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Veřejné zasedání zastupitelstva obce

se koná ve středu 16. března 2022 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu Radostné pod Kozákovem (na Pustině).

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V březnu budou provedeny první dva letošní vývozy biopopelnic a to v úterý
15. a 29. 3. 2022.
Svoz bude prováděn 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 bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

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

SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
bude proveden v úterý 15. března 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 sobotu 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 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.
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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 účastníci 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 můžete 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 nájem.
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 platbě 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
 oslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp., doplňte
p
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.

4

RADOSTNÁ STUDÁNKA

PROF. JOSEF DRAHOŇOVSKÝ
Tento měsíc si připomínáme 145. výročí narození
našeho významného volaveckého rodáka, sochaře
a glyptika, profesora na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Josefa Drahoňovského.
Josef Drahoňovský se narodil 27. března 1877
ve Volavci č.p.19 v rodině malých zemědělců. Již
v útlém předškolním věku kreslil a jeho talentu si
všiml a dále jej podporoval řídící učitel na volavecké
dvoutřídce František Roštejnský, vzdělaný učitel a sám také malíř, který vedl nadaného chlapce k systematické kreslířské práci. Ze spolupráce učitele a žáka se zachoval Pátý sešit ke kreslení, který byl předložen řediteli odborné šperkařské školy
v Turnově Josefu Malinovi. Ten nechtěl uvěřit v autorství malého chlapce.
Ve volavecké kronice kronikář zaznamenal, že 28. října 1887 při slavnostním
shromáždění u příležitosti otevření nové volavecké školy, bylo tehdy desetiletému
žákovi Josefu Drahoňovskému svěřeno přivítání okresního školního inspektora.
Turnovská šperkařská škola výjimečně porušila c.k. předpisy a ve školním roce
1890 – 91 přijala třináctiletého Josefa, ještě před řádným ukončením měšťanské
školy. Zde se prakticky i teoreticky vzdělával s broušením, rytím a zasazováním
drahokamů a rovněž s řezáním a rytím skla – glyptikou.
Velikou příležitostí k prezentaci školy byla Jubilejní zemská výstava v Praze 1891,
na níž byla Turnovská škola zastoupena samostatnou expozicí uměleckých prací,
jak moderních, tak i kopií historických předmětů a byla vysoce oceněna. Turnovskou školu tehdy navštívil jeden z mecenášů a věnoval 50 zlatých pro nejnadanějšího žáka, aby mu umožnil návštěvu výstavy. Čtrnáctiletý Josef poprvé uviděl
Prahu, její muzea, památky a umělecké skvosty. V sedmnácti letech, kdy po složení
zkoušek s výborným prospěchem školu opouští, byl už skutečným mistrem glyptiky. Na doporučované studium Akademie ve Vídni však neměl prostředky. Začal
tedy pracovat ve Vídni v jedné renomované dílně jako rytec, aby si na další studia
požadované prostředky naspořil. Při tom se naučil německy. V roce 1896, kdy měl
naspořeno 170 zlatých, navštívil ve Volavci matku a zjistil, že přírodní živly poškodily rodný dům i políčka. Na nápravu padla značná část výdělku a tím možnost vídeňských studií padla. Díky řediteli Josefu Malinovi však získal od školního roku 1896
– 1897 stipendium na Vysoké umělecko-průmyslové škole v Praze do sochařského
oddělení. Jeho učiteli byli vysoce renomovaní umělci. Pro modelování Stanislav Sucharda, sochařství J. V. Myslbek a další …
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Po absolutoriu Uměleckoprůmyslové školy si zařídil vlastní sochařskou dílnu
v Praze na Novém Městě ve Smetanově ulici. Počátek 20. století byl šťastnou dobou pro využití moderní užité plastiky a o práci a zakázky neměl nouzi.
Oženil se s Marií Černou a v roce 1912 se jim narodil syn Vladimír.
Prof. Josef Drahoňovský vytvořil dlouhou řadu uměleckých děl, podílel se mj.
na výzdobě chrámu sv.Víta, budovy Wilsonova nádraží v Praze a mnoha dalších významných staveb. Pomníky, plastiky, busty, sochy, reliéfy, rytiny, portréty, intaglie,
ryté vázy, poháry…materiál sklo, vrstvené sklo, pískovec, bronz, mramor, křišťál.
Šperkařské práce ze zlata či stříbra.
Jeho díla se dostávala do veřejných sbírek a galerií a bývala také předmětem vyznamenání i státních darů.
V našem blízkém okolí můžeme spatřit jeho dvě díla v Turnově ve Skálově ulici.
U chlapecké školy bustu historika, rodáka z Malého Rohozce, Prof. Josefa Pekaře
a u sokolovny sochu zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. Obě v provedení z bronzu.
Jedno z jeho nejznámějších a panu profesorovi nejmilejší dílo Rozhovor je umístěno na náměstí v Rovensku pod Troskami. Slavnostní odhalení Rozhovoru se konalo
dne 29. srpna 1937 za veliké účasti významných osobností i široké veřejnosti.
Po sametové revoluci bylo rovenské náměstí přejmenováno na Náměstí Prof. Drahoňovského.
Josef Drahoňovský zemřel na embolii po prodělané operaci dne 20. července
1938 ve věku 61 let v sanatoriu v Podolí. Je pohřben v rodinné hrobce na Vyšehradě
a zdobí ji odlitek zmenšené kopie Rozhovoru.
Za Obec Radostná pod Kozákovem Ing. Zdeněk Brožek, místostarosta

