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PLATBA POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Veřejnou vyhláškou, kterou schválilo zastupitelstvo obce na prosincovém veřej-

ném zasedání, byl navýšen roční poplatek za odvoz odpadu pro rok 2023 z 550 Kč 
na 600 Kč za osobu nebo rekreační objekt. Důvodem je zdražování služeb svozové 
firmy, které v roce 2022 proběhlo hned dvakrát. 

Odměny za třídění odpadu zůstávají stejné. Za vytříděný odpad odevzdaný v roce 
2023 si budou moci evidovaní účastníci odečíst z poplatku v roce následujícím: 

3 Kč za 1kg plastu, tetrapaku a kovového odpadu; 
0,80 Kč za 1kg papíru.
Poplatky za psy zůstávají stejné, jako v loňském roce.

REKAPITULACE: KOLIK, KDY A JAK MÁM ZAPLATIT NA ROK 2023
Poplatek za svoz odpadu činí 600 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 2023.
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 popelnici v pronájmu, uveďte do poznámky např. odpad 3x + nájem.
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SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
bude proveden v úterý 14. února 2023.
Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích, tetrapak v oranžových pytlích 

a kovový odpad v šedých pytlích, které se standardně odevzdávají v sobotu dopo-
ledne ve sběrném místě na Volavci a jsou označovány čárovými kódy pro uplatně-
ní slevy na poplatku za odvoz odpadu. 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.

V únoru se biodpad svážet nebude!

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 18. února 2023 projde obcí Radostná pod Kozákovem tradiční maso-

pustní průvod. 
Sraz v maskách je v 8:00 hodin na autobusové zastávce v Lestkově.
Plán trasy průvodu je Pustina - Lestkov - Volavec.
Zcela jistě nebude chybět dobrá zábava, proto se přijďte pobavit a rozšířit řadu 

masek v průvodu.

MASOPUST
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ODPADY V ROCE 2022
Vážení spoluobčané,
již druhým rokem je v platnosti nový odpadový zákon č.541/2020 Sb., který vý-

znamně mění legislativní normy v odpadovém hospodářství a zavádí novou kon-
cepci stanovení a výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku. Jeho cílem je, 
aby směsný komunální odpad nekončil jako dosud ve velké míře na skládkách. Pod-
poruje trend k maximálnímu možnému třídění a následnému zpracování vytřídě-
ných složek odpadu a tím snížení skládkování komunálního odpadu. Motivuje obce 
a tím potažmo občany. Obcím ukládá za povinnost každoročně informovat občany 
o možnostech (místě a času), odkládání jednotlivých komodit v dané obci.    

Cílem je v roce 2035 uložit na skládku max. 10% z celkového množství komunál-
ních odpadů vyprodukovaných v ČR a tím prakticky ukončit skládkování a veškerý 
odpad třídit.

Snažíme se tento trend podporovat a již od roku 2012 provozujeme motivační 
systém třídění vybraných složek (plasty, papír, tetrapak) a od loňského roku (obalo-
vý plech), a zároveň informujeme občany o jeho každoročním vyhodnocení i o uklá-
dání dalších komodit odpadů.

Od roku 2022 jsme výrazně zvýšili odměnu za vytříděný odpad v našem systému, 
tzn. za 1 kg plastů, tetrapaků a kovového odpadu 3,-Kč, za 1 kg papíru 0,80,- Kč. 

Jako reakci na avizované zvýšení poplatku svozové firmy SKS Jablonec s.r.o. o 10% 
bylo zastupitelstvem schváleno navýšení poplatku za komunální odpad na rok 2023 
z 550,- na 600,- Kč na občana za rok, resp. za jeden rekreační objekt (chalupu). I tak 
je svoz komunálního odpadu obcí částečně dotován.

V tabulce níže vidíme kumulované výsledky obce v odměňovaných komoditách 
PLasty, TETrapak, PAPír a nově OP obalový plech v kg a celkový BONus v korunách 
za posledních deset let.

