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SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
bude proveden v úterý 19. dubna 2022.
Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích, tetrapak v oranžových pytlích 

a nově kovový odpad v šedých pytlích, které se standardně odevzdávají v sobo-
tu dopoledne ve sběrném místě na Volavci a jsou označovány čárovými kódy pro 
uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpadu. Uvedený odpad v řádně zavázaných 
pytlích odložte nejlépe ráno v den svozu na místo odvozu popelnic u vašich nemo-
vitostí. Pytle je možné označit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětr-
nostním podmínkám a dalším okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Za přítomnosti osmi zastupitelů obce a čtyř občanů z Lestkova se ve středu 

16. března 2022 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání za-
stupitelstva obce. Zahájeno bylo v 19:30 hodin starostou obce a zastupitelé ná-
sledně projednali tyto body: 
1.  Bylo schváleno umístění stavby nového rodinného domu na pozemku p. č. 486/3 

v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (na Pustině pod obecním úřadem). Jedná se o dře-
vostavbu ze sendvičových europanelů s půdorysem 11,3 x 6,55 m se sedlovou 
střechou s výškou hřebene 6,2 m.

2.  Bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Český ráj na pro-
voz cyklobusů v Českém ráji v roce 2022 ve výši 6 000,- Kč.

3.  Bylo schváleno vedení elektropřípojky přes obecní pozemek do objektu v areálu 
bývalého JZD.

4.  Bylo schváleno odkoupení a směna dalších pozemků pod cestou z Pustiny přes 
areál bývalého JZD k hasičárně v Lestkově.

5.  Byl schválen nákup kontejnerů, které budou sloužit jako zázemí pro pořádání akcí 
ve vznikajícím areálu v Lestkově “pod rybníkem”. Celkový rozměr nově vzniklé 
budovy bude 8 x 9 m. Současně bylo odsouhlaseno pořízení sanitárního kontej-
neru, který bude využit jako toalety. 

6.  Byla schválena celoplošná oprava obecní cesty od křižovatky U kříže směrem 
na Dubecko k vjezdovým branám do sadů. Jako nejvýhodnější byla vybrána ceno-
vá nabídka firmy Colas CZ a. s. Celková cena za opravu je 927 865,- Kč vč. DPH, 
na nákladech se bude polovinou podílet firma Šampima - Ing. Jiří Mazánek. Tato 
akce tak bude obec stát 463 933,- Kč. Jan König, starosta
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TERMÍNY SVOZU BIOODPADU A LIKVIDACE VĚTVÍ
V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn. 5.; 12.; 19. a 26. 4. 

2022. 
Svoz bude proveden ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 

nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.
Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na biood-

pad (malý oranžový, popř. nově vyšší červený) u budovy obecního úřadu na Pustině. 
Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, 
avšak není určen k odvozu většího množství větví. Pokud zde větve odkládáte, 
mohou mít průměr max. 1 cm a je nutné je zkrátit na délku max. 1m.

K likvidaci delších větví, které nemáte možnost zpracovat vlastními silami, nabí-
zíme službu štěpkování obecním štěpkovačem neseným na vozidle Multicar. Štěp-
kovač bude v provozu v sobotu 23. 4. 2022 a je možné ho přistavit na Vaši zahradu 
za manipulační poplatek 100,- Kč. Vlastní likvidace větví v množství obvyklém je 
poté pro plátce místního poplatku za odpady zdarma. Pokud máte o tuto službu 
zájem, stačí se nahlásit na tel.: 724 179 787, popř. na mail urad@radostna.cz, nej-
později do pátku 22. 4. 2022.

Hromadné pálení větví “pod rybníkem” již není možné, mj. proto, že si mnoho 
spoluobčanů (místních i přespolních) pletlo hromadu roští s komunální skládkou.