POVĚSTI Z OKOLÍ
HRAD ROTŠTEJN
Rotštejn je zřícenina skalního hradu založeného kolem roku 1250. Nachází se v jihovýchodní části Klokočských skal.
Hrad Rotštejn byl postaven v druhé polovině 13. století Vokem, synem pana Jaroslava z Hruštice. Protože v té době bylo zvykem dávat hradům německá jména, byl
hrad pojmenován Rothenstein čili Červený kámen. Zřejmě k tomu zakladatele vedla
červená barva skály, na níž byl nový hrad postaven. Časem si lid tento název upravil.
Vok z Rotštejna byl držitelem celého rozsáhlého území pod Kozákovem. I jeho syn
se jmenoval Vok (uvádí se v pramenech 1318–1325)  a držel Rotštejn v počátečních
letech vlády krále Jana Lucemburského. S tímto Vokem je spjato první pohnuté ob-
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dobí v dějinách hradu. Měl mnoho sporů nejen se sousedními zemany, ale i s pány
hradeckého, boleslavského kraje, ba dokonce se svými příbuznými. Se svými sousedy nedovedl žít Vok ve shodě a nakonec se dostal do majetkového sporu se všemi
svými příbuznými. Vybírali mu statky, kradli dobytek a úrodu, takže nestačil jezdit
k soudům do Prahy, Nymburka i Bydžova. V roce 1318 ho na Rotštejně přepadli, sebrali mu zlaté šperky a hrad vypálili, vyplenili okolní vesnice a Voka zajali. Na tomto
se podílelo vojensky několik desítek příslušníků nižší šlechty z širokého okolí. Soudní řízení, k němuž dal pak Vok podnět žalobou na útočníky, se protáhlo na několik
let, až konečně v r. 1322 měl dostat zadostiučinění a odškodnění. Jeho odpůrci se
však postavili výkonu práva na odpor nejen v Turnově, ale i na jiných místech, a tak
muselo být zahájeno nové soudní řízení, jehož konečný výsledek již neznáme. V té
době držel Vok kromě Údernic, Lhoty a Ketně u Libáně ještě řadu vesnic v okolí Rotštejna, jako Klokočí, Loučky, Bystrou, Bukovinu a později zaniklé Klímkovice u Semil.
Až do počátku 15. století vládli na Rotštejně Vokovi potomci, ale již kolem r. 1415
jej koupil Ondřej Paldra z Vařin. Bylo to již na samém počátku husitského hnutí,
které se šířilo po celé zemi. Ondřej Paldra i jeho dědic Václav zůstali věrni císaři
Zikmundovi a katolické víře. Václavova situace se však stala velmi svízelnou, když
se husité v r. 1424 zmocnili Turnova i nedalekého hradu Valdštejna. Na Rotštejn
došla řada v r. 1426, kdy byl v červenci husity dobyt a vypálen. To byl závěrečný akt
v dějinách Rotštejna jako šlechtického sídla, protože zřejmě již nebylo obnoveno.
V průběhu 30. let 15. století byl opuštěn, protože jeho majitel Vaněk Paldra z Vařin
již v r. 1439 sídlil ve vsi Klokočí. V r. 1514, když Jan z Bozkovic postupoval své statky
– mezi nimi i Rotštejn – svým věřitelům, uvádí se hrad jako pustý.
Rotštejn byl typickým skalním hradem, jemuž mohutná skaliska poskytla nejen
základní stavební materiál, ale také pevnost a bezpečí. To bylo ještě zajištěno tehdy
obvyklými prostředky, branami, mostem, baštami. Částečně byl vytesán do okolních pískovcových skal, částečně dostavěn na ně. Stál na třech skaliskách. Dvě jsou
vlastně rozsochou jedné skály a zdá se, že jedna z nich sloužila hradu jako vysunutá
věž a mohla být s vlastním hradem spojena mostem. Mezi oběma těmito skalami
byla úzká chodba, která se zřejmě mohla zavírat.
V nejdolejší části vlastního hradu najdeme různé větší i menší sklepy, které byly
po opuštění hradu příležitostně obývány chudinou. Najdeme tu i výklenek, v němž
mohl stát jediný člověk. Říkalo se mu za starých dob „kabát“ a bylo to vězení pro
menší přestupky. K hořejší části hradu vedla chodba, která se podle dochovaných
stop mohla zavírat. Ke stavbě hradu bylo dílem použito přirozené skály, která byla
vydlabána, dílem byl dostavěn. Jednotlivé části hradu byly od sebe odděleny prohlubněmi a spojeny mosty a můstky. Není proto divu, že podobné hrady byly stěží
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dobývány. Po požáru v roce 1318 byl přestavěn a pyšnil se rozsáhlým zděným palácem. Další dominantou panského sídla byla impozantní věž s několikapatrovou
hrázděnou nástavbou. Hrad zanikl na počátku 16. století. Počátkem 17. století si
lidé ze vsi vytesali své příbytky při patě skal, před ně přistavěly chalupy. S různou
intenzitou byly tyto příbytky využívány ještě na konci 19. století.
Do dnešních časů se dochovaly pozůstatky zdiva paláce a černé kuchyně, část
chodby a studna. Po vesnickém osídlení pak tesané světnice, chlévy a sklípky.

