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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 18. ledna 2022.
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.

Svoz bioodpadu

V lednu nebude prováděn svoz bioodpadu.

Do nového roku 2022
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásk y, spokojenosti 

a úspěchů v osobním i pracovním životě

přejí všem svým spoluobčanům zastupitelé

Obecního úřadu v Radostné pod Kozákovem.
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v loňském roce se konalo 

ve středu 15. prosince 2021 od 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Osm členů zastupitelstva projednalo za přítomnosti tří občanů obce následující body 
programu:  

ROZPOČET NA ROK 2022
byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši  6 368 900Kč. Stejně jako 

loni nelze daňové příjmy obce přesněji předjímat. Celkový vývoj ekonomiky není příliš 
předvídatelný, nelze počítat s jejím enormním růstem, naopak i dle vyjádření nejvyš-
ších představitelů státu nás v tomto ohledu nečeká nejlepší období. I státní správa 
se bude muset vyrovnávat s růstem cen prakticky všeho. Neznamená to však, že 
bychom chtěli zastavit plánované investiční akce, na které má obec zajištěny dotační 
prostředky.

V roce 2022 by měl být na jaře předán Jednotce dobrovolných hasičů nový dopravní 
automobil a pokročit by měly i přípravy na stavbu nového vodojemu na Kozákově, 
kde pracujeme na vydání stavebního povolení, a bude vybrán dodavatel stavby. Pro 
dodržení dotačních podmínek musí být vlastní stavba (nový zdroj vody a budova vo-
dojemu) hotova do konce roku 2023. 

Pevně věříme, že z finančních důvodů nezůstanou v pozadí ani další projekty, které 
bychom si přáli posunout vpřed, jako je mj. nový sběrný dvůr, oprava hasičské zbroj-
nice na Kozákově, víceúčelový areál pod rybníkem, přístavba kolny na komunální 
techniku u obecního úřadu, celoplošné opravy obecních cest, rekonstrukce obecních 
bytů a řada dalších. O prioritách těchto investic budou možná částečně rozhodovat 
i vyhlášené dotační tituly, ze kterých se budeme snažit čerpat finanční prostředky. 
Systém je bohužel zatím stále takto nastavený. Schválený rozpočet tak bude v prů-
běhu roku pravděpodobně upravován pomocí rozpočtových opatření. V každém pří-
padě by měl zůstat vyrovnaný. 

POVOLENÍ ZÁVODU RALLY BOHEMIA
Byl schválen průjezd závodu Rally Bohemia naší obcí, konkrétně se bude jednat 

o rychlostní zkoušku Kvítkovice, která bude startovat u Roudenského rybníka, dále 
povede přes Roudný, Karlovice, Svatoňovice, Volavec, Kvítkovice a Dubecko s cílem 
v Loktuších a měla by se konat v sobotu 9. 7. 2022. Dopravní uzavírky v den závodu 
se budou týkat zejména občanů Volavce, o omezeních budou v předstihu informovat 
pořadatelé závodu.

PŘÍSPĚVEK PRO SPOKOJENÝ DOMOV, O. P. S.
Spokojený domov, obecně prospěšná společnost, pomáhá lidem se sníženou so-

běstačností zůstat co nejdéle ve vlastním, domácím prostředí. Má za sebou historii 
od roku 2005, kdy působil nejprve v regionu Mnichovohradišťska a Mladoboleslav-
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ska, od roku 2008 pak na Jičínsku a od podzimu 2009 nabízí služby i občanům Tur-
nova a okolí. 

Spokojený domov nabízí pomoc a péči v rámci terénních sociálních služeb: osobní 
asistence v rozsahu až 24 hodin denně, dále pečovatelskou službu zpravidla od 6:00 
do 22:00 hodin, případně po domluvě i nad rámec této vymezené doby. Třetí terénní 
službou jsou odlehčovací služby, které poskytuje zpravidla od 6:00 do 22:00 hodin, 
v případě potřeby až 24 hodin denně po dobu až 14 dnů.

Služby poskytuje i během večerů, víkendů a svátků. V rámci poskytovaných služeb 
je uživatelům zajištěna pomoc zejména v oblasti péče o vlastní osobu, celkové hygi-
eny, zajištění a podání stravy, péče o domácnost a další.

Vzhledem k tomu, že pracovníci Spokojeného domova dojíždí i k našim spoluobča-
nům, schválilo zastupitelstvo obce poskytnutí příspěvku ve výši 5 000Kč na pořízení 
nového sociálního automobilu pro tuto obecně prospěšnou společnost. 

ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVEB
Byla zamítnuta žádost o dodatečné povolení staveb na pozemcích p. č. 44/1; 44/2; 

44/3; 44/4; 43/3 a 43/1 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (na Kozákově).

Jan König, starosta obce
 

Finanční úřad pro Liberecký kraj 
1. máje 97, 460 02 Liberec 
 

 

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE 
 

Finanční úřad pro Liberecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace  
a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli 
podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních 
pracovištích (dále „ÚP“). 
 
ÚP v Liberci, 1. máje 97, 460 02 Liberec 2 485 211 450 485 211 456 
ÚP v České Lípě, Pátova 2892, 470 43 Česká Lípa 487 808 408 487 808 417 
ÚP v Jablonci nad Nisou, Podhorská 2, 466 01 Jablonec 
nad Nisou 483 339 346 483 339 373 

ÚP v Jilemnici, Jungmannova 151, 514 01 Jilemnice 481 564 354 481 564 349 
ÚP v Semilech, Vysocká 140, 513 01 Semily 481 660 362 481 660 363 
ÚP v Turnově, Havlíčkovo náměstí 54, 511 01 Turnov 481 360 277 481 360 274 

 
Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo 
pobytu nenachází v Libereckém kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě 
vyřizující, volejte 485 211 493 nebo 485 211 214. 
 
 
Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonních 
číslech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době: 
 
 

Po, St 8:00 – 16:30  Út, Čt 8:00 – 14:30 
 

 Pá 8:00 – 13:30 
  

ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Ivan Škoda v. r. 
 ředitel finančního úřadu 
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PLATBA POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Veřejnou vyhláškou, kterou schválilo zastupitelstvo obce v září roku 2021, byl 

navýšen roční poplatek za odvoz odpadu pro rok 2022 o 10% z 500,- Kč na 550,- Kč 
za osobu nebo rekreační objekt. Současně byly navýšeny odměny za třídění odpadu 
o 100%. Za vytříděný odpad odevzdaný v roce 2022 si budou moci evidovaní účast-
níci odečíst z poplatku v roce následujícím: 

3Kč za 1kg plastu, tetrapaku a kovového odpadu; 
0,80 Kč za 1kg papíru.
Rodina, která průměrně třídí, zvýšení poplatku prakticky nepocítí.
Poplatky za psy zůstávají stejné, jako v loňském roce.

REKAPITULACE: KOLIK, KDY A JAK MÁM ZAPLATIT NA ROK 2022
Poplatek za svoz odpadu činí 550 Kč za osobu nebo rekreační objekt. V případě, 

že jste se aktivně zapojili do systému třídění odpadu, odečte se od Vašeho poplatku 
částka odpovídající množství Vámi odevzdaného vytříděného odpadu. Tuto si mů-
žete dohledat na www.radostna.cz v sekci „třídění odpadu“ nebo Vám bude sdělena 
na obecním úřadu. 

Pokud máte popelnici v pronájmu, nezapomeňte k částce připočítat 135 Kč za ná-
jem. 

Poplatek za jednoho psa je 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč.
Splatnost všech poplatků je do 31. března 2022.
Poplatky za psy a svoz odpadu je možné zaplatit v hotovosti v úředních hodinách 

na Obecním úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. Při plat-
bě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde:

 první číslice určuje část obce – 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec
 druhá číslice určuje typ poplatku – 1 = odpady, 2 = psi
 poslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp., doplňte 
nuly – např. čp.4=004
Příklad: variabilní symbol pro platbu odpadů z Lestkova čp. 4 = 21004

Oba poplatky je možno uhradit i jedním příkazem, jako variabilní symbol pak uveďte 
symbol pro platbu odpadu a do poznámky uveďte např. odpad + pes.
Pokud platíte odpad za více lidí (za celou rodinu) uveďte do poznámky např. odpad 3x.
Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, uveďte do poznámky např. odpad 3x + nájem. 
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Komu a jak volat v případě mimořádné události

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účast-
níkem mimořádné události, která ohrožuje náš život, zdraví, majetek nebo bezpeč-
nost. Pro nahlášení těchto událostí jsou zřízena tísňová čísla složek integrované-
ho záchranného systému. Volání na ně je bezplatné. V případě potřeby se nebojte 
na tísňová čísla volat, avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je trestné! Zneužívá-
ním tísňové linky mohou být blokovány hovory dalších občanů, kteří potřebují po-
moc. Jak se tedy zachovat, jak a od koho můžete požadovat pomoc?
Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému, které se vznik-
lá událost nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení dané situace:
l  150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečné látky, technická 

havárie, vyproštění osob atd.
l  155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
l  156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus, drobná krimi-

nalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.
l  158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní nehoda, nález po-

dezřelého předmětu atd.
l  112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny složky integrovaného 

záchranného systému. Při závažnějších mimořádných událostech, potřebuje-
me-li pomoc více složek, pro cizince možnost hovořit i běžnými světovými ja-
zyky.

Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně. 
Uveďte: 
l  CO se stalo, popis události (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebez-

pečných látek),
l  KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně města nebo popisu mís-

ta události, všímejte si orientačních bodů v okolí (např. obchodní dům a okolí 
popište),

l  KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo telefonu, ze kterého voláte).
l  Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve (potře-

buje např. upřesnit informace o Vámi nahlášené mimořádné události).
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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POVĚSTI Z OKOLÍ

HRAD FRÝDŠTEJN
Hrad Frýdštejn stojí necelé tři kilometry od toku řeky Jizery severozápadně od Malé 

Skály a nad jeho zříceninami dodnes vyčnívá daleko viditelná okrouhlá věž. Byl to typic-
ký skalní hrad.

Stavitel hradu důmyslně využil rozsahem neveliký pískovcový ostroh vystupující 
z mohutné melafýrové hráze. Pro stísněný prostor vytvořil vlastně dvojí patro. V dol-
ním jsou do skály vydlabány dvě komůrky a vrátnice a pod nimi ještě sklepy, v horním 
bývaly hradní budovy a hlavní věž, dnes 15 m vysoká, která stále ještě odolává času, 
zatímco někdejší dřevěné hradní stavby zmizely zcela a hradební zdi jsou zachovány 
již jen částečně. Původní vstup do hradu byl od jihozápadu a vedl přes příkop ve skále 
po dřevěném padacím mostě branou do předhradí, kde bývala hradní studna v mohut-
né okrouhlé věži a  dřevěné hospodářské budovy pro čeleď a posádku. Z předhradí byl 
po stupních přístup do horního (vnitřního) hradu s trojúhelníkovým nádvořím, na němž 
stávaly obytné budovy, a na skále nad ním hlavní věž o průměru asi 9 m; jediný vstup 
do ní byl dosud zachovaným gotickým portálem v prvním patře, kam však bylo možno 
se dostat jen po žebříku, případně po dřevěných schodech z ochozu hradby, která se 
k věži přimyká. Velmi nepřístupný skalní terén spolu s mohutnými zdmi činily z Frýd-
štejna mimořádně odolnou pevnost. 

Území frýdštejnského panství, ležící mezi panstvím skalským, rohozeckým a čes-
kodubským, patřilo původně k Rohozci a bylo majetkem Markvarticů. Kdy a z jakých 
důvodů bylo frýdštejnské panství vytvořeno, nelze bezpečně zjistit, není ani známo, 
kdy je získali páni z Dražic. V roce 1363 však jsou v církevních pramenech v souvislosti 
s Boskovicemi, které k panství patřily, uváděni Jan z Dražic a jeho stejnojmenný syn. 
Ale již v r. 1376 se ve stejné souvislosti uvádí Jan z Biberštejn, jemuž patřilo velké pan-
ství frýdlantské. Podoba jmen hradů Frýdlant a Frýdštejn nabízí domněnku, že vznik 
Frýdštejna je spojen s rodem Biberštejnů. Datum jeho založení je však nejisté. První 
výslovná zmínka o Frýdštejně je až z r. 1385, kdy církevní prameny jmenují Bohuňka 
Puklice z Frýdštejna. 

Po Bohuňkovi Puklicovi z Frýdštejna získal někdy na přelomu 14. a 15. století hrad 
Ješek Kamenec ze Střížovic, po něm tu seděl jeho syn Petr Kamenec. Ale již v r. 1409 
držel frýdštejnské panství Bohuš z Kováně. Jako katolík stál na straně protihusitské, byl 
v častém spojení s protihusitskou Lužicí, kam podával zprávy o vojenském dění v Če-
chách, a proto v r. 1432 husité pod velením hejtmanů Oty z Lozy a Jana Čapka ze Sán 
Frýdštejn obléhali. Před dobytím zachránila hrad dohoda, v níž se Bohuš z Kováně za-
vázal, že nebude podnikat nepřátelské akce proti táborům, a později dokonce přestoupil 
na stranu husitskou. Zemřel v r. 1460 a panství po něm spravoval poručník jeho dětí Jan 
Zajíc z Házmburka, který na Frýdštejn měl svého hejtmana a sám sídlil na hradě Kosti. 
Později se vystřídalo na Frýdštejně ještě několik majitelů z různých šlechtických rodů, 
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až nakonec v r. 1540 koupil hrad i panství Jan z Vartemberka. Ten však r. 1543 zemřel 
a jeho majetek zdědil syn Adam. Pro účast na odboji proti Ferdinandu I. v l. 1546 – 
1547 mu byly jeho statky a frýdštejnské panství, k němuž patřily Boskovice a 20 vesnic 
v okolí, konfiskovány a král je sloučil s panstvím českodubským. Adam sice později zís-
kal část svého bývalého jmění zpět, ale Frýdštejn ztratil nadobro.