Děkujeme, že třídíte odpad. Jan König, starosta

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LESTKOV
provede v sobotu 9. dubna 2022
mobilní sběr kovového odpadu.

pořádá v sobotu 30. dubna 2022
Pálení čarodějnic “pod rybníkem”.

Od 18:00 hodin soutěže pro děti.
Ve 20:00 hodin zapálení vatry s čarodějnicí

a zábava s hudební skupinou Širokko.
Občerstvení zajištěno.
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POVĚSTI Z OKOLÍ

HRAD PECKA
První písemná zmínka o hradu Pecka je z roku 1322. Jako jeho majitel je uváděn 

Budivoj z Pecky. Hrad sloužil původně k ochraně zemské hranice a zlatých dolů 
u obce Stupná, kde se těžilo po celý středověk. Měl dvě obranné věže propojené 
hradební zdí a jeden obytný palác v jižní části nádvoří. Kolem hradu byl vyhlouben 
příkop, takže přístup byl možný pouze přes padací most.

Od konce 15. století usilovali majitelé hradu o další rozšiřování obytných částí – 
zpočátku, za vladyků Hořických z Hořic, ještě v gotickém stylu, od druhé poloviny 16. 
století, za Škopků z Bílých Otradovic byla postupně realizována celková renesanční 
přestavba. Úpravou interiéru ji na začátku 17. století završil Kryštof Harant z Polžic 
a Bezdružic. Ten získal Pecku sňatkem v roce 1603 s Barborou Miřkovskou z Tropčic, 
jejich dcera Rozina byla pokřtěna vodou z Jordánu, kterou si Kryštof Harant přivezl 
ze Svaté země. Na místě dřívějšího strohého hradu nyní stálo krásné panské sídlo se 
čtyřmi obytnými paláci, které byly vystavěny kolem obdélníkového nádvoří a z vnitř-
ní i vnější strany zdobeny sgrafity a malovanými erby rodu Škopků a Harantů.

Po tragické smrti Kryštofa Haranta na staroměstském popravišti v červnu 1621 
získal Pecku Albrecht z Valdštejna, který zámek po ročním držení daroval řádu kar-
tuziánů z Valdic u Jičína. Ti Pecku po více než sto padesát let využívali pouze jako 
letní sídlo.

Téměř neobývaný zámek postupně chátral. Za jeho slávou udělal definitivní tečku 
rozsáhlý požár v roce1830.

Následovalo úředně posvěcené rozebírání zdiva, které trvalo až do roku 1921, kdy 
ruiny zámku získala do svého vlastnictví obec Pecka. Právě obyvatelé městečka se 
zasloužili alespoň o částečnou rekonstrukci objektu. Vzepřeli se rozhodnutí teh-
dejšího památkového úřadu, který doporučoval, aby si hrad zachoval ráz zříceniny, 
a za pomoci státních subvencí i vlastních prostředků a práce opravili západní, Haran-
tovský palác. Jako turistický objekt s prohlídkovou trasou slouží hrad od roku 1968.

POVĚST O ZALOŽENÍ PECKY
Za oněch temných časů, kdy ještě čarodějnice bez překážky provozovaly své rejdy, 

žila také zlá černokněžka na Táboře u Lomnice. Celý kraj měla v hrsti. Komu byla 
nakloněna, tomu pomáhala, ale s tím, kdo se jí nezachoval, bylo amen, proto se jí lidé 
raději zdaleka vyhýbali, anebo jí otrocky sloužili.

Občas pozvala si vědma dvě ženy z blízké dědiny Ploučnice, aby jí daly prádlo 
do pořádku. Nechodily s chutí, ale odepřít takovou službu mocné kouzelnici, k tomu 
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neměly dost odvahy. Jednou se čarodějka opět chystala za svými spády a nakázala 
těm ženským, aby jí zatím vypraly prádlo.

