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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V úterý 18. října 2022 se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo první, tzv.
ustavující zasedání zastupitelstva obce, kterého se zúčastnili všichni nově zvolení
zastupitelé a 2 občané z Lestkova. Zahájeno bylo v 19:30 hodin stávajícím starostou
obce. Všichni zastupitelé obce následně splnili svou zákonnou povinnost a složili
slib zastupitele.
Hlavním cílem tohoto zasedání byla volba nového vedení obce, tzn. starosty,
místostarosty, finančního výboru a kontrolního výboru. Bylo určeno, že všechny
funkce budou vykonávány jako neuvolněné. Veřejným hlasováním byl starostou
obce Radostná pod Kozákovem zvolen Jan König, DiS. a místostarostou Ing. Zdeněk
Brožek. Předsedou finančního výboru Miroslava Knoblochová a členy Mgr. Milena
Kašová a Radek Svoboda. Předsedou kontrolního výboru byl ustanoven Bc. Jaroslav
Šimon a členy Ing. Olga Kudrnáčová a Jan Šťastný.
V dalším programu zastupitelé schválili:
•S
 mlouvu o dílo na akci “Kozákov - nový zdroj vody” s firmou VHS technology,
a. s., Chotějovice 166, 418 04 Světec, za celkovou cenu 7 865 000,- Kč vč. DPH.
Jedná se o I. etapu výstavby vodovodu pro místní část obce Kozákov, ve které
bude upraveno jímání vody, vybudován nový přivaděč a vodojem. Stavba by
měla být dokončena do konce roku 2023.
Ve II. etapě, která je ve fázi projektování a získávání potřebných souhlasů, bude
řešeno rozvodné potrubí k jednotlivým nemovitostem.
•S
 tavbu zemědělského přístřešku pro skladování sena a slámy o půdorysu
18,7 x 6,5 m s výškou max. 3,2 m, u hospodářské usedlosti Volavec č. p. 13,
na pozemku p. č. 298/1 v k. ú. Volavec.
Jan König, starosta

SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

bude proveden v úterý 15. listopadu 2022.
Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích, tetrapak v oranžových pytlích
a 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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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
bude proveden v neděli 6. listopadu 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.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V ilstopadu bude proveden vývoz biopopelnic každé úterý,
tzn. 1.; 8.; 15.; 22. a 29. 11. 2022.
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své
nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.
Pokud klesnou venkovní teploty pod 0 °C, nebude možné vývoz provést, neboť
v takovém případě nelze s obsahem biopopelnic manipulovat.
Pokud do hnědých biopopelnic vkládáte větve, mohou mít v průměru maximálně
1 cm a musí být nalámány tak, aby bylo možné zavřít vrchní víko popelnice. Delší ani
silnější větve neumí svozové vozidlo zpracovat!
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.
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POVĚSTI Z OKOLÍ
JIČÍNSKÝ ZÁMEK

Počátkem 16. století koupil tehdejší majitel panství a hradu Veliše, ke kterému
město Jičín patřilo, Mikuláš starší Trčka z Lípy a na Vlašimi, měšťanský nárožní
dům v Jičíně, který se stal základem Jičínského zámku. Dům stál ve středu jižní
strany náměstí, v místě, kde je dnes západní nároží zámku. Roku 1538 prodal
sice Mikuláš mladší Trčka tento dům Mikuláši Štítnému ze Štítného, ale asi ne
na dlouho. V roce 1566 prodal Vilém Trčka dům jičínské obci za 100 kop grošů,
a nízká cena nasvědčuje, že nešlo o dům velký, nebo výstavný. Již v roce 1572
však dům znovu patřil vrchnosti a k němu byly připojeny dvě parcely do ulice
Smiřických a sousední dům na náměstí. Zdivo těchto domů bylo z části použito
při stavbě zámku, jak prokazuje neobyčejně silná zeď na pravé straně západního
průjezdu a nález raně renesančního pískovcového ostění v podloubí. Z vylíčení
sporu mezi Bohuslavem Křineckým a Jaroslavem Smiřickým v roce 1587 lze
usuzovat, že domy byly patrové a v nádvoří byly arkády.