V r. 1556 prodal král Ferdinand I. Frýdštejn a Český Dub Janu z Oprštorfu, který byl 
posledním majitelem Frýdštejna, jenž se po něm i psal. Jan frýdštejnské panství po-
stupně rozprodal a tím zanikla funkce Frýdštejna i jako centra panství i jako strážního 
hradu. Po r. 1556 začal Frýdštejn pustnout a v r. 1591, když jej Bedřich a Jiří z Oprštorfu 
prodávali spolu s Českým Dubem Zikmundu Smiřickému ze Smiřic, byl již neobyvatelný. 
Jeho další zkáza však postupovala poměrně pomalu, neboť silné zdi i dolní místnosti 
vytesané ve skále odolávaly nepřízni počasí. A tak se dnes zejména okrouhlá věž se 
svými dvoumetrovými zdmi tyčí pevně nad zříceninami.

V r. 1892 koupil hrad Frýdštejn od knížat Rohanů Okrašlovací spolek v Turnově, který 
dal zpevnit zbývající zdi a zabránil využívání tesaných kvádrů na okolní stavby. Po dů-
kladném prozkoumání objektu i jeho okolí a zajištění bezpečnosti návštěvníků byl hrad 
zpřístupněn veřejnosti. Průzkum přinesl mnoho cenných nálezů nejen z doby osídlení 
hradu, ale i z dob pozdějších, zejména z třicetileté války, kdy byl útočištěm uprchlíků 
z Čech i těch, kteří se vraceli s nadějí, že v Čechách nastane zvrat ve prospěch neka-
tolické emigrace. V ruinách hradu se v této době také skrývali zběhové všech armád 
bojujících v okolí.

Z vlastního hradu se podařilo zachránit množství předmětů, zejména zachovalých 
kachlů, a to jak raně gotických, tak renesančních. Tyto kachle byly pro většinu hradů 
v této oblasti vyráběny v dílnách v Turnově, kde se stále objevují stopy po keramic-
kých dílnách a na střepech jsou stejné motivy. Byl sňat i celistvý kus renesanční omítky 
o rozměrech 2 X 2 m, na níž je ve spodní části nepravá bosáž a v horní křížené tmavé 
pruhy na bílém podkladu. V nejbližším okolí hradní věže i v bývalém podhradí se našly 
další předměty: gotický cínový kalich s iniciálami a datováním z třicetileté války, vel-
ký gotický klíč, souprava k nabíjení arkebuz. Nalezené předměty jsou uloženy v Muzeu 
Českého ráje v Turnově. V současné době je hrad ve vlastnictví obce Frýdštejn.

ZAKLÍNÁNÍ ĎÁBLŮ NA FRÝDŠTEJNĚ
V Turnově, v srdci Českého ráje, žil kdysi bohatý brusič drahokamů Ventrys, který měl 

sličnou dceru Jitku. Bohatý Taberna, mlynář, měl syna Jana a chudý „šlejfíř“ Pecina syna 
Jiříka. Bohatá a hezká Jitka měla mnoho nápadníků a mezi nimi nechyběli ani Jan a Jiří. 
Ale ona byla domýšlivá a rozhlásila, že si vezme jen toho z nich, který jí přinese plný 
pytel dukátů. Zatímco starý Taberna se synem měli už pytel skoro plný, chudý Jiřík šel 
ze zoufalství na radu ke staré bábě na Rotštejn. Ta mu řekla, že to, co hledá, leží v pod-
zemí hradu Frýdštejna. Ale poklad může získat jedině pomocí ďábla. Poradila mu, co má 
dělat, a dala mu k tomu potřebné prostředky.
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Bláhový Jiří odešel hned na hrad a podle bábina návodu udělal v nejhlubším sklepě 
křídou kolo, oblékl se do rubáše, na hlavu si dal lebku a začal vyvolávat ďábly. A hle! 
Sotva řekl první slovo, už se čerti s truhlou objevili, ale hned zase zmizeli. Jiří je chtěl 
sledovat, ale přitom v noční tmě klopýtl a poranil si nohu. Poklad nenalezl a byl rád, že 
se vůbec dovlekl domů.