 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PL 2 997 3 384 3 562 5 034 4 853 4 487 4 395 4761 4 936 4 847

TET 471 649 563 733 699 663 600 595 550 541

PAP 2 318 3371 3 348 4 532 3 947 2 441 5 240 5379 4 257 2 825

OP 98

BON 6 127 7 396 7 525 10 462 9 905 8 702 9 587 10 185 9 925 18 718
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Detailní tabulka bonusu pro jednotlivé účastníky za celý rok je umístěna na webo-
vých stránkách obce www.radostna.cz v sekci Obec/Třídění odpadu/prosinec 2022. 
Každý aktivní účastník si v této tabulce může podle svého variabilního symbolu 
nalézt kumulovanou částku za rok, která mu bude odečtena při placení poplatku 
za odpady na rok 2023. V systému je nyní zaevidováno 143 účastníků. Z důvodu 
ochrany osobních údajů není možné v této tabulce prezentovat jednotlivé účastníky 
jmenovitě.

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

O to zarážející je skutečnost, že někteří naši spoluobčané tento trend dosud ne-
přijali a výsledkem je, že do popelnice s komunálním odpadem ještě dnes vyhazují 
sklo, elektroodpad 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 
pamatuje i na tyto případy.

Úředně stanovená doba pro ukládání všech čtyř komodit na obou místech ve Vo-
lavci je i nadále každou sobotu 8 – 12 hod. Pro vás, kteří nemáte možnost osobního 
odvozu pytlů na Volavec, obec zajišťuje svoz obecní multikárou. Tento svoz se zpra-
vidla provádí koncem měsíce a jeho přesný termín je vždy s předstihem avizován 
v Radostné studánce. Zde u řidiče je možnost si výměnou odebrat příslušné pytle. 

Další pytle budou výměnou každou sobotu dopoledne u pana Krejčího ve Volavci 
čp. 40, popř. u paní Škaloudové čp. 39 (bývalý dům Šilhánových).

Přestože nově zavádíme tříděnou komoditu Kovové odpady, i nadále bude roz-
měrné a těžké železo sbíráno mobilní formou tzv. příležitostného sběru, což je vy-
hlášení „železné soboty“, zpravidla v jarních měsících. Termín bude s předstihem 
avizován v Radostné studánce.

Společnost Asekol nadále odebírá staré elektrospotřebiče, prakticky všech kate-
gorií a rozměrů.

Velké spotřebiče, tzv. bílý program + Televize a monitory prosím ukládejte na Vo-
lavci ve škole. Malou a drobnou elektroniku do klece v hasičárně.

Od roku 2018 je možno na Volavci u hasičárny odkládat nepotřebné oděvy a boty 
do bílého kontejneru společnosti TextilEco. Kontejner nám byl dodán jako starší 
a byl často brzy naplněn dříve, než byla perioda odvozu. Po několika urgencích se 
nám podařilo dojednat, že firma tento starý odvezla a náhradou jsme obdrželi dva 
nové moderní, které by měli lépe uspokojovat naše potřeby. Za rok 2022 bylo takto 
vysbíráno 995 kg textilu.  
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Od roku 2020 je možné ukládat rostlinné oleje a tuky z domácností. U kontejnerů 
v Lestkově je umístěna speciální plastová nádoba 240 l oranžové barvy se zamyka-
telným 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. 

Na závěr si neodpustím obehranou písničku s velkými kontejnery. Ty jsou umístě-
ny v Lestkově u Mužíčků, na Volavci u školy a po dokončení rekonstrukce hasičárny 
na Kozákově budou nově umístěny i zde u tohoto nového víceúčelového objektu. 
Žádáme o striktní ukládání pouze a jenom, těch odpadů, pro které jsou tyto kontej-
nery určené. Do žlutých kontejnerů patří pouze a jenom plasty. Pokud do modrých 
kontejnerů na papír ukládáte krabice a kartonový papír, prosíme o jejich složení, aby 
objemově zabírali co nejméně prostoru.

Pro obec i pro vás občany, je ekonomicky výhodnější ukládat tyto komodity v rám-
ci motivačního systému, neboť při výše popisovaných, navýšených odměnách je 
roční odečitatelná částka při placení skutečně motivační a ekonomicky zajímavá. 

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

Třiď odpad, budeš navěky in.
Děkujeme, že třídíte, má to smysl.