V r. 1606 prodal Jan Rudolf Trčka z Lípy velišské panství hraběti Jindřichu
Matesovi z Thurnu. Od tohoto panství oddělil město Jičín a připojil k panství
Kumburk, které Trčkové vlastnili již asi 80 let. Roku 1607 koupil kumburské
panství i s Jičínem Zikmund Smiřický ze Smiřic, který v jičínském okolí vlastnil
řadu panství a statků.
Po Zikmundovi Smiřickém (zemřel r. 1608) se majetku ujal nejstarší syn Jaroslav
a po jeho smrti r. 1611 další Zikmundův syn Albrecht Jan. Smiřičtí se krátce
po zakoupení panství pustili do přestavby panských domů na dvoupatrový zámek
s rohovým polygonálním arkýřem. Stavební práce trvaly asi do r. 1616. Všechny
čtyři strany čtvercového nádvoří byly obklopeny arkádami v obou patrech. V této
době bylo též přestavěno podloubí před zámkem. Vzadu v místech dnešního
třetího nádvoří byly konírny a kolny. Zámek se stal dominantou nejen náměstí,
ale i celého města. Na jičínském zámku se však Smiřičtí příliš nezdržovali, neboť
vedle pražského paláce byl jejich nejoblíbenějším sídlem zámek v Kostelci nad
Černými Lesy.
Když v r. 1618 zemřel bez potomků Albrecht Jan Smiřický, vyvstala otázka, kdo
bude dědicem rozsáhlého majetku, který se r. 1614 po vymření náchodské větve
Smiřických zvětšil o panství Náchod s Vízmburkem a Ratibořicemi. Posledními
žijícími potomky tohoto starobylého a bohatého rodu byli sourozenci Albrechta
Jana, slabomyslný bratr Jindřich Jiří a dvě sestry. Starší sestru Elišku Kateřinu
dal její otec Zikmund Smiřický r. 1608 uvěznit na hradě Skále, protože udržovala
milostné styky s panským kovářem. Proto se poručnicí Jindřicha Jiřího stala
mladší sestra Markéta Saloména, provdaná za Jindřicha Slavatu z Chlumu
a Košumberka, a stala se prakticky nejvážnější uchazečkou o celý majetek.
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Vzniklého stavu využil Ota Jindřich z Vartemberka, který Elišku Kateřinu v r. 1619
osvobodil, vzal si ji za manželku a vznesl vzápětí nárok na část panství Smiřických.
S pomocí jeho vojáků byla Eliška Kateřina uvedena do jičínského zámku.
S takovýmto vývojem nebyla ovšem spokojena Markéta Saloména a se svým
manželem všemožně usilovala o to, aby jim zůstal celý majetek. Dosáhli na králi Fridrichu
Falckém, že povolal Otu Jindřicha z Vartemberka do Prahy a do Jičína vyslal komisi se
dvěma komorníky desk zemských, v jejichž přítomnosti měla Eliška Kateřina vše navrátit
své sestře. Když dne 1. února 1620 sepisovala komise v jičínském zámku inventář
majetku, došlo k výbuchu, při kterém zahynulo celkem 41 osob, mezi nimi Eliška Kateřina
z Vartemberka a Jindřich Slavata. Čtrnáct osob bylo těžce zraněno a jen deset vyvázlo
s lehkými poraněními a popáleninami. O tom, jak k výbuchu došlo, nejsou spolehlivé
zprávy, protože všichni svědkové při něm zahynuli. Ve většině soudobých zpráv se vina
přičítala Elišce Kateřině.
Po této události byl nenadále ovdovělý Ota Jindřich z Vartemberka uvězněn a Markéta
Saloména se stala opět poručnicí všech statků Smiřických. Ota Jindřich z Vartemberka
z vězení uprchl, nějaký čas se zdržoval v zemi a pak odešel do Saska. Po porážce stavů se
vrátil do Čech, přestoupil ke katolické víře a žil na tvrzi u Markvartic na Litoměřicku. Své
poddané násilně rekatolizoval, a byl jimi dne 28. října 1625 i s druhou manželkou zabit.