Zatímco potlučený Jiří smutně ležel doma, dozvěděl se o pokladu od baby jeho soupeř 
Jan. Opatřen vším potřebným odešel i on za noci na hrad a skutečně se vrátil domů 
s pokladem. Byla to truhla plná peněz a skvostů veliké ceny.

Byly slavné zásnuby u Ventrysů. Starý Taberna přišel s rancem pokladů požádat 
o ruku sličné Jitky pro svého syna. Bohatí otcové se brzy dohodli a rozmařilá panna, osl-
něná nádhernými šperky, padla Janovi do náručí. Připravovala se svatba. Starý Ventrys 
odjel do Prahy, aby skvosty zpeněžil a vystrojil tak slavnou veselku.

Nešťastný Jiří si vzal všechno tak do hlavy, že se rozhodl skoncovat se životem. 
Usmyslel si, že se při oddavkách „své“ dívky v chrámě Panny Marie zastřelí.

Slavně vyzvánějí velké zvony. Svatební průvod se blíží k chrámu. Již vchází do kostela. 
Za sloupem stojí bledý Jiří a připravuje se uskutečnit svůj úmysl. Již klečí nevěsta se že-
nichem u oltáře, když do chrámu vrazí panští mušketýři z Rohozce a turnovští městští 
drábové. Za všeobecného ohromení zatýká vysoký úředník starého Ventryse a po krát-
kém výslechu i starého Tabernu se synem a odvádějí je na Hruborohozecký zámek.

Druhý den se sice oba navrátili domů, ale ze svatby sešlo a oba rody žily od těch dob 
v nepřátelství.

Ačkoliv bylo všechno tajeno, přece se lidé dozvěděli příčinu zatčení. Na Rohozeckém 
zámku byla v té době spáchána veliká loupež. Zlosynové ukradli celou pokladnu s penězi 
a skvosty. Dlouho se radili, kde by kořist ukryli, až jim napadl zlopověstný Frýdštejn, kde 
prý v nejhlubším sklepení strašilo.

Právě když o půlnoci nesli lup do nejhlubšího sklepení, byli na smrt vylekáni hrů-
zostrašně vyhlížejícím Jiřím. Teprve za několik dní tam pokladnu zakopali, ale tu ji zase 
našel Jan. Po truhle se horlivě pátralo. Skvosty prodané Ventrysem v Praze byly pozná-
ny, proto byl v kostele zatčen. Když při výslechu řekl, že je dostal od Taberny, byli zatčeni 
i oba Tabernové. Drábové odňali drahocennosti Ventrysovi a přitom také z horlivosti 
zabrali Tabernovi připravený pytel dukátů. Když se vše vysvětlilo, zatčené propustili, ale 
co už jednou zabavili, to už nevrátili.

Volně čerpáno z Internetu.
Mgr. Kašová Milena
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ODPADY V ROCE 2021
Vážení spoluobčané
1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový odpadový zákon č. 541/2020Sb., který významně 

mění legislativní normy v odpadovém hospodářství a zavádí novou koncepci stanovení 
a výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku.

Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví 
lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a na-
kládáním s nimi. Podporuje trend k maximálnímu možnému třídění a následnému 
zpracování vytříděných složek odpadu a tím snížení skládkování komunálního odpadu. 
Motivuje obce a tím potažmo občany. Cílem je po roce 2030 prakticky ukončit skládko-
vání a veškerý odpad třídit. Snažíme se tento trend podporovat, a proto zastupitelstvo 
na svém zasedání v září rozhodlo, že se náš motivační systém třídění rozšíří o další 
komoditu, a sice kovový odpad a hlavně, že se zvýší odměny pro ty z vás, kteří třídí a to 
o 100%, tedy na dvojnásobek současných sazeb. Za 1 kg plastů, tetrapaků a kovového 
odpadu 3Kč, za 1 kg papíru 0,80Kč. 

Abychom zároveň dostáli výše popisovaného trendu, zastupitelstvo schválilo zvýšit 
poplatek za komunální odpad o 10 %, tj. z 500 Kč na 550Kč na občana za rok resp. za je-
den rekreační objekt (chalupu).

U hodnoty tohoto poplatku bych se chtěl pozastavit. V říjnové Radostné studánce 
pan starosta ve zprávě z veřejného zasedání zastupitelstva detailně popisuje zásadní 
dopady na výši tohoto poplatku dané předmětným zákonem. Podstatné je, že pokud 
se nám podaří udržet roční hodnotu komunálního odpadu do 200 kg na občana, za-
platíme skládkovné 500Kč za tunu a za každou další tunu v roce 2021 již 800Kč, v roce 
2022 900Kč atd. až v roce 2030 1850Kč. Viz. Příloha č. 9 citovaného zákona č. 541/2020 
Sb. Cílem je tedy nepřekročit stanovené množství s nižším poplatkem. V opačném 
případě by byla obec přinucena radikálněji zvýšit roční poplatek na občana resp. rekre-
ační objekt, který je již i nyní významně dotován z obecního rozpočtu.

