - vždy pondělí od 19,00hod. – sál KD Tatobity. 

Co s sebou? Obuv na přezutí, volnější oblečení a náladu si zacvičit, zatancovat 
Přidat se můžete kdykoliv!



Každý čtvrtek probíhá pravidelné CVIČENÍ JÓGY v kulturním domě v TATOBI-
TECH. Začínáme v 19,00hod. a cvičení standardně trvá 1,5 hodiny. Na cvičení je 
vhodné pohodlné oblečení, deku na relaxační část a případně neklouzavou podložku 
(několik podložek máme). 

Těší se na Vás cvičitelka Marie Hlaváčová
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Walda Gang
+ Alkehol
Sobota 23. ří jna 20:00
cena 390 Kč
Kulturní dům Tatobity



Občanská spolek DĚDINA vás zve:
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Aby u nás nehořelo – spalinové cesty

Babí léto a následné měsíce, s sebou přinášejí pokles teplot, a leckdo z nás si pak rád zatopí v kam-
nech či v krbu. Idylka je to kouzelná, ale aby zůstala zachována po celou topnou sezónu, je důležité 
věnovat čas údržbě a kontrole spalinových cest včetně spotřebičů paliv. Požár, vzniklý na základě lid-
ské nedbalosti úzce související s technickým stavem komínu a způsobem topení, je totiž velmi častým 
jevem.

Abychom požáru předešli, je nutné zajistit řádný stavebně technický stav komínů (zpravidla svislá 
konstrukce s jedním nebo více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a kouřovodů 
(roura spojující kamna s komínem) s připojenými tepelnými spotřebiči. 

Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, podnikající 
fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v ustanovení § 43 - 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spalinové cesty. V souladu s uvedeným 
nařízením si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) 
a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty se považuje se vyhovující 
z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové 
cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.
A kdo a kdy tedy provádí kontrolu, čištění a revizi?
• Kontrolu a čištění spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držitelem živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví (kominík). Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí ve stanovených 
lhůtách, které jsou závislé na druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče. Svépomocí lze provést pou-
ze čištění spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně, a čištění 
spalinové cesty, která slouží pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty). 
O provedené kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit Zprávu o provedení čištění a kontroly 
spalinové cesty. Pokud čištění prováděla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, 
musí o tomto čištění učinit písemný záznam.

• Revizi smí provádět držitel profesní kvalifikace kominík – revizní technik spalinové cesty. Zda má 
dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si lze ověřit na stránkách MV GŘ HZS ČR: https://aplikace.hzscr.
cz/revizni-technik-spalinovych-cest/. O jejím výsledku vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž 
nedílnou součástí je Technický protokol revize spalinové cesty. Revize musí být provedena vždy před 
uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, při změně druhu pa-
liva připojeného spotřebiče paliv, před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před 
výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv (výjimka uvedena ve vyhlášce), po komínovém požáru, při 
vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

• Lhůty k provedení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi 
spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx

Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá zaměřit se na další článek vytápění, kterým je spotřebič 
paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna) 
Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, abychom předešli případnému požáru:
• Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se řídit návodem výrobce, v žádném případě neinstalovat 

topidla bez odborné pomoci.
• Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlaho-

vých krytin. Zajistit kvalitní tepelnou izolaci a ochrannou nehořlavou podložku pod topidlo.
• Dostatečné odvětrávání topidla (prevence otravy).
• Použití druhu paliva určeného pro dané topidlo (nepoužívat odpad z domácnosti).
• Bezpečné nakládání s žhavým popelem (nechat vychladnout a pak umístit do nehořlavých nádob 

které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek).
Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará HZS Libereckého kraje
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ŘÍJNU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:

ZÁŘÍ 2021
• st 1. 9. – zahájení školního roku 2021/2022
• 8. – 10. 9. – Výlet za poznáním (sama sebe) – chata Bára – Benecko
• čt 16. 9. – rodičovské sdružení od 15:15
• pá 24. 9. – Kozákov – akce s PPP Semily – V labyrintu vztahů
• po 27. 9. – beseda s Policií ČR – BESIP aneb Bezpečné prostředí nejen na silnici

A CO NÁS ČEKÁ NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC?
Od 4. října začínají ve škole a školce fungovat kroužky:

ŠKOLKA
anglický jazyk: pondělí, středa, pátek 12:00 – 12:30
logopedie: úterý - 1x za 14 dní 

ŠKOLA
anglický jazyk: pondělí - 1. ročník 12:30 – 13:15, 2. ročník 13:15 – 14:00
zumba: úterý 15:30 – 16:30
flétna: středa (1. – 2. ročník) a pátek (3. – 5. ročník) – v rámci a případně po HV
míčové hry - házená: pátek – 13:30 – 14:30
šití: pondělí – 1x za 14 dní 13:30 – 15:00 (od 4. 10.)

• pá 1. 10. – Bramboriáda (pokud situace dovolí)
• čt 7. 10. – ŠKOLKA – Podzimní cestou nejen za zvířátky- akce pro rodiče s dět-
mi (pokud situace dovolí)
• pá 15. 10. – ŠKOLKA – divadlo O Budulínkovi (pokud situace dovolí)
• 27. a 29. 10. – podzimní prázdniny pro školáky

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

 UHODNĚTE OSOBNOST:

Reformátor, kazatel,
připomínky k církvi měl, 
a tak přišel jednou den,
kdy byl za ně upálen.

Římský císař, český král,
o Prahu se postaral.
Kamenný most položil,
slavnou školu založil.

Oko páskou zakryté,
poznají ho husité.
Napovím teď lehce všem,
z Trocnova je původem.

V Itálii nejdřív žil,
přes moře se přeplavil,
Ameriku objevil.
Jistě už víš, kdo to byl.

Byl i císař, nejen král,
alchymii holdoval.
Navíc budeš asi znát,
taky jeho „majestát“.

Byl národů učitel, 
uznávaný myslitel.
Orbis Pictus, jeho dílo, 
v mnoha školách k mání bylo.

Šestnáct dětí porodila
a královnou českou byla.
Vzdělání tě nemine,
Díky ní je povinné.

Francouzský to císař byl,
válkami se proslavil.
U Waterloo poražený,
krátce na to uvězněný.

Moudrý muž, co skromně žil, 
náš prezident první byl.
Zapříčinil státu vznik
           Garrique

Přísný pohled, malý vzrůst,
drobný knírek kolem úst.
V Německu ho každý znal,
válku totiž rozpoutal.



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
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 ŘÍJNOVÝM JUBILANTŮM

70 let – Jan Kudrnáč, Kozákov 2

OPUSTILI NÁS

Michal Polydor z Volavce čp. 34