„Pilně pracujte,“ nařídila jim, koulejíc očima, „ale do mé jizbice ani nepáchněte, se 
zlou byste se potázaly! Až se vrátím, dostanete večeři a plat.“

Pradleny věru neměly chuti kramařit v ohyzdné haluzně. I daly se do práce, drbaly 
a mnuly prádlo, chvílemi na čarodějku broukajíce, že jim dnes, zrovna po pouti, mohla 
dát pokoj. Když k večeru pověsily, vytáhly své ranečky dnes lépe zásobené než jindy 
a vyňaly z nich koláče, ovoce a maso. Chutnalo jim. Jedly, jako když paličkami tluče.

„Kdo by čekal na večeři od baby vědmy,“ pravily, „to bychom něco popadly! Sama 
beztoho nemá kale co pod zub dát; je suchá jako trdlice.“

Zatím čarodějná bába se vrátila zadem a vyslechla, co si pradleny povídaly. Žen-
ské, když ji spatřily, zůstaly jak opařeny, viděly, že jsou v bryndě, že měly mlčet. Kou-
zelnice ve zlosti vytrhla jedné ženě ohryzanou kost a mrštila jí na západ. Tam vznikl 
potom hrad Kost. Na to sebrala pecku od té druhé pradleny a hodila ji na východ. Tam 
povstal později hrad Pecka.

Poděšeným vesničankám dala vědma místo platu hrsti březového lupení. Nacpaly 
si ho do kapes, aby čarodějky znova neurazily a teprve doma viděly, že jim královsky 
zaplatila: v kapsářích měly plno zlata. Vrátily se tedy na Tábor, aby dárkyni poděko-
valy a za odpuštění ji prosily, ale na vrcholu kopce už nebylo chaloupky ani kouzelni-
ce. Všecko jako by země pohltila.

Volně čerpáno z Internetu. Mgr. Kašová Milena

UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny

č. 110060825942

dne 12. 4. 2022 od 7:30 do 19:00 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Radostná pod Kozákovem (okres Semily)
část obce Lestkov

č. p. 7, 10, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 44, 52, 54, 56, 61, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 102, 109,
112, 123

kat. území Lestkov pod Kozákovem (kód 738417): parcelní č. 587/11

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 22. 3. 2022. Strana 1 z 2

Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
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Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

ZÁPIS
do l. ročníku Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech pro školní 

rok 2022/ 2023 se koná v I. třídě (v l. poschodí)
ve středu 13. dubna 2019 od 14 do 16 hodin.

Zapsány mohou být děti, které dovrší do 31. srpna 2022 šest let věku. Rodiče 
s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud se rodiče s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (tj. obce Tatobi-
ty, Žlábek) rozhodnou dát zapsat dítě do jiné školy, oznámí tuto skutečnost ústně 
do 10. dubna 2022 a písemně to potvrdí do 30. dubna 2022 řediteli Masarykovy 
základní školy a mateřské školy v Tatobitech.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková or-

ganizace v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo 
v mateřské škole) je nutné závazně podat do 13. 5. 2022. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ozna-
muji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání podle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž 
činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěv-
ková organizace, a to v kanceláři ředitele školy dne 17. 5. 2022 od 10:00 do 12:00 
hodin. 

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web, 
úřední deska a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle 
do 19. 5. 2022. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzved-
nout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
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NĚKOLIK CITACÍ ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA – 561/2004 SB.

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do kon-
ce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná 
školní docházka“).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, 
které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného škol-
ního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním 
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zá-
stupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 
k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 
do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, 
a to v době 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povin-
nou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem 
obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého 
pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou 
než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředi-
tel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce květ-
na kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve škol-
ském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském za-
řízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvede-
né ve školském rejstříku.

