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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 18. 10. 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 Volav-
ci a je označován čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpa-
du. 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 říjnu bude proveden vývoz biopopelnic každé úterý, 
tzn. 4.; 11.; 18. a 25. 10. 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 biood-

pad (malý oranžový, popř. červený) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je 
možné odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Za přítomnosti šesti zastupitelů obce a dvou občanů z Lestkova se ve čtvrtek 

15. září 2022 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastu-
pitelstva obce. Zahájeno bylo starostou obce v 19:30 hodin a zastupitelé následně 
projednali tyto body:
1.  Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN v obec-

ním pozemku p. č. 587/22 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (areál bývalého JZD).
2.  Byla schválena směna obecních pozemků p. č. 671/27; 671/32 a 673/2 (na Zelin-

kách) o celkové výměře 2722 m2 za pozemek p. č. 721/14 o výměře 3699 m2,  vše 
v k. ú. Lestkov pod Kozákovem, bez dalších finančních nároků.

3.  Byla odsouhlasena stavba skladové haly pro seno na pozemku p. č. 421 v k. 
ú. Lestkov pod Kozákovem (za zahradnictvím “U kříže”) o půdorysu 20 x 9,5 m 
s maximální výškou 4,5 m.

4.  Byla otevřena obálka s cenovou nabídkou na odkoupení obecního vozidla zn. Re-
nault Master a schválen jeho prodej za 41 100,- Kč.

Jan König, starosta
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Výsledky voleb 
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Radostná pod Kozákovem 
konaných ve dnech 23. a 24. 9. 2022 

Počet volených zastupitelů: 9 

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

358 206 57,54 206 1 379

Kandidátní listina Hlasy Mandát

číslo název abs. v %

1 Ing. Olga Kudrnáčová 106 7,69 ANO

2 Bc. Jaroslav Šimon 108 7,83 ANO

3 Ing. Zdeněk Brožek 127 9,21 ANO

4 Michael Novák 80 5,80 NE

5 Jan Šťastný 100 7,25 ANO

6 Mgr. Milena Kašová 95 6,89 ANO

7 PharmDr. Leona 
Adamičková

71 5,15 NE

8 Jan König, DiS. 177 12,84 ANO

9 Radek Svoboda 90 6,53 ANO

10 Markéta Mužíčková 66 4,79 NE

11 Jiří Šírek 82 5,95 NE

12 Miroslava Knoblochová 108 7,83 ANO

13 Josef Prokůpek 169 12,26 ANO

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se bude konat v průběhu měsíce října, 

termín bude upřesněn na úřední desce.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
proběhne v neděli 9. října 2022 od 14:00 hodin v zasedací místnosti obecního 

úřadu Radostná pod Kozákovem.
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POVĚSTI Z OKOLÍ

ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC

Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven v letech 1839-1857 ve stylu romantické 
windsorské gotiky podle projektu anglického architekta Edwarda Bucktona Lamba, 
jako reprezentační sídlo významného hraběcího rodu Harrachů. V původních bo-
hatě zdobených a vybavených interiérech je prezentována ukázka bydlení šlechty 
ve druhé polovině 19. století. Impozantní Rytířský sál je věnován nejvýznamnějším 
členům rodu a jeho historii. Největší a nejkrásnější zámeckou místností je Zlatý sál. 
Jeho pojmenování je odvozeno od unikátních zlacených kožených tapet na stěnách, 
vyrobených v 17. století v Belgii.

V Mühlgrubském salonu je vystaven ojedinělý soubor kurfiřtských židlí, v jídelně 
uvidíte vzácné sbírky harrachovského skla, keramiky a cínového nádobí ze 16. a 17. 
století. V herně si prohlédnete obraz „Slavnost v lázních“ od slavného malíře 16. 
století Lukase van Falckenborgha. V prvním patře jsou soukromá apartmá hraběte 
a hraběnky, rodová galerie v letní jídelně a pokoje pro hosty. Kolem zámku je anglic-
ký park. Některé části místností (stropy, obklady, portály) byly na zámek přeneseny 
z jiných starších harrachovských sídel a pocházejí i z 16. století.