V tabulce níže vidíme kumulované výsledky obce v odměňovaných komoditách PLas-
ty, TETrapak, PAPír v kg a celkový BONus v korunách za posledních deset let.

Detailní tabulka bonusu pro jednotlivé účastníky za celý rok je umístěna na webových 
stránkách obce www.radostna.cz v sekci Obec/Třídění odpadu/prosinec 2021. Každý 
aktivní účastník si v této tabulce může podle svého variabilního symbolu nalézt kumu-



RADOSTNÁ STUDÁNKA 11

lovanou částku za rok, která mu bude odečtena při placení poplatku za odpady na rok 
2022. V systému je nyní zaevidováno 137 účastníků. Z důvodu ochrany osobních dat 
není možné v této tabulce prezentovat jednotlivé účastníky jmenovitě.

Opět si na tomto místě dovolím připomenout, lépe zdůraznit, že třídění je v podstatě 
jedinou cestou, jak smysluplně, s ohledem na přírodu, budoucí generace a naši ekono-
miku, nakládat s odpady. Samozřejmě ještě lepší varianta je vůbec odpady nevytvářet…

O to zarážející je skutečnost, že někteří naši spoluobčané tento trend dosud nepřijali 
a výsledkem je, že do popelnice s komunálním odpadem ještě dnes vyhazují sklo, elek-
troodpad a další tříditelné komodity….

Doba, kdy vytříděné odpady mohly skončit na jedné hromadě někde na skládce je 
minulostí a právě nový zákon a další navazující legislativa v podobě tvrdých sankcí pa-
matuje i na tyto případy.

Úředně stanovená doba pro ukládání všech čtyř komodit na obou místech ve Volavci 
je i nadále každou sobotu 8 – 12 hodin. 

Pro vás, kteří nemáte možnost osobního odvozu pytlů na Volavec, obec již tři roky 
provádí svoz obecní multikárou. Tento svoz se zpravidla provádí koncem měsíce a jeho 
přesný termín je vždy s předstihem avizován v Radostné studánce. 

Musím se opakovat a znovu vás některé požádat o efektivní využití celé kapacity při-
dělených pytlů. Jsou vám poskytovány zdarma, přestože jejich cena není zanedbatelná 
a i přes minulá upozornění se při vážení setkáváme se skutečností, že některé pytle 
jsou poloprázdné.

U nové komodity kovový odpad se jedná o: plechovky od potravin, nápojové plechovky 
a ostatní kovové předměty z domácností (kastroly, hrnce, pánve, sítka, příbory apod.). 
Zde, prosíme, nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin nebo nebezpečnými látka-
mi. Tento kovový odpad se bude ukládat do šedých pytlů, které je možné vyzvednout 
na obecním úřadě a zároveň si na něj nechat vytisknout štítky s čárovým kódem. Další 
pytle budou výměnou každou sobotu dopoledne u pana Krejčího ve Volavci.

Přestože nově zavádíme tuto tříděnou komoditu: Kovové odpady, i nadále bude roz-
měrné a těžké železo sbíráno mobilní formou tzv. příležitostního sběru, což je vyhlášení 
„železné soboty“, zpravidla v jarních měsících. Termín bude s předstihem avizován v Ra-
dostné studánce.

Společnosti Asekol a Elektrowin nadále odebírají staré elektrospotřebiče, prakticky 
všech kategorií a rozměrů. Velké spotřebiče, tzv. bílý program (ledničky, pračky, sporáky 
apod.), televize a monitory jsou ukládány ve Volavci ve škole a malé a drobné do klece 
v hasičárně.