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje 
této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní do-
cházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle 
odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum na-
rození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

§ 37 Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písem-

ně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle 
§ 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, 



8 RADOSTNÁ STUDÁNKA

pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského pora-
denského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné 
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce 
dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedo-
statečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může 
ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu první-
ho pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na násle-
dující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle od-
stavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělá-
vání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

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

BŘEZEN 2022
l  st 2. 3. – karneval v ŠD
l  st 2. 3. – ŠKOLKA – rodičovské sdružení pro všechny rodiče Berušek a Ještěrek 
l  pá 18. 3. – ŠKOLKA – divadlo – představení v rámci přehlídky Turnovský dra-

hokam 
l  čt 24. 3. – ŠKOLKA – Vynášení Morany 

DUBEN 2022
l  pá 1. 4. – ŠKOLKA – Noc s Andersenem 
l  pá 8. 4. – ŠKOLA a ŠKOLKA – Den otevřených dveří (škola 8:00 – 9:45, školka 

9:30 – 11:00)
l  po 11. 4. – plavání
l  st 13. 4. – přijímání žáků do 1. ročníku od 14:00 do 16:00
l  čt 14. 4. – Velikonoční prázdniny
l  čt 21. 4. – rodičovské sdružení od 15:15
l  pá 22. 4. – ŠKOLKA – divadlo Rákosníček a hvězdy 
l  po 25. 4. – plavání
l  pá 29. 4. – ŠKOLKA A ŠKOLA – čarodějnice v ZŠ 
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
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA
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INGREDIENCE:
TĚSTO: 2 ks vejce
 160 g máslo
 180 g  cukr moučka
 500 g hladká mouka
 250 g  měkký tvaroh
 1 balíček vanilkový cukr
 1 balíček  kypřící prášek
 1 lžička citronová kůra
 1 lžička  citronová šťáva
NA POTŘENÍ: 1 ks  vejce
NA OZDOBU: hrst pražených mandlí

POSTUP PŘÍPRAVY:
Měkké máslo utřeme s cukrem do pěny a potom postupně zašleháme vejce, va-

nilkový cukr, měkký tvaroh, citronovou šťávu a nastrouhanou citronovou kůru. Na-
konec přidáme prosátou mouku s práškem do pečiva a vypracujeme hladké těsto, 
které se nelepí. Z těsta uděláme bochánek, který dáme na plech s pečícím papírem. 
Z vrchu nařízneme křížek, celý bochánek potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme 
praženými mandlemi. Bochánek vložíme do předehřáté trouby, prvních 20 minut 
pečeme při 160 °C, potom teplotu zvýšíme o 20 stupňů a dopékáme dozlatova. Ma-
zanec s tvarohem po vychladnutí nakrájíme a podáváme jako sváteční pohoštění.

TVAROHOVÝ MAZANEC
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LIDOVÉ PRANOSTIKY NA MĚSÍC DUBEN: 

Březen - za kamna vlezem; duben ještě tam budem.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 
Duben chladný, deštivý, úroda nás navštíví.
 

1. DUBNA:  
Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
 

ZELENÝ ČTVRTEK (V PRŮMĚRU VYCHÁZÍ NA 7. DUBNA):
  Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
  Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu
  štěpy zasazuj.
 

VELKÝ PÁTEK:
  Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
 

BÍLÁ SOBOTA:
  Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
  Když prší na Velkou noc, nebude sena moc.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ:
  Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
  Velikonoce krásné  úrodu nám dají,
  pakli slunce hasne, louky sucho mají.
 

24. DUBNA: 
Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři.



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 DUBNOVÝM JUBILANTŮM
92 let – Eliška Petráčková, Lestkov 50
70 let – Naděžda Šírková, Lestkov 45
70 let – Jaroslav Polák, Lestkov 77
65 let – Jaromír Bičík, Kozákov 14
65 let – Hana Lamačová, Volavec 48
60 let – Pavel Bělohoubek, Lestkov 121

OPUSTILI NÁS
Ve věku 87 let zemřela dlouholetá občanka naší obce, vážená učitelka ve škole 

v Radostné p. Koz. a později v Rovensku p. Tr., paní Pavla Paličová.