Souběžně se stavbou zámku byla v roce 1844 zahradním projektantem L. Krüge-
rem upravena část okolního lesa jako krajinářský park (24 ha) a ve zbývající čás-
ti byla založena obora a bažantnice (200 ha). V roce 1945 byl zámek konfiskován 
na základě tzv. Benešových dekretů. V parku zámku se dnes nachází golfové hřiště 
Hrádek. Státní zámek Hrádek u Nechanic byl v roce 2001 prohlášen Národní kultur-
ní památkou.
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Natáčely se zde některé scény (zahrada princezny Večernice) pohádky Princ a Ve-
černice.

POVĚSTI O HRÁDKU U NECHANIC
Jelikož se zámek Hrádek u Nechanic nedočkal příliš dlouhé a barvité historie, i po-

čet pověstí není veliký. Nějaké se však najdou.
Například, že se v sídle událo vždy něco neobvyklého jako předzvěst smrti ně-

kterého příslušníka prastarého šlechtického rodu. U Harrachů byl slyšet šramot, 
bouchání dveří nebo nevysvětlitelné rány, které připomínaly pád brnění, váz a jiných 
předmětů.

Další legenda se váže k rodovému erbu Harrachů. Ten je složen ze tří stříbrných 
pštrosích per, která jsou zatnuta do zlaté koule. Jeden z předků rodu se údajně kdysi 
dávno zúčastnil výpravy do Svaté země. Odvážně a chrabře bojoval, avšak nebylo 
mu to nic platné.

V jedné bitvě ho zranili, padl z koně a přilbice se mu smekla z hlavy. Její stříbrný 
lesk zahalila rudá barva krve, jen tři péra, která ji zdobila, dále svítila do tmy. Těž-
ko říct, zda rytíř přežil, a snad se nakonec i vrátil šťastně domů, každopádně jeho 
přilba s třpytem ptačích per dala vzniknout novému erbu.

Volně čerpáno z Internetu. Mgr. Kašová Milena



6 RADOSTNÁ STUDÁNKA

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ŘÍJNU
Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok. Ve škole máme 33 žáků, ve školce 34 Be-

rušek a Ještěrek. Ač válka na Ukrajině pokračuje, nemáme ve škole žádného žáka 
z této země. Letošní školní rok bude ve znamení příprav na malou revizi RVP, poku-
síme se vše připravit tak, abychom od příštího září mohli vplout do nové podoby ICT.

ZÁŘÍ 2022
l  čt 1. 9. – zahájení školního roku 2022/2023
l  út 6. 9. – Večerníčková stezka – škola a Ještěrky
l  7. – 9. 9. – Výlet za poznáním (sama sebe) – chata Bára – Benecko
l  út 13. 9. – ŠKOLKA – odpolední dílnička nejen pro rodiče – Ježek
l  čt 15. 9. – rodičovské sdružení od 15:15
l  čt 22. 9. – ŠKOLKA – Podzimní stopovaná
l  pá 23. 9. – Bramboriáda v ŠD
l  pá 30. 9. – výlet na Stachelberg – škola a Ještěrky

A co nás čeká následující měsíc?
Od 3. října začínají ve škole a školce fungovat kroužky:

ŠKOLKA
anglický jazyk: průběžně dopoledne dle ŠVP PV
logopedie: individuálně dle potřeby 

ŠKOLA
anglický jazyk: pátek - 1. ročník 13:00 – 13:45, 2. ročník 13:45 – 14:30
zumba: úterý 15:30 – 16:30
flétna: středa (1. – 2. ročník) a pátek (3. – 5. ročník) – v rámci a případně po HV
míčové hry - házená: pondělí – 13:15 – 14:15 (od 10. 10.) a 15:15 – 16:15 (od 3. 10.)
šití: úterý – 1x za 14 dní 14:00 – 15:30 (od 4. 10.)

l  čt 6. 10. – ŠKOLKA – divadlo Kočičí koncert
l  26. a 27. 10. – podzimní prázdniny pro školáky
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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POLODRAHOKAMY Z KOZÁKOVA

JASPIS
Jaspis je neprůhledná odrůda chalcedonu vyskytující se v řadě barevných variant. 
Hlavní složkou je oxid křemičitý s častými přimíšeninami opálu, zabarvení pak 

určují uzavřeniny chloritu, příměsi železa, manganu a jiných prvků.
Již od starověku ceněný kámen. Kromě šperkařství má význam také v esoterice.
Vyskytuje se mimo jiné i na Kozákově.
Barva: žlutá, hnědá, červená, zelená
Z jaspisu se od nepaměti vyrábějí nejen šperky, ale i pečetidla, masážní tyčky atd. 
Tomuto minerálu je přičítána velká magická moc a často se o něm hovoří jakožto 

o „matce všech kamenů“.
Účel, síla a podpora:
Jaspis údajně dokáže chránit před zlými mocnostmi, zklamáním v lásce a závra-

těmi. Podporuje chuť k jídlu a představivost.

