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Veřejné zasedání zastupitelstva obce

se koná ve čtvrtek 15. září 2022 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu
Radostné pod Kozákovem (na Pustině)
SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ

bude proveden v úterý 20. 9. 2022.
Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích a tetrapak v oranžových pytlích,
který se standardně odevzdává v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volavci a je označován 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 září bude proveden vývoz biopopelnic každé úterý,
tzn. 6.; 13.; 20. a 27. 9. 2022.
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své
nemovitosti v dostatečném časovém předstihu.
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.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
se uskuteční: v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je pro voliče s trvalým pobytem v obci Radostná pod Kozákovem volební místnost v budově obecního úřadu Radostná pod Kozákovem, Lestkov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr.

Občerstvení během celého dne zajištěno
Vstupné dobrovolné

Večerní program:
• Od 19:00 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA
s hudební skupinou Širokko

Odpolední program:
• Zahájení ve 14:00 hodin
• Přivítání hostů
• Žehnání novému hasičskému automobilu a jeho
předání zásahové jednotce hasičů obce Radostná
pod Kozákovem
• Ukázka práce profesionálních hasičů vyprošťování
• Prezentace techniky jednotlivých složek IZS
• Soutěže a hry pro děti
• Dětská diskotéka

Hasičské vozidlo bylo
získáno za podpory:

které se bude konat v sobotu 3. září 2022 v Lestkově v areálu pod rybníkem.

Loučení s létem
a
slavnostní žehnání novému hasičskému automobilu

Obec Radostná pod Kozákovem ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lestkov
si vás dovolují pozvat na
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BESEDA S JANOU SIEBEROVOU
Čas běží a blíží se další výročí našeho Domácího
hospice 14 pomocníků. Jako každý rok se ho chystáme oslavit nějakou zajímavou akcí pro Vás. Jsme
velmi rádi, že naše pozvání tentokrát přijala zdravotní sestra, aktivistka hospicového hnutí, autorka řady článků a knih o doprovázení
terminálně nemocných a zakladatelka Domácího hospice Duha Hořice paní Jana
Sieberová. Vyslechnout si její velmi zajímavou cestu a zkušenost s hospicovým
dílem budete moci v úterý 20.9.2022 od 17 hod v čítárně knihovny v Semilech.
Těšíme se na Vás.
Tým domácího hospice

INFORMACE O NOVĚ ZALOŽENÉ FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ
Na Facebooku byla založena nová skupina pro obyvatele naší obce, kde můžete
nabídnout sousedům směnu, darování nebo prodej jakýchkoliv věcí, pro které už
doma nemáte využití.
Odkaz: https://www.facebook.com/groups/2705937122871754
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PRODEJ OBECNÍHO VOZIDLA OBÁLKOVOU METODOU
Na základě usnesení zastupitelstva obce Radostná pod Kozákovem ze dne 15. 6.
2022 vypisujeme prodej obecního vozidla obálkovou metodou.
Popis vozu:
Renault Master, obsah 2,8l, diesel, 9 míst k sezení, rok výroby 1999,
počet najetých km: 208 900, barva bílá, tažné zařízení, el. okna, STK do 05/2024.
Nejnižší akceptovatelná cena: 40 000,- Kč.
Prohlídka vozu je možná po telefonické dohodě se starostou obce na telefonu
724 179 787.
Zájemce o koupi vozidla sdělí svou nabídku ceny písemnou formou v zalepené
obálce označené “Prodej vozu”, kterou doručí na adresu: Obecní úřad Radostná pod
Kozákovem, Lestkov 77, 512 63 Rovensko p. Tr.
Nabídky lze podat nejpozději do 15. 9. 2022 do 19:00 hodin.
Otevírání obálek bude probíhat veřejně při zasedání zastupitelstva obce dne
15. 9. 2022 v 19:30 hodin.

INFORMACE Z TATOBIT
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tatobity
pořádá

16. výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin
Téma: OKRASNÉ PAŘEZY V NAŠICH ZAHRADÁCH
Výstava se bude konat ve dnech 23. 9., 24. 9., 25. 9. 2022
Na sále Kulturního domu v Tatobitech.
Doba konání výstavy:
23. 9. – 14:00 – 18:00 – pátek
24. 9. – 10:30 – 18:00 – sobota
25. 9. – 10:30 – 16:00 – neděle
Vstupné dobrovolné! 				