Ani vdova Markéta Saloména se však dlouho netěšila ze zděděného bohatství. Po bitvě
na Bílé hoře odešla s Fridrichem Falckým ze země a slabomyslného bratra Jindřicha Jiřího
vzala s sebou do exilu. Poněvadž její zesnulý bratr Albrecht Jan, poslední majitel panství,
patřil k předákům odbojných stavů a zemřel na podzim r. 1618 jako aktivní povstalec,
byly všechny jeho statky zabaveny, Konfiskaci majetku Smiřických se však nepodařilo
realizovat, protože se obratem přihlásili se svými nároky další uchazeči, na prvém místě
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, který uplatňoval dědické nároky po své matce
Markétě, rozené Smiřické. Kumburské panství bylo Valdštejnovi zastaveno již 22.
března 1621 za 60 000 zl., které půjčil císaři k válečným účelům. S tím se však Valdštejn
nespokojil. Dosáhl nakonec toho, že byl jako blízký příbuzný jmenován poručníkem
slabomyslného Jindřicha Jiřího, pro nějž požadoval navrácení všeho zabaveného majetku.
Jindřich Jiří byl vydán Valdštejnovi až v r. 1627 a ten ho ihned internoval na Hrubé Skále,
kde poslední mužský potomek Smiřických už 7. dubna 1630 zemřel. S Valdštejnem císař
uzavřel dohodu, podle níž svěřenské panství Kostelec nad Černými Lesy a polovina
ostatních statků Smiřických zůstala slabomyslnému Jindřichu Jiřímu a druhá polovina
připadla jako konfiskát po Albrechtu Janovi císaři. Touto dohodou získal Valdštejn jako
opatrovník Jindřicha Jiřího prakticky celé dědictví Smiřických. Záležitost byla uzavřena
24. dubna 1623, kdy se císař ujal sám jako vrchní poručník všech statků, které spravoval
Valdštejn jménem Jindřicha Jiřího Smiřického, a Valdštejnovi je prodal za 502 325 zlatých.
Pokračování příště 
Volně čerpáno z Internetu. Mgr. Kašová Milena
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY:
JAK SE PŘED NÍM OCHRÁNIT?
Skoro každý z nás je řidičem, a pokud ne, tak spolucestujícím. Určitě jste si
v provozu na pozemních komunikacích všimli, že některé přepravní prostředky
jsou označeny oranžovou tabulkou. Zamysleli jste se někdy nad tím, co to znamená
a jaký význam to pro nás může mít? Ve zkratce vysvětlíme.
Jedná se o označování nebezpečných látek v silniční a železniční přepravě, které
se řídí mezinárodními dohodami. Oranžová tabulka ve velikosti 40x30cm, rozdělená
na dvě části uvádí číselné kódy, tzv. Kemler kód nahoře a UN kód dole. Kemler kód
určuje, jaké nebezpečí nám od přepravované látky hrozí a je složen ze dvou nebo tří
čísel od 2 do 9 a někdy je doplněn písmenem X. Pokud jsou čísla zdvojená či ztrojená,
znamená to stupňování nebezpečí (např. 3 – hořlavá kapalina, 33 – lehce hořlavá
kapalina). Spodní část tabulky - UN kód, uvádí zpravidla čtyřmístné přidělené
číslo převážené látky, které lze v případě potřeby nalézt ve speciální databázi.
Jaké z toho plyne poučení? Vždy, když se setkáme s takto označeným přepravním
prostředkem, mějme na paměti, že pro nás může znamenat velké nebezpečí. A jak
si ochránit zdraví a život před nežádoucími účinky uniklých nebezpečných látek?
Hasiči radí:
•K
 místu úniku nebezpečné látky se nikdy nepřibližujte.
•O
 pusťte co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrný prostor)
směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru.
•C
 hraňte si dýchací cesty přiložením kapesníku nebo části oděvu na ústa a nos,
je- li možnost, zvlhčete ho.
•Z
 achovejte klid a rozvahu, zbytečně nepobíhejte a nenamáhejte se. Ukryjte se
v budově, ve vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody.
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

POLODRAHOKAMY Z KOZÁKOVