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SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
bude proveden v úterý 17. května 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.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V květnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý, tzn. 3.; 10.; 17.; 24. a 31. 5. 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. 1 m.

Děkujeme, že třídíte odpad. Jan König, starosta

UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny

č. 110060822626

dne 13. 5. 2022 od 7:30 do 19:00 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Mírová pod Kozákovem (okres Semily)
část obce Loktuše

č. p. 6, 19, 28, 32, 40, 42, 45, 48, 61

Radostná pod Kozákovem (okres Semily)
část obce Kozákov

č. p. 1, 2, 3, 4, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 36

část obce Lestkov
č. p. 7, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29-34, 36, 39, 41, 44, 47, 49-61, 68, 69, 71, 73, 77-83,

85-91, 97-106, 109, 111, 112, 123, 125, 129

kat. území Lestkov pod Kozákovem (kód 738417): parcelní č. 94, 157, 210, 261/4, 278/3, 347, 351, 358/3,
376/2, 486/3, 575/6, 582/19, 582/21, 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. 4. 2022. Strana 1 z 2

Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
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ODEČET STAVU VODOMĚRŮ
V průběhu měsíce května provede pan Jan Šťastný st. pravidelný odečet stavu 

vodoměrů. Účet za vodu je možno zaplatit 
• v hotovosti při odečtu panu Šťastnému 
• v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadu 
•  bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. 

Při platbě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde
– první číslice určuje část obce – 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec
– druhá číslice určuje typ poplatku – v tomto případě 0 = voda
– poslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp. doplňte 

nuly – např. čp. 4 = 004
Příklad: variabilní symbol pro platbu za vodu z Lestkova čp. 4  =  2 0 0 0 4

Cena vody je stanovena na 15 Kč za m3. 

 PŘIJÍMÁNÍ 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 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 vyzvednout 
osobně a seznámit se s výsledky řízení.

Mgr. Pavel Vaněk
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POVĚSTI Z OKOLÍ

ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Na  místě dnešního zámku Hrubého Rohozce, na pravém břehu Jizery, stával 

na pískovcové terase hrad Rohozec, který byl pravděpodobně postaven v roce 1300 
a jehož podobu neznáme. Jeho zakladatelem byl s největší pravděpodobností člen 
rodu Markvarticů – Havel, který se podle svého nově založeného sídla začal násled-
ně psát s přídomkem „z Rohozce“. Z východní strany byl chráněn strmým srázem 
a na ostatních stranách měl hluboké příkopy, které dodnes na několika místech na-
značuje terén zámeckého parku zejména na jihozápadní straně. Z původního hradu 
se dochovala do skály tesaná sklepení s gotickým ukončením portálů a okének pod 
dnešním zámkem. 

Z dalších držitelů Rohozce jsou známi páni z Turgova v l. 1356 – 1371 a asi 
od r. 1374 Markvart z Vartemberka, přísedící zemského soudu. Protože svůj spor 
s lužickými městy řešil násilím, dopustil se porušení zemského míru, takže král Vác-
lav IV. proti němu vyhlásil v r. 1390 vojenskou hotovost. Jeho hrady Rohozec, Zbiroh 
(nedaleko Turnova) a Žleby (na Čáslavsku) byly v průběhu tažení dobyty, Markvart 
byl zajat a Rohozec i další jeho majetek zabrán pro královskou komoru. Markvart byl 
později zase z vězení propuštěn, zemřel však brzy nato v červnu 1392.

V r. 1417 byl jeho majitelem Jan z Michalovic, řečený Kruhlata, který náležel 
ke stoupencům císaře Zikmunda. Za něho dobyl r. 1424 Jan Žižka z Trocnova město 
Turnov, není však zpráv, že by se boje nějak dotkly hradu Rohozce. Janův syn Jin-
dřich podporoval aktivně Jiřího z Poděbrad. V r. 1468 stál v čele jeho vojska, které se 
postavilo na odpor oddílům jednoty zelenohorské a Lužičanů, jež přitáhly 1. června 
k Turnovu a 4. června se ho zmocnily. V boji, k němuž pak u Turnova došlo, byli Luži-
čané a jejich spojenci poraženi, Jindřich Kruhulata z Michalovi však byl těžce raněn 
a za několik měsíců zemřel.

