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Veřejné zasedání zastupitelstva obce

se koná ve středu 15. června 2022 od 20:00 hodin
v budově Obecního úřadu Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
bude proveden v úterý 21. června 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.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V červnu bude proveden vývoz biopopelnic:
v úterý 7.; 21. a 28. 6. 2022. Nebude proveden v úterý 14. 6. 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, popř. červený) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je
možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

3

RADOSTNÁ STUDÁNKA

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí.
Lidí ochotných věnovat svůj volný čas řešení obecních otázek nepřibývá. V dnešní
nevalné, dalo by se říci celosvětově napjaté společenské situaci, se tomu ani nelze
příliš divit.
Přesto bychom uvítali, kdyby každý, kdo má zájem se aktivně podílet na správě
a dalším rozvoji naší obce, kandidoval v letošních volbách. Kandidovat do zastupitelstva naší obce může občan s trvalým pobytem v Radostné pod Kozákovem,
který nejpozději v druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022 dosáhne věku 18 let. Přihlášku
a související dokumenty, s jejichž vyplněním Vám na obecním úřadě rádi pomůžeme, je nutné doručit na Městský úřad v Turnově (budova Nové radnice, Skálova 466,
dveře č. 109) nejpozději do 19. 7. 2022 do 16:00 hodin.
K přihlášce je nutné přiložit i petici podporující kandidaturu, která musí mít v našem případě pro nezávislého kandidáta 23 podpisů. V posledních třech komunálních volbách se v naší obci kandidáti vždy dohodli, že půjdou do voleb “každý sám
za sebe”, většinou jako nezávislý kandidát nebo jako jediný kandidát politické strany. Tato varianta je dle našeho názoru nejspravedlivější, získané hlasy se dále nikterak nepřepočítávají, jako by tomu bylo v případě sestavených sdružení kandidátů.
O počtu členů nového zastupitelstva obce bude rozhodovat na červnovém veřejném zasedání současné zastupitelstvo, které má 9 členů.
Předem děkujeme všem, kteří projeví snahu podílet se na vedení obce.
Jan König, DiS. starosta
Ing. Zdeněk Brožek, místostarosta