O POKLADU NA ROTŠTEJNĚ
Dlouho, dlouho spočíval poklad na Rotštejně v hloubi země, než se našli odvážlivci, kteří jej chtěli mermomocí vyzvednout. Několik občanů se na to smluvilo. Nebyli
to lidé s odulými měšci, jen tak tak bídu dřeli, všem by se dukáty hodily. Ale přece
dlouho rozmýšleli, jak  na to, vždyť při odkrývání pokladů často jde o kůži a každému je hrdlo milejší než peníze. Radili se, po mnoho večerů hlavy sestrkovali. Jeden navrhoval svěcené drobečky, jiný kousek provazu z oběšence a kdoví co ještě.
Na jednom se však shodli: že půjdou na hrad o velikonocích, až bude na Velký pátek
zpívat kněz v Loučkách pašije. Na tom zůstali a podařilo se. Sotva se všichni sešli,
otevřela se před nimi zem a modré plamínky zasvítily nad hromadou peněz. Ano, ale
kdo má pro ně jít? Teď, když měli bohatství na dosah ruky, ztratili všichni odvahu.
Hledí žádostivýma očima do podzemní skrýše, ale nikdo se nehýbá. Až nějaký Tolar
se přece osmělil a šel. A ne jednou – několikrát se odvážil do hloubi země a vyšel
obtěžkán zlatem. «Už dost, už nechoď!» varovali ho společníci, když viděli, že čas
pokročil a Tolar se přece ještě chystá dolů. «Času habaděj,» namítl smělec, „však
tam už jenom na chviličku skočím.“ Ale sotva zmizel v černé díře, země se za ním
zavřela a Tolar v jeskyni u pokladu okamžitě usnul. Ani nevěděl, co se přihodilo. Když
procitl, viděl před sebou východ z podzemí a domníval se, že únavou u peněz jen
tak zdříml. Druhové naň jistě netrpělivě čekají a neumějí si vysvětlit, proč tak otálí.
Spěšně vykročil Tolar na boží světlo a zůstal udiven stát. Na nádvoří rozvaliny nebyly ani hromádky peněz, ani jeho společníci. Naplněn nepěkným podezřením, že ho
chtěli ošidit o spravedlivě zasloužený podíl, bral se domů. Tam se teprve dozvěděl,
že si pospal celičký rok. Cesta za pokladem se mu ale nevyplatila. Dlouhý spánek
v podzemí jakoby mu byl všechny síly vstřebal. Valem chřadl. Jen krátkou dobu se
těšil z toho, co mu druhové poctivě odevzdali, a již se musel brát na věčnost, kde
peníze nemají cenu a kam jen poklady srdce člověka doprovázejí.
Volně čerpáno z Internetu.
Mgr. Kašová Milena
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Po dvouleté pauze, způsobené covidovou epidemií, se v sobotu 26. února 2022
mohl opět konat tradiční masopustní průvod.
Rekordních, více než 60 maskovaných účastníků se v 9 hodin ráno vydalo obejít
stavení v místních částech Volavec, Lestkov a Pustina.
Počasí si s námi tentokrát trochu zahrávalo, bylo zataženo, chvílemi pršelo, sluníčko se na nás usmálo snad jen jednou, ale tato okolnost rozhodně nikomu úsměv
z tváře nevzala a celý den se tak nesl ve znamení dobré nálady. Za přijetí a občerstvení masky hospodářům a hospodyním zahrály a zazpívaly a všichni se mohli
společně veselit.
Průvod byl zakončen v hostinci U slunečnice v Lestkově, kde dobrá zábava pokračovala až do pozdních nočních hodin.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za skvělé přijetí a pohoštění a celému masopustnímu průvodu, ať maskám nebo přihlížejícím, že se sešli v tak hojném
počtu a přispěli k příjemné atmosféře masopustu.
Jan König
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V BŘEZNU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:

ÚNOR 2022
lú
 t 1. 2. – ředitelské volno

lp
 á 4. 2. – jednodenní pololetní prázdniny

ls
 t 9. 2. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou
l1
 4. – 18. 2. – jarní prázdniny

l1
 4. – 18. 2. – ŠKOLKA – MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO

l2
 1. – 25. 2. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – lyžování na Kozákově

BŘEZEN 2022
ls
 t 2. 3. – karneval v ŠD

ls
 t 2. 3. – ŠKOLKA – rodičovské sdružení pro všechny rodiče Berušek a Ještěrek od 16:30
lp
 á 18. 3. – ŠKOLKA – divadlo – představení v rámci přehlídky Turnovský draho-

kam (pokud situace dovolí)
lč
 t 24. 3. – ŠKOLKA – Vynášení Morany (pokud situace dovolí)

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 seznámit s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.
Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
GRATULUJEME BŘEZNOVÝM JUBILANTŮM
75 let – Jaroslava Šťastná, Lestkov 74
70 let – Dagmar Hejduková, Lestkov 70
65 let – Zdeněk Brožek, Volavec 21

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Adresa:
Obecní úřad Radostná pod Kozákovem
Lestkov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr.

Úřední hodiny:
Telefon:
E-mail:

pondělí od 19:00 do 21:00 hodin
starosta 724 179 787
starosta@radostna.cz
urad@radostna.cz
ucetni@radostna.cz

www stránky:
www.radostna.cz
ID datové schránky: e7dapat
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