Tím vymřel rod Michaloviců po meči a Rohozec se jako dědictví dostal do drže-
ní Jindřichovy sestry Magdaleny a jejího manžela Jana Tovačovského z Cimburka. 
Po jeho smrti (1483) zdědila majetek jeho druhá choť Johanka z Krajku. Johanka 
z Krajku nechala Rohozec přestavět v honosný pozdně gotický zámek, který dokon-
čil její bratr Konrád z Krajku.

Krajířové z Krajku byli pány Rohozce do r. 1534, kdy zámek od Volfa staršího Kra-
jíře z Krajku koupil Jan z Vartemberka, nejvyšší purkrabí Českého království a také 
vynikající hospodář. Zemřel v r. 1543 a Rohozec zdědil jeho syn Adam z Vartem-
berka. Od poloviny 16. století patří Hrubý Rohozec do majetku Vartenberků, kteří 
po roce 1600 přistupují k jeho další přestavbě, tentokrát již do podoby renesanční-
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ho zámku. Vartenberkové 
se však zúčastnili stavov-
ského povstání, a proto 
jim byl po bitvě na Bílé 
hoře majetek zkonfisko-
ván. Přišli také o Roho-
zec, který se za Krajků 
a za Jana z Vartemberka 
rozrostl ve velké panství. 
Patřily k němu obě polo-
viny Turnova, poplužní dvůr, mnoho vesnic nejen na pravém břehu Jizery, ale také 
Volavec, Záhoří, Skokovy, Vyskeř, Olešnice, Všeň a i některé vsi na Kostecku. Tak se 
Rohozec stal již podruhé majetkem koruny. Nebyl jím však dlouho. Adam z Vartem-
berka r. 1555 vykoupil Rohozec, Skálu (Hrubou Skálu) a Turnov a část kupní sumy 
splatil hradišťským panstvím, které mu po potlačeném odboji zůstalo.

V roce 1623 Hrubý Rohozec koupil slavný Albrecht z Valdštejna. Od něj však již 
roku 1628 získává zámek i s okolním panstvím Mikuláš Des Fours, jehož potomkům 
pak zámek sloužil jako rodové sídlo po více než tři staletí, tedy až do konfiskace 
v roce 1945.

Příslušníci rodu Des Fours (od roku 1831 Des Fours Walderode) si zámek, jeho in-
teriéry i  nejbližší okolí upravovali podle svých požadavků a dobového vkusu. Hrubý 
Rohozec tak prošel nejprve barokní úpravou; z tohoto období se do dnešních dnů 
dochoval interiér zámecké kaple Nejsvětější Trojice vybavený barokním a roko-
kovým zařízením. Svou konečnou podobu pak zámek získal v 19. století, kdy byl 
podle návrhu architekta Jana Filipa Joendla přestavěn ve stylu empíru. Romantické 
úpravy z poloviny 19. století (např. novogotický portál dveří vedoucích na schodiště 
do zámecké kaple) pak již na celkovou podobu zámku neměly výraznější vliv.

V 19. století získaly svou dnešní podobu i některé interiéry zámku, z nichž k nej-
významnějším patří zámecká jídelna s cennou výmalbou stěn a stropu ve stylu 
romantické gotiky či některé pokoje druhého patra vymalované ve stylu druhého 
rokoka.

V současné době jsou interiéry zámku prezentovány v původní podobě ze 30. let 
20. století, kdy na zámku bydlel jeho předposlední majitel hrabě Mikuláš Vladimír 
Des Fours Walderode se svou manželkou Gabrielou Karolínou a jejich syny Maxmi-
liánem a Ludvíkem.

Volně čerpáno z Internetu. Mgr. Kašová Milena
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE PRO NAŠI 
SPOLEČNOST PRIORITOU

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují 
nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsa-
hují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je 
významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vyslouži-
lých elektrozařízení si naše obec Radostná pod Kozákovem vybrala ke spolupráci 
kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu pro-
středí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu 
prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společ-
ností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické 
energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových 
plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně pří-
rody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení 
jsme uspořili 9,21 MWh elektřiny, 839,44 litrů ropy, 87,47 m3 vody a 1,08 tuny pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 10,78 tun, 
a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 77,91 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných 
notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spo-
třebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektro-
spotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro 
cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyk-
lu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výro-
by a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje 
všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL 
zajišťuje.
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CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   OBEC RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 1 595 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