Od dubna 2020 je možné ukládat rostlinné oleje a tuky z domácností. U kontejnerů 
v Lestkově je umístěna speciální plastová nádoba 240 l oranžové barvy se zamykatel-
ným víkem. Otvorem ve víku se zde ukládají naplněné PET lahve s předmětnými oleji 
a tuky z domácnosti.  Prosíme o zodpovědnost při ukládání této komodity, pro kterou 
je speciální nádoba určena. 
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Protože i přes opakovaná upozornění a výzvy nepořádek okolo velkoobjemových 
kontejnerů na Volavci, ale hlavně v Lestkově spíše narůstá, je obec nucena tato místa 
trvale monitorovat videotechnikou se záznamem a následně s příslušnými hříšníky ře-
šit, což je jistě nepříjemné a za stranu obce mohu již předem říci, že nás to nebude těšit. 
Ale bohužel jsou zde opakovaně i přes výrazná písemná upozornění na kontejnerech, 
ukládány věci, které sem absolutně nepatří, jako např. hadry, boty, zbytky jídla, pam-
persky, stavební materiál aj. Některé spíš patří do popelnice s komunálním odpadem, 
jiné do bioodpadu apod… Objevují se zde i igelitové pytle „se vším možným“ jen tak po-
hozené vedle kontejnerů. Tyto pytle, které jsou mimo kontejner, svozová firma zásadně 
neodváží!

U papíru se často stává, že jsou zde odloženy nesešlápnuté velké kartonové krabice, 
které rychle zaberou celý obsah kontejneru. Jako perličku z roku 2021 mohu vyzved-
nout odložení rozměrné krabice od televize i s polystyrénovou výztuží a celou čitelnou 
adresou. Krabice nesložená, nesešlápnutá, polystyrén, který nemá v papíru co dělat…
ach jo!!!

Bohužel se musím po roce znovu a nerad opakovat, ale nebýt obětavé práce Jožky 
Mužíčka, který tento nepořádek uklízí, byla by v naší krásné obci Radostná uprostřed 
Lestkova jedna veliká neradostná skládka odpadů. Myslím, že nikdo z nás by nechtěl mít 
takový svinčík před svým domem, byť na obecním pozemku. Slova, která Jožka Mužíček 
na adresu těchto hříšníků pronáší, jsou nepublikovatelná a nepřeji nikomu, aby jím byl 
přistižen, jak zde odkládá něco, co sem nepatří!!!!

Jožkovi za trpělivost, se kterou se zde snaží udržet pořádek v přijatelných mezích, 
patří veliký dík.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat za spolupráci paní Haně Svobodové a Haně 
Švejdové za pomoc při vážení a nakládání s pytli a s papírem a pánům Jiřímu Odhánělovi 
a Janu Egrtovi za manipulaci a odvoz bioodpadu a za svoz pytlů s tříděným odpadem.

Děkujeme, že třídíte, má to smysl
Za obec Radostná pod Kozákovem Ing. Zdeněk Brožek, místostarosta

VÁNOČNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ANEB JAKÝ BYL ROK 2021
Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnocení, bilancování a vzpomínání. A musím 

upřímně říci, že letošní rok byl (nejen z pohledu naší školy) opět takový zvláštní… Až 
by se mi chtělo slovy klasika zase a znovu říci „…letošní rok zdá se mi poněkud nešťast-
ným…“. 

Celý rok 2021 byl poznamenaný vlnami Covid-19, které ovlivnily i chod nejen našeho 
školství. V roce 2021 jsme podstatnou část roku prožili v nouzovém stavu, a i když už 
to v létě vypadalo, že konečně bude lépe (počty nakažených klesaly a myslelo se, že 
i vakcinace obyvatel konečně udělá v reklamách často slibovanou Tečku za koronavi-
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rem), opak byl pravdou. Očkování sice pomohlo (i když ne tak, jak si od toho zpočátku 
vědci slibovali), ale v listopadu čísla opět vzrostla až k rekordním 30 000 nově naka-
žených za den, takže opět došlo k vyhlášení nouzového stavu. Naštěstí školy zůstaly 
otevřené, i když třeba v naší škole jsme se museli potýkat s nedostatkem personálu. 
Nakonec jsme vše zvládli a já pevně věřím, že ve „dvojkovém“ roce už opravdu bude 
lépe…

V letošním končícím roce se toho ve škole moc nestaloL Ne, že bychom nechtěli, 
ale nedostali jsme k tomu příležitost. Bruslení se tak stalo jedinou pohybovou akcí, 
kterou jsme (i když v omezeném množství lekcí) mohli absolvovat. V lednu a úno-
ru pouze školka, v listopadu a prosinci školka i škola, ale bylo toho zatraceně má-
loL Plavání, lyžování, Vlastík, vánoční trhy či besídka pro rodiče zůstaly již jen 
v našich vzpomínkách. Ještě že v červnu mohl proběhnout školní výlet (škola i školka 
absolvovaly rafty ze Dvora Králové na Kuks) a v září jsme stihli Výlet za poznáním 
(sama sebe) na Báru (chata na Benecku).

Zápis do školy i školky jsme dělali také dálkově. Papírově to šlo zvládnout, ale chy-
běl nám kontakt s dětmi i rodiči. Do školy nám v září přišlo jedenáct nových prvňáčků, 
do školky přibylo sedm nových Ještěrek, resp. Berušek. V září jsme tak takřka dosáhli 
možné maximum, které můžeme ve školce a škole mít – od 1. září 2021 je ve školce 
17 Berušek a 18 Ještěrek a ve škole 30 žáků. Naštěstí jsem nemusel nikoho odmít-
nout a jsem rád, že školu máme plnou až ke stropuJ Jen ten úsměv dětí, pro který 
to všichni děláme, se nám pomalu přesouvá do virtuální roviny… Snad se to už vše 
konečně uklidní a ustálí a nový rok 2022 bude zase plný akcí, na které se všichni už 
moc těšímeJ

Pevně věřím, že už máme vše úspěšně za sebou a snad rok 2022 bude (nejen) v tom-
to ohledu veselejší a naší školou bude znít smích šedesáti pěti spokojených dětíJ.

Za to, že jsme to (v rámci možností) zvládli, nemůžu já sám. Za to vděčím všem, kteří 
se na chodu školy podílejí. A proto zejména letos mi dovolte poděkovat hlavně jim.

Děkuji paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Jarošové za celoročně výbornou 
a zodpovědnou práci u školáků distančně i prezenčně. Paní učitelce Michaele Vaňkové 
za hodiny angličtiny u nejmenších. Paní Ladislavě Šebkové, díky které funguje spor-
tovní kroužek (pokud to jen Covid-19 dovolíL). Paní Žanetě Palounkové za kroužek 
Pohybových her - házené. Kroužek šití vede paní Jitka Brožková. Opravdu moc dě-
kuji a velice si vážím toho, že se do činnosti školy zapojili i rodičeJ. Berušky se nám 
rozrostly o Ještěrky, a tak mi dovolte poděkovat za výbornou a inspirující práci u nej-
menších paním učitelkám Evě Klementové, Elišce Čapkové a Veronice Lacinové a nově 
i Lucii Cachové. Ivetě Pospíšilové a Daně Hoškové děkuji za chutnou krmi a naprosto 
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bezproblémový chod školní kuchyně. Paní Ludmile Geciové a paní Renatě Maškové 
za provoz a věci s ním spojené. Jsme všichni? Nezapomněl jsem na někoho? Ve škole 
ano – ale dík patří i pracovníkům obce za bleskové drobné pomoci. Všem místním 
spolkům, které nám pomáhají v organizaci a dokážou přiložit ruku k dílu, je-li třeba. 
Sponzorům, díky kterým máme nejen nové hračky, ale i třeba materiál na drobné vý-
tvarné činnosti. Dík patří i vám všem, kdo pomáháte každodenní neviditelnou prací 
udržet školství v Tatobitech a umožnit dětem vzdělávání v krásném prostředí. A to 
je vše. Vlastně ne – speciální dík patří paní starostce Lence Malé – za to, že je, jaká 
je. Díky neskutečné vitalitě paní starostky máme vše, co si můžeme přát – od nové-
ho zázemí u víceúčelového hřiště až po drobnou pomoc v každodenním chodu školy. 
Opravdu moc děkuji a jsem velmi rád, že slovy klasika, které trochu parafrázuji, můžu 
na rozdíl od pana Svěráka z Vratných lahví říci: „Já tu jsem rádJ.“

Takže ještě jednou – děkuji za rok 2021 a pevně věřím, že následující rok 2022 bude 
úspěšný, pohodový a usměvavý. Ať se i Vám daří, ať jste všichni zdraví, šťastní a bo-
hatí – alespoň na zážitky a dobrou náladu.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

LEDEN 2022
po 3. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách
3. – 7. 1. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – lyžování na Kozákově (pokud situace dovolí)
st 12. 1. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou (pokud situace 

dovolí)
pá 21. 1. – ŠKOLKA – divadlo Kosí bratři (pokud situace dovolí)
st 26. 1. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou (pokud situace 

dovolí)

ÚNOR 2022
pá 4. 2. – jednodenní pololetní prázdniny
st 9. 2. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou (pokud situace 

dovolí)
14. – 20. 2. – jarní prázdniny
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
Rozluštěte následující rébusy

Řešení: ples, pokolení, stužka, kostrbatý, pavučinka, autoatlas, monogram, zhouba, zahrada, 
koloběh.



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

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY

Jaroslav Jančík, Lestkov 85 
Filip Burjánek, Volavec 6
Karolína Kašová, Lestkov 68

OPUSTILI NÁS

Josef Votrubec, Kozákov 20
Václav Šírek, Lestkov 45
Miroslav Šín