BOHATÁ TOMBOLA!
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POVĚSTI Z OKOLÍ
ZÁMEK SYCHROV

Na místě dnešního zámku Sychrova bývala od 14. století ves Svojkov s poplužním
dvorem, zvaným Sychrov. V té době zde byla tvrz, která byla majetkem české královské komory. Svojkov patřil k albrechtickému panství pánů z Kyjova. Ti jej drželi až
do Bílé hory, kdy jim byl zkonfiskován. Albrechtice se Svojkovem a dvorem Sychrovem získal Albrecht z Valdštejna. Po jeho smrti v r. 1634 se zde vystřídalo několik
majitelů, až je v roce 1669 koupil Vincenc Lamotte z Frintroppu. V l. 1690–1693
si Lamottové na místě původního domu pánů z Kyjova postavili patrový barokní
zámek s věží na východní straně, zámeckou kaplí a parkem. Zámek byl nazýván
Sychrov. Ves Svojkov, do které Sychrov původně patřil, počátkem 18. století zanikla. Roku 1740 koupil toto panství František z Valdštejna, z větve mnichovohradišťské. Protože Valdštejnové sídlili na Mnichově Hradišti, přestal být sychrovský
zámek trvalým sídlem vrchnosti. Takřka osmdesát let zde nedocházelo k žádným
výraznějším změnám a objekt byl využíván pro hospodářské účely a k ubytování
služebnictva. Situace se radikálně změnila 30. srpnem 1820, kdy se novým majitelem Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná stopětadvacetiletá éra Rohanů na Sychrově a doba největší slávy
zámku. Kolébkou rodu Rohanů byla Bretaň, kde o nich můžeme vystopovat nejstarší zmínku již v roce 951. V průběhu staletí se jejich postavení upevňovalo, až se
zařadili mezi deset nejvlivnějších šlechtických rodů ve Francii a jako přímí bratranci
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francouzských králů získali i titul princů z královské krve. Rod tvořilo několik linií,
jejichž příslušníci zaujímali významné úřady - vojenské, politické i církevní. Po Velké
francouzské buržoazní revoluci opustili Francii a usadili se v rakouské monarchii.
Na rozdíl od jiných šlechtických uprchlíků, kteří se vraceli zpět do Francie (v době
Napoleona I. a hlavně v období restaurace Bourbonů - tj. za Ludvíka XVIII. a Karla X.),
zůstali Rohanové v Čechách, i když byli později k návratu přímo vyzváni.
Hlavním sídlem rodu byl právě Sychrov, který ovšem v podobě zchátralého barokního zámečku nevyhovoval požadavkům kladeným na sídlo vévodské a knížecí.
Již za prvního majitele, knížete Karla Alaina Gabriela Rohana, se uskutečnila velkolepá empírová přestavba (dokončena v roce 1834). Stavební vývoj zámku ovšem
pokračoval především za knížete Kamila Josefa Filipa Idesbalda Rohana, kdy se
rodila dnešní novogotická podoba Sychrova. Romantická novogotická přestavba
z let 1847 - 1862, uskutečněná dle projektu profesora akademie výtvarných umění
Bernarda Gruebera, zařadila Sychrov mezi nejvýznamnější památky historizujících
slohů 19. století (jako jsou například Hluboká nad Vltavou, Hrádek u Nechanic, Lednice,...). Veškeré práce byly svěřeny výhradně domácím umělcům a řemeslníkům.
Mezi nimi zaujímal významné místo Petr Bušek, řezbář, který svým tvůrčím a osobitým talentem vtiskl všem interiérům zámku vysokou uměleckou hodnotu a neopakovatelnou atmosféru. Jeho práce byla doplněna činností řady dalších umělců