9,21 MWh 
elektrické energie 

87,47 m3 

vody** 
839,44 l 
ropy* 

77,91 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

1,08 t 
primárních surovin 

 

10,78 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
12 340 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 1 175 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 
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          Vstup na semináře je volný, není třeba se předem registrovat.       
           Další konzultace možné bez objednání v budově E krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2, 
           Telefonicky na 485 226 579 nebo na e-mailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.  
           Webové stránky: www.dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace  

 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO 
ŽADATELE O 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
             

 

 

 

 

 

 

 

      Dozvíte se: 
• Jak o dotaci požádat           Informace k realizaci projektu 
• Jaké přílohy doložit        Informace k podání vyúčtování 

 

Máte starý 

 KOTEL? 

 

V Turnově 

25. 5. 2022 od 15 hodin 
Městský úřad 

zasedací místnost č. 215 
A.  Dvořáka 335 
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
bude proveden 

V  NEDĚLI 5. ČERVNA 2022
13.30 – 13.40 hod.  na Pustině před obecním úřadem
13.45 – 13.55 hod.  v Lestkově u prodejny smíšeného zboží
14.00 – 14.10 hod.  na Volavci na návsi
Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového 

rozpisu. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti Severo-
české komunální služby s.r.o.
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
- Oleje a tuky
- Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
- Barvy, lepidla a pryskyřice
- Rozpouštědla
- Kyseliny
- Zásady (hydroxid)
- Nepoužitá léčiva (léky)
- Pesticidy (hnojiva)
- Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství 
odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
-  Elektro – lednice, televizory a všechna ostatní elektrozařízení je možné odevzdat 

každou sobotu dopoledne ve sběrném místě ve Volavci
- Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
- Pneumatiky

Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům 

zajišťujícím sběr.
3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude 

na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebu-
de odvezen.

Více informací poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských ko-
munálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V KVĚTNU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:

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

KVĚTEN 2022
l  po 2. 5. – plavání
l  čt 5. 5. – ŠKOLKA – Besídka ke dni matek
l  po 9. 5. – plavání
l  pá 13. 5. – přijímání dětí do MŠ
l  po 16. 5. – plavání
l  út 17. 5. – ŠKOLA a ŠKOLKA – focení
l  st 18. 5.  – ŠKOLKA – atletický trojboj v Turnově
l  čt 19. 5. – ŠKOLKA – Děti vítají jaro (tentokrát v Železnici)
l  po 23. 5. – plavání
l  po 30. 5. – plavání
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
OBRÁZKOVÉ HLAVOLAMY

Na  dřevěném  stole  leží  toto  děravé 
tričko. Není nijak zmuchlané, poskládané 
či naaranžované. Kolik se v tomto tričku 
může minimálně nacházet otvorů, aby-
chom jej takto mohli spatřit?

Kolik najdete na obrázku zvířá-
tek? Možná, že se to zdá jednodu-
ché, ale je jich tam více, než byste 
čekali… Jde o jeden z obrázkových 
hlavolamů, kde je opravdu potře-
ba zapojit i fantazii. Dokážete například přijít na to, kam autor ukryl krevetu?

Úloha, na kterou byste mohli narazit 
při zkouškách na dopravním inspektorá-
tu. V jakém pořadí projedou vozidla tuto 
záludnou křižovatku a proč? Platí-li zde 
samosebou všechna pravidla silničního 
provozu, jak je známe z autoškoly. Kdo 
ale tedy pojede první? A kdo pak? V ja-
kém pořadí projedou auta křižovatkou?

červené
zelené

modré

Řešení: 
1. Nejmenší množství otvorů je sedm. Jeden pro hlavu, jeden pro trup, dva pro ruce, dva zepředu trička. 
Vzadu může ovšem být při tomto zadání jen jedna díra, skrz kterou vidíme dřevěný stůl.
3. Samozřejmě platí klasické pravidlo pravé ruky. Zelené auto tedy dává přednost červenému, červené 
modrému. Modré ovšem musí dát přednost autu zelenému, které jede rovně ve svém pruhu. Modré tedy 
do křižovatky vjede jako první, nicméně musí zastavit v křižovatce tak, aby umožnilo průjezd autu zelenému. 
To ovšem stále musí umožnit průjezd autu červenému. To již nyní nemá zprava žádné auto, které by mělo 
přednost (modré již najelo do křižovatky a není tedy zprava), proto vjede do křižovatky a celou ji projede. 
Následně může projet auto zelené a nakonec modré dokončí svůj manévr a odbočí doleva.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Při parkování pozor na požární nástupní plochy!

Parkování zejména v centrech měst nebo na sídlištích a v jejich okolí je velký pro-
blém. Parkovacích míst je málo a počet automobilů neustále roste. V každodenním 
boji o místo vyhrává ten, kdo dřív přijede. Na problematiku „špatného“ parkování 
upozornil již v roce 2016 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje projektem 
3 metry k životu – Když jde o život, přeparkovat nestihnete! V roce 2019 se k pro-
jektu připojil i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Projekt dlouhodobě cílí 
především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jed-
nání při nesprávném parkování a pouze opakují zažité vzorce chování. Hasiči tak 
upozorňují na potřebu dostatečného prostoru pro průjezd mobilní požární techniky 
a jejího ustavení při provádění záchranných prací. S velkými problémy se opakovaně 
setkávají hasiči na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, 
kde jsou nástupní plochy pro požární techniku často neoznačené a v řadě případů 
nepřístupné.

A co to vlastně nástupní plocha pro požární techniku je, a jak se pozná?
l  Nástupní plocha slouží pro ustavení požárních vozidel v takové vzdálenosti 

od objektu, aby bylo možné např. využití výškové techniky k záchraně ohrože-
ných osob, případně provedení požárního zásahu z vnější strany budovy.  

l  Nástupní plocha musí navazovat na přístupové komunikace, mít šířku nejméně 
4 m, musí být odvodněna a zpevněna. Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným 
způsobem upravit její povrch, pokud bude zajištěna její funkce.

l  Nástupní plocha musí být označena dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatko-
vou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.

l  Nástupní plochu je možné využít k jiným vhodným účelům, které nebudou brá-
nit příjezdu a ustavení požárních vozidel (např. chodník pro pěší, obslužná ko-
munikace, manipulační plocha), ale nesmí být využívána k parkování nebo od-
stavení vozidel. 

V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožňují 
čerpání vody z nadzemních a podzemních hydrantů. Veškeré tyto nešvary vedou 
k omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Než příš-
tě zaparkujete, vzpomeňte si na tyto řádky, myslete na život svůj, svých blízkých 
a sousedů a pomozte správným parkováním složkám integrovaného záchranného 
systému při záchraně života, zdraví a majetkových hodnot. Nezapomeňte! Štěstí 
přeje připraveným!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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ČARODĚJNICE 2022
Po dvouleté “covidové” pauze se letos mohlo konat pálení čarodějnic v tradičním 

termínu 30. dubna. Členové SDH Lestkov proto připravili v novém zázemí rodícího 
se sportovně společenského areálu pod rybníkem akci pro malé i velké návštěvníky, 
jejichž celkový počet byl na konci odhadnut na cca 250.

V podvečer se začaly scházet děti k plnění úkolů, při kterých prokázaly své do-
vednosti a znalosti. Za odměnu dostaly sladkosti, různé drobnosti a lampióny, které 
si po setmění s pomocí rodičů zapálily a seřazeny v průvodu obešly rybník. Oproti 
letům minulým nebyla čarodějnice upálena na hromadě roští, nýbrž na vatře po-
stavené ze smrkových klád. I když bylo počasí vzhledem k datu v kalendáři velice 
příznivé, poskytl tento oheň po západu slunce příjemnou možnost zahřátí. Po celý 
večer se o dobrou náladu starala a k tanci hrála hudební skupina Širokko. 

Samozřejmostí bylo opékání vuřtů. Naši hasiči zajistili i další občerstvení a pa-
tří jim velké poděkování za dobře zvládnutou náročnou organizaci, kterou všichni 
účastníci jistě ocenili. 

Určitě se už těšíme na další podobnou akci, která se předběžně plánuje na sobotu 
3. 9. 2022. Jan König, starosta obce

Nákup nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
obce Radostná pod Kozákovem v celkové hodnotě 1 550 010,- Kč byl spolufinancován
l   z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchran-

ného sboru ČR částkou 450 000,- Kč a
l  z rozpočtu Libereckého kraje částkou 300 000,- Kč.



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 KVĚTNOVÝM JUBILANTŮM
92 let – Věra Staňková, Lestkov 48
65 let – Richard Náhlovský, Kozákov 5