CITRÍN
Citrín je žlutá, zlatožlutá až žlutozelená varianta křemene. Zbarvení také odpoví-

dá název, který je odvozen od slova „citrón“.
Citrín se na trhu objevuje od nejníže ceněných citrónových odstínů po drahé zla-

tooranžové a nádherně zlatohnědé variace. Sytě oranžové kameny s červenými 
odlesky se označují jako „madeiry“ a samozřejmě patří k nejžádanějším. K dražším 
se řadí i tzv. „palmeiry“, které zaujmou oranžově jantarovým zbarvením. Některé 
přírodní citríny mohou přecházet do záhnědy či mohou srůstat se záhnědami.

Barva: žlutý, zlatožlutý
Léčebné využití a účinky citrínu: obnova ztracených sil a energie, citrín blahodárně 

působí na chronický únavový syndrom, povzbuzuje trávení, slezinu a slinivku břišní, 
zažehnává infekce v ledvinách a močovém měchýři, pomáhá při očních problémech, 
podporuje krevní oběh, udržuje v rovnováze činnost štítné žlázy. Posiluje nervy, po-
máhá zbavit se všeho škodlivého, příznivě působí při zácpě a zabírá na celulitidu. 
Působí na problémy při menstruaci a symptomy menopauzy, kdy uvádí do rovno-
váhy jednotlivé hormony a zahání únavu.

Mimo jiné se nachází i na Kozákově.
Zdroje: hrady cz. Wikipedie Autor: Magdaléna Šuraňová
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

BOUŘEK SE BÁT NEMUSÍTE.
JAK SE PŘI NICH CHOVAT?

Déšť, blesky a hřmění – to jsou asi nejznámější atmosférické jevy, které doprová-
zejí bouřky. Přidat se může i nárazový vítr, sněhové krupky, nebo dokonce tornádo 
– a takové počasí nám může už značně znepříjemnit život. 

Pokud začne bouřka a jste zrovna doma, nepanikařte, ochrání vás hromosvod. 
Jestliže vás ale bouřkové počasí zastihne venku, měli byste se mít na pozoru a řídit 
se následujícími pravidly.

Hasiči radí:
•  Je-li to možné, schovejte se do nejbližší budovy s hromosvodem. Nikdy se ne-

schovávejte v osamocených stavbách bez hromosvodu, jako jsou např. posedy.
•  Snažte se předejít tomu, abyste během bouřky byli na kopcích a holých pláních. 

Pokud se ovšem v takové situaci ocitnete, neutíkejte, přečkejte bouřku v podře-
pu s nohama a rukama u sebe a neshlukujte se ve skupině lidí.

•  Když vás bouřka zastihne v lese, relativně bezpečné útočiště vám poskytne 
hustý nízký porost. Ovšem – pokud vane silný vítr, raději se lesu vyhněte.

•  Nikdy se neschovávejte pod osamělými stromy, hlavně ne pod těmi vysokými, 
vysoké osamocené objekty totiž přitahují blesky nejvíce.

•  Vyhněte se také vodním plochám a železným konstrukcím – i ty totiž velmi silně 
přitahují blesky.

•  Poslední důležitá rada – zbavte se kovových předmětů, netelefonujte, nepra-
cujte s elektronickými ani plynovými spotřebiči.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

  

ZMĚNA KONTAKTNÍHO MÍSTA ČEZ V TURNOVĚ.
Kancelář kontaktního místa ČEZ v Turnově, v ulici Palackého byla k 31. 8. 2022 zrušena.
Od 1. 9. 2022 byla na poště Turnov 1, náměstí Českého ráje 65 otevřena přepážka ČEZ.
Na přepážku je možné se objednat  na čas přes internetové stránky České pošty.

Pracovní doba: PO, ST        9:00 - 12:30   13:00 - 17:30
 ÚT, ČT, PÁ  9:00 - 15:00
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

OPTICKÉ KLAMY:
Něco pro zábavu dospělým i dětem 

OPTICKÉ KLAMY: 



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