a řemeslníků Mimořádnou pozornost věnoval kníže Kamil Rohan i zámeckému parku v anglickém stylu, který za jeho života dosáhl nebývalého rozkvětu a byl předlohou pro vznik řady dnes významných arboret, jako jsou například Průhonice nebo
Konopiště. V tomto období bylo dosaženo vzácné harmonie mezi exteriérem zámku, jeho interiéry a parkem.
Přelom dvacátých a třicátých let 20. století zámku přinesl funkcionalistickou
úpravu, která nejenom změnila částečně exteriér stavby (byly odstraněny různé
ozdobné novogotické arkýře a atiky, omítka z původně omítnutých věží byla odstraněna a nahrazena lomovým zdivem,....) ale i jeho interiéry. V řadě místností byly
sejmuty Buškovy bohaté řezbářské ozdoby (např. výplně stropu ve schodišťové
hale), francouzské tapety z tlačené vepřovice. Novogotické vybavení bylo nahrazováno novým, moderním.
Zámek Sychrov je nerozlučně spojen se jménem velkého českého hudebního
skladatele Antonína Dvořáka, na jehož památku zde bylo vybudováno v r. 1952
malé muzeum. Antonín Dvořák zajížděl na zámek za svým přítelem Aloisem Göblem, který byl patronátním komisařem na Sychrově. Dvořákovy pobyty na Sychrově spadají převážně do období l. 1877–1880, 1892 a 1896. Na zámek přijížděl
obvykle v prvních dnech září, kdy se každoročně konala na Sychrově slavná pouť, při
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které býval povolen vstup
do zámecké zahrady, jinak pro veřejnost nepřístupné. Dvořákovu tvůrčí
činnost na sychrovském
zámku připomíná několik
skladeb. Pro svého hostitele Aloise Göbla, který
byl výborným zpěvákem
a hudebníkem, napsal
několik menších chrámových skladeb, které společně přednesli v zámecké kapli. Antonín Dvořák
byl rovněž čestným členem Zpěváckého spolku
v Turnově, jehož byl Alois
Göbel činným členem. Při
příležitosti oslav 110. výročí narození Antonína Dvořáka byla v r. 1951 odhalena na nároží levého křidla zámku pamětní deska. Z popudu Zpěváckého spolku v Turnově jsou každoročně pořádány přehlídky Dvořákovy tvorby, známé pod jménem Dvořákův Turnov a Sychrov,
na kterých vystupují naši přední umělci a hudební soubory.
K sychrovskému zámku patří také anglický park o rozloze 23 hektarů. Byl založen
po r. 1820 Karlem Alainem Rohanem, ale největšího rozkvětu dosáhl za Kamila Rohana, který do parku svezl vzácné dřeviny z různých koutů světa. Jeho správou byli
pověřeni čeští zahradníci Vojtěch Mašek a Vincenc Zakouřil. V soupisech z l.1879–
1880 je uváděno přes 300 druhů jehličnatých stromů a přes 1500 druhů a forem
stromů listnatých. Cizokrajné rostliny, především vzácné orchideje, byly pěstovány
ve sklenících. Voda byla čerpána z Mohelky do vlastní vodárny poblíž oranžérie, odkud se rozváděla do parku nejen k zavlažování, ale též k napájení několika bazénků,
vodotrysků a umělého potoka. Časem byla vodárna zrušena, protože čerpání vody
z Mohelky bylo příliš nákladné. Při vybudování parku pamatoval jeho zakladatel
i na půvabné vyhlídky. Pro pohodlí uživatelů parku byla zřízena odpočívadla, která
byla ukázkou umělecké práce kamenické a kovodělné. Na park navazovala obora
s vysokou zvěří, která se rozkládala po okolních svazích a v údolí Mohelky. U vchodu
do obory byla postavena umělá zřícenina, tzv. Arthurův hrad. Za Kamilova nástup-

9

RADOSTNÁ STUDÁNKA

ce, knížete Alaina Rohana (1853–1914), byla plocha parku poněkud zmenšena, protože nebylo dost finančních prostředků na její udržování. Osou parku je široká cesta
přerušená dvěma bazénky s vodotrysky, která směřuje od hlavního zahradního
průčelí zámku k oranžérii. Napravo do zámku vede alej mohutných dubů, na kterou
navazuje lipová alej, zvaná Rohanka, směřující k liberecké silnici.
Po skončení druhé světové války byl zámek zkonfiskován na základě dekretu
č. 12/1945 Sb. a stal se státním majetkem. Zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od 1. května 1950 byl v malém rozsahu zpřístupněn veřejnosti.
V průběhu 70. let se jeho prohlídková trasa rozšířila o východní křídlo a chodbu jižního zámeckého traktu s Památníkem Antonína Dvořáka. Od počátku devadesátých
let probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého
parku, jejímž cílem je co nejvíce přiblížit zámek Sychrov do doby jeho největšího
rozkvětu, tj. ke stavu z druhé poloviny 19. století.
Natáčely se zde pohádky Zlatovláska či Nesmrtelná teta.
Volně čerpáno z Internetu. Mgr. Kašová Milena
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Aby v přírodě nehořelo!
Lesní požár je požár, který začne v lese, nebo mimo les a do lesa se následně rozšíří.
Jedná se o nežádoucí hoření zasahující velké plochy se závažným dopadem na chráněné
zájmy, tzn. život, zdraví, majetek a životní prostředí.
Obecně lze lesní požáry rozdělit na podzemní (šíří se často do hloubky kolem kořenů
např. proschlém humusu nebo rašeliništích). Pozemní v našich podmínkách se vyskytuje nejčastěji a zasahuje pozemní kryt, tzn. hrabanku, trávu, mech) a korunový (jeho
hlavním nebezpečím je vysoká rychlost šíření ve větvích stromů). Lesní požáry vznikají
působením přírodních živlů (např. blesk, samovznícení), technických nebo technologických závad (spadlé dráty elektrického vedení nebo poruchy na strojích), ale nejčastější
příčinnou je nedbalost či úmysl člověka (odhození nedopalku, žhářství).
Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo
udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající
předměty. V případě porušení zákona může být viníkovi uložena pokuta do výše 15 000 Kč.
Navíc likvidace lesních požárů je pro hasiče nebezpečná, zdlouhavá, materiálně i fyzicky
náročná činnost.
Nejen z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.
Hasiči radí:
l V lese nikdy nekuřte.

l Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených místech.
l Za

silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte.
lO
 hniště vzdalte nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov
a všech dalších hořlavých věcí (stoh, suché listí, kořeny stromů, větve apod.).
l Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy a v případě většího ohně oddělte až metr širokým
pruhem, který zbavte veškerých hořlavin.
lK
 zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky
jako např. benzín, naftu či líh.
lN
 achystejte si předem prostředek pro hašení, kdyby se oheň vymkl kontrole (hasicí
přístroj, dostatek vody, písek, hlínu apod.).
l Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, a nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty.
l Děti nenechávejte u ohniště bez dozoru dospělé osoby.
l Ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte vodou, popřípadě zasypejte zeminou. Při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné.
lP
 okud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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RADOSTNÁ STUDÁNKA

NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
KVÍZ Z NAŠÍ HISTORIE:
1. Kdo byl prezidentem během sovětské
okupace?

7. Kterého panovníka nazýváme „otec
vlasti“?

2. Kde zahnali husité nepřítele pouze zpěvem?

8. Kolik manželek měl Karel IV?

a.
b.
c.

Emil Hácha
Ludvík Svoboda
Gustav Husák

u Přerova
u Lipan
u Domažlic

3. Kdo byl prezidentem Protektorátu Čechy a Morava?
a.
b.
c.

Jiří Paroubek
Edvard Beneš
Emil Hácha

4. U jaké vesnice na našem území se
odehrála největší bitva napoleonských
válek?
a.
b.
c.

Slavkov
Lipany
Blaník

5. Kolik dětí měla Marie Terezie?
a.
b.
c.

5 dětí
12 dětí
16 dětí

6. Kde bojovali Češi během první světové
války?
a.
b.
c.

Itálie, Německo, Velká Británie
Itálie, Rusko, Francie
Itálie, Německo, Rakousko

a.
b.
c.

a.
b.
c.

Jiří z Poděbrad
Rudolf II.
Karel IV.

šest
čtyři
dvě

9. Kde je pohřben Jan Ámos Komenský?
a.
b.
c.

v Nivnici
v Praze
v Naardenu

10. V jakém roce je poprvé zvolen prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk?
a.
b.
c.

1918
1925
1920

11. Kterého panovníka označujeme termínem „zimní král“?
a.
b.
c.

Přemysl Otakar II.
Friedrich I. Falcký
Karel IV.

12. Kdy vstoupila ČR do Evropské unie?
a.
b.
c.

2004
2014
1994

Řešení:1b, 2c, 3c, 4a, 5c, 6b, 7c, 8b, 9c, 10a, 11b, 12a

a.
b.
c.

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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