Za obec Radostná pod Kozákovem, Ing. Zdeněk Brožek

SDH TATOBITY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

v sobotu 4. 2. 2023 od 20 hodin
na sále KD Tatobity

K tanci i poslechu hraje skupina   L O G R.
Vstupné 180 Kč na místě, 120 Kč v předprodeji
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ÚNORU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:

LEDEN 2023
l  út 3. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách
l  st 11. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
l  st 25. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou

ÚNOR 2023
l  pá 3. 2. – jednodenní pololetní prázdniny
l  6. 2. – 10. 2. – lyžování na Kozákově
l  st 15. 2. – bruslení v Lomnici nad Popelkou (závěrečné)
l  20. – 26. 2. – jarní prázdniny
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, MBA, ředitel školy

DĚTSKÝ
KARNEVAL

v neděli 5. února 2023 od 13 hodin
na sále KD Tatobity

 Děti zdarma, dospělí 50 Kč
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

DOPRAVNÍ NEHODY V ZIMĚ
Zimní podmínky každoročně přináší zvýšené nároky na řidiče i vozidla více než 

v jiných ročních obdobích. Hrozba nehody je při jízdě na sněhu a ledu 15krát větší 
než v létě. 

NA CO SI DÁT POZOR PŘED CESTOU? 
Nezapomínat na řádné očištění vozidla od sněhu a námrazy. Malé průzory v čel-

ním skle nejsou pro bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující. Před jízdou od-
stranit ze střechy padající sníh a led z vozidla, kvůli kterému může dojít k dopravní 
nehodě. Používat zimní pneumatiky. Pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 
20 kPa více než v létě. 

UDRŽUJTE SPRÁVNÝ ODSTUP. 
S tvorbou náledí musíme nejčastěji počítat v lesních úsecích, na mostech a ve vy-

jetých podélných stopách. Odstup mezi vozidly je důležité udržovat větší než na su-
ché vozovce 

A CO KDYŽ UVÁZNEME NA SILNICÍCH V KOLONĚ? 
Mysleme na to, že při jízdách na delší vzdálenost je dobré mít plnou palivovou 

nádrž, ve vozidle deku, případně teplé nápoje. Při jízdě do horských oblastí neza-
pomeňme na zimní řetězy, lopatu a trochu písku vhodného k podsypání kol vozu 
uvízlého na zledovatělé vozovce.

CO DĚLAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ? 
Zastavit vozidlo a vypnout motor, dále označit místo dopravní nehody výstraž-

ným trojúhelníkem nebo použít varovné světelné ukazatele, obléct si reflexní vestu. 
Při hromadné dopravní nehodě opustit co nejdříve vozidlo a nezdržovat se v blíz-
kosti havarovaných vozidel (nejlépe za svodidla). Pokud by hrozil výbuch nebo po-
žár, je nutné, aby všechny osoby opustily nebezpečný prostor. Dopravní nehodu je 
třeba nahlásit na tísňovou linku 150 nebo 112. Důležité je sdělit konkrétní místo 
nehody a jaké jsou viditelné následky, např. zranění, požár, únik kapalin. K orien-
taci Vám poslouží vědět, odkud kam jedete (směr jízdy), na kterém kilometru se 
nacházíte, který sjezd, návěstí či kilometrovník jste minuli, jaké číselné označení 
má přejezd nebo jaké výrazné krajinné prvky se nacházejí v blízkosti (stromořadí, 
rybník…). Ve městě si pak můžete navíc všímat názvů ulic, čísel popisných domů, 
čísel pouličních lamp. Popřípadě můžete využít např. aplikace z mobilního telefonu 
a nahlásit konkrétní souřadnice GPS. Nezapomeňte, „Štěstí přeje připraveným!“

autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš, HZS Libereckého kraje

  



RADOSTNÁ STUDÁNKA 9

NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

PRANOSTIKY NA ÚNOR:
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
O Hromnicích milejší ovčákovi vlk nežli slunce.
Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
Únor bílý - pole sílí.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Jestli únor vodu pustí, tak ji březen na led zhustí.
Únor teplý - březen chladný, únor studený - srpen horký.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME ÚNOROVÝM JUBILANTŮM

70 let – Marie Jančíková, Lestkov 85
60 let – Pavel Srna, Lestkov 98
60 let – Jana Srnová, Lestkov 98

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