RALLY BOHEMIA
Upozorňujeme na úplnou uzavírku části silnice III/2828 a pozemních komunikací v Radvánovicích, Karlovicích, Svatoňovicích, Volavci,
Kvítkovicích, Dubecku a Loktuši z důvodu konání rychlostní zkoušky Rally Bohemia 2022
- RZ Kvítkovice
v termínu 9. 7. 2022 (sobota) od 8:30 do 19:30 hodin.
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POVĚSTI Z OKOLÍ
HRAD VRANOV – PANTHEON
Vysoko na skalnatém bradle nad malebnou obcí Malá Skála byl vystavěn na počátku 15. století hrad Vranov. I když místo bylo zřejmě osídleno a opevněno již dříve.
Ostatně obec Vranové je poprvé zmiňována roku 1382, kdy patřila pod dominikánský klášter v Turnově. Hrad byl vystavěn pravděpodobně na počátku 20. let 15. století, z let 1422 a 1425 o něm pochází první jisté zmínky. Tehdy jej vlastnili Heníček
ze Skály a jeho otec Heník Štěpanický z Valdštejna a na Vranově. Za Heníčkova syna
v letech 1453–1487 se stal baštou husitství v oblasti a zažíval svůj největší rozkvět.
Stavitel hradu mistrně využil místního skalního bradla a přiléhajících skalisek,
které spadají strmě dolů do údolí a poskytují tak přirozenou ochranu osádce hradu.
Díky skaliskům také nebylo třeba stavět na mnoha místech hradby, stačilo vyplnit
mezery mezi jednotlivými skalními bloky hradbou a propojit chodníky a schodišti jednotlivé skalní plošiny a vybudovat střílny. Plocha, kde byl hrad vystavěn, má
plochu úzkého obdélníku o stranách 40 x 400 metrů a díky nevelké šířce stačilo
hrad jednoduše bránit střelbou z výšky. Na Vranově bylo jak předhradí (dnes plošina
s letohrádkem a pokladnou) na kterém byly vystavěny dřevěné hospodářské budovy
(konírny, kovárna, sklady, kaple), tak jádro hradu (za druhou vstupní brankou) s věží
a mohutným dřevěným hradním palácem. Na předhradí se vstupovalo úzkou cestou,
sevřenou vysokými skalami a opevněnou několika bránami (i dnešní vstup). Cesta
do jádra hradu už byla po schodišti skrz úzkou a dobře opevněnou bránu. Dle dochovaných zbytků se usuzuje, že původní hradní budovy byly vesměs dřevěné a tak se
po nich nedochovalo skoro nic – pouze zářezy pro trámy a sklepení vytesaná do skal.
O dřevěných stavbách svědčí i lidové pojmenování hradu „Dřevěné skály“.
Výhodou hradu též bylo, že měl vlastní studnu a nebyl tedy při obléhání závislý
na dodávkách vody nebo na vodě dešťové. Studna však je umístěná mimo ochranné
skalní bloky v místech pod centrálním palácem, ze kterého byla zřejmě vytahována
do výšky paláce rumpálem. Proto byla studna krytá předsunutou dřevěnou hradbou
a zřejmě byla původně i zpola zastřešena - studna tak byla vlastně jedinou slabinou
jinak poměrně nepřístupného hradu. Její hloubka dosahuje hladiny řeky Jizery, což
odpovídá hloubce přes 70 metrů (dnes zpola zasypaná) a je tím prvním co návštěvník uvidí při stoupání k hradu od Malé Skály. Hlavní hradní palác byl několikapatrový
a byl důmyslně zasazen mezi trojici vysokých skal (dnes Síň tří mocnářů). Jádro hradu s hradním palácem bylo umístěno výše než předhradí a přistupovalo se do něj
úzkou bránou. Hrad Vranov měl dvě vstupní brány, první do předhradí a druhou pak
do samotného jádra hradu. Nejvyšší místo hradu obsadila samozřejmě dominantní
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věž. Současný stav hradu a jeho propojení schodišti a stezkami pochází z romantické úpravy z 19. století.
Od vzniku hradu po celé 15. století zůstává hrad v držení rodu Valdštejnů. Nijak nezasahuje do husitských válek a i později, kdy se okolní páni staví proti Jiříkovi z Poděbrad, stojí jeho majitel Šťastný z Valdštejna pevně za králem a tak se
hradu vyhýbá i vojenská hotovost, kterou proti odbojným pánům král vysílá. V roce
1538 se hrad dostává do držení Jana z Vartemberka, kterému hrad prodává Jindřich
z Valdštejna. V té době je vranovské panství poměrně rozsáhlé a patří k němu i část
města Turnova či na druhou stranu část Železného Brodu (nazývaného Brodec) a asi
50 vsí z okolí až k Jablonci nad Nisou. Tehdy se hradu říkalo Vartemberské Skály
a tehdy také začal jeho úpadek. Vartemberkové si pod hradem již po roce 1500 postavili tvrz – později na jejím místě vznikl maloskalský zámek a tak se přesunuli
sem, do útulnějšího bydlení. O hrad se přestali starat a nechali ho svému osudu.
V roce 1615 koupil vranovské panství s hradem Jan Smiřický ze Smiřic, tomu je však
veškerý majetek po Bílé Hoře zabaven a získává ho Albrecht z Valdštejna. Jako léno
získává panství od Albrechta Mikuláš Desfours, majitel Hrubého Rohozce, a jeho rod
drží hrad ve vlastnictví až do roku 1802.
V tomto roce kupuje maloskalské panství bohatý podnikatel František Zachariáš Römisch, který později získává i šlechtický titul. Začíná nová éra hradu Vranov.
F. Z. Römisch se pouští jak do opravy maloskalského zámku tak romanticky upravuje
zříceniny hradu Vranov. Na konci ostrohu zřizuje skalní vyhlídku (Zahrádka), upravuje
ke hradu a k vyhlídce cestu a v okolí hradu buduje množství pomníčků, zdobných
uren, pamětních desek a nik s bystami, aby tak oslavil různé osobnosti jak z českých,
tak světových (evropských) kulturních a politických dějin, fiktivních náhrobků a romantických pomníků případně pamětní kameny s bájnými a historickými letopočty
a jmény osobností. V jejich výběru je vidět zrcadlení nastupujícího romantismu. Areálu hradu a jeho okolí se začíná hrdě říkat Pantheon – pomník slavných.
Vybudovat celé Römischovo dílo trvá přes dvacet let a dovršeno je v roce 1826
stavbou letohrádku v podobě kaple s portréty Römischovy rodiny, ta stojí v místech původní hradní kaple. Po smrti F. Z. Römisch už jeho příbuzní nevěnují údržbě
Pantheonu tolik pozornosti, a tak některé památky chátrají a spousta z nich časem
nenávratně podléhá zkáze.
Zřícenina skalního hradu Vranov-Pantheon je se svou délkou téměř 400 m považována za nejdelší a nejkomplikovanější v ČR.
Volně čerpáno z Internetu. Mgr. Kašová Milena
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Český zahrádkářský svaz Základní organizace Tatobity
vás srdečně zve na přednášku na téma:

Netradiční ovoce a zelenina
dne 8. června od 18.00
v Restauraci U Studničků /salonek /
Přednášet bude p. Jaroslav Donát /předseda ÚS ČZS Semily/.
Přednáška společně s besedou je určena pro všechny zájemce o tuto tématiku.
Srdečně zve výbor ČZS Tatobity

NOC KOSTELŮ 2022
pátek 10. června 2022 od 18:00 hodin
kostel sv. Vavřince v Tatobitech
Do této akce, která vznikla před mnoha lety ve Vídni a postupně se rozšířila do celé Evropy, se letos zapojí rekordní počet, cca
1300 kostelů po celé naší republice. Přijďte si i vy poslechnout
poutavé vyprávění o historii naší fary a zajímavosti z Tatobit,
které přednese ing. Valný. Vše bude doplněno hudbou v podání
1. houslistky PSO Jaroslavy Petráskové, se svými žáky.
Pořádá a těší se na vás Občanský spolek Dědina.

OTEVŘENÝ ATELIÉR - KAREL PROCHÁZKA

VÁS ZVE  
18. ČERVNA (SOBOTA) 2022- od 14. hod. do - - NA  

POSEZENÍ MEZI OBRAZY

OBČERSTVENÍ-SAMOOBSLUHA-I Z VLASTNÍCH ZDROJŮ, JAK NÁPOJŮ,
TAK TŘEBA I NĚCO NA OPEČENÍ
ŽIVÁ HUDBA VE STYLU- BLUES-COUNTRY-ROCK
VSTUP ZDARMA
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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 Severočeské 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 nebude odvezen.
Více informací poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ČERVNU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:

KVĚTEN 2022
l po 2. 5. – plavání

l č t 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 č t 19. 5. – ŠKOLKA – Děti vítají jaro (tentokrát v Železnici)
l po 23. 5. – plavání

l st 25. 5. – testování žáků 5. ročníku, 1. – 4. ročník – akce výchovného poradce
l po 30. 5. – plavání

l út 31. 5. – školní výlet do Pěnčína u Jablonce nad Nisou

ČERVEN 2022
l st 1. 6. – ŠKOLKA – výlet Staré Hrady

l č t 2. 6. – rodičovské sdružení pro budoucí prvňáky od 15:00
l po 6. 6. – plavání

l pá 10. 6. – ŠKOLA A ŠKOLKA – dopravní hřiště Svišť
l po 13. 6. – plavání

l st 15. 6. – ŠKOLKA – výlet ZOO Dvůr Králové nad Labem
l po 20. 6. – plavání, pasování předškoláků

l st 22. 6. – ŠKOLKA – dopravní hřiště Turnov

l č t 23. 6. – ŠKOLKA – výlet na rozhlednu na Dubecku
l út 28. 6. – sportovní den
l st 29. 6. – stopovaná

l č t 30. 6. – ŠKOLA A ŠKOLKA – vysvědčení

ČERVENEC A SRPEN 2022
l 11. 7. – 12. 8.

– přerušení provozu MŠ
l po 15. 8. – otevření MŠ
l č t 25. 8. – ŠKOLKA – rodičovské sdružení pro všechny rodiče Berušek a Ještěrek od 16:30
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
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Nebezpečná návštěva: Jak se zbavit vos a sršní!
Kdo z nás by je neznal, a na vlastní kůži se s nimi alespoň jednou za život nesetkal! Ano,
řeč je o vosách a sršních, výstražně zbarveném černožlutém hmyzu, který nás děsí především svým žihadlem. Vosy dorůstají do velikosti 1,5 až 1,9 cm jsou velmi otravné a bývají
útočné. Sršeň je ve srovnání s vosou pořádný obr – může mít i 3,5 cm a její bzučení jen tak
nepřeslechnete. Na rozdíl od své menší příbuzné není nijak zvlášť agresivní, málokdy by
vás bezdůvodně napadla. V létě se velmi často stávají nezvanými obyvateli našich zahrad
a návštěvníky našich domácností. Velmi rády se zabydlují v „papírových hnízdech“ pod
střechou, ve starých kůlnách, na půdách. Často si své hnízdo přilepí klidně i k vaší terase.
Usídlují se i v dutinách stromů, pařezech nebo v zemi. Nejčastěji útočí, pokud budou mít pocit, že jejich hnízdo jakkoli ohrožujete. Ještě, než se rozhodnete zlikvidovat každého příslušníka vosího či sršního národa, který se objeví na vaší zahradě či v domácnosti, pamatujte, že
oba druhy hmyzu patří k těm užitečným, jež mají v přírodě důležité místo.
Pro případ, že nechcete likvidovat hnízdo, ale pouze se chránit před nezvanými návštěvníky, používejte zejména profesionální přípravky určené k odpuzování tohoto hmyzu. Odpuzujícími přípravky jsou repelenty, lapače a pasti, ale i například makety vosího hnízda. Často
využívané jsou i „babské rady“, např. natření rámů dveří a oken octem, zapálení aromalampy
či svíčky s citrusovou vůní, vyrobení jednoduché pasti na vosy s pomocí lahve od piva, kde
necháte část tohoto nápoje.
A jak postupovat, rozhodnete-li se pro likvidaci hnízda?
l Povolejte specializovanou firmu zabývající se dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací, která zajistí odbornou likvidaci hnízda.
l V případě, že hnízdo ohrožuje veřejný prostor, volejte hasičský záchranný sbor na telefonní lince 150 nebo 112.
V případě, že se rozhodnete hnízdo zlikvidovat sami, uvědomte si, že se jedná o poměrně
nebezpečnou činnost. Dodržujte následná doporučení:
l Likvidaci hnízda realizujte nejlépe velmi brzy ráno nebo pozdě večer, kdy není hmyz
výrazně aktivní.
l Pracujte rychle, abyste nedali vosám a sršním čas na vás zaútočit.
l Vždy mějte připravenou „únikovou cestu“.
l Buďte oblečení od hlavy až k patě, ideálně v pevných, neprodyšných a silných materiálech, nezapomeňte chránit také obličej a oči.
l Používejte pouze specializované přípravky, které jsou přímo určené pro likvidaci hnízd,
vždy si pečlivě nastudujte návod a postupujte v souladu s ním.
l Nechcete-li vosy či sršně zabíjet, můžete volně visící hnízdo (např. na větvi či trámu)
odříznout a uzavřít do pytle či krabice. Následně jej odvezte na odlehlé místo mimo
civilizaci, kde hnízdo zanechte.
l V případě, že vás poštípe více vos nebo sršní nebo vás štípnou do rizikového místa (např.
krk, dutina ústní), vyhledejte rychlou lékařskou pomoc.
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
ČERVNOVÉ PRANOSTIKY:
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jaký červen, takový i prosinec.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

8. ČERVNA
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Když prší na Medarda, namokne každá brázda.
Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.
Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.
Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.

15. ČERVNA
Déšť na Víta - špatná budou žita.
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
Svatý Vít dává trávě pít.

21. ČERVNA
Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

RADOSTNÁ STUDÁNKA
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V Čechách jsou oblíbená tzv. mariánská poutní místa. Poutníci směřují na
místa zjevení Panny Marie či k jejímu obrazu nebo soše, kterým je obvykle přisuzována kouzelná moc. Nejvýznamnější cesty jsou (viz. Tajenka) či městyse
Křtiny v Moravském krasu.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
GRATULUJEME ČERVNOVÝM JUBILANTŮM
95 let – Božena Vávrová, Kozákov 1

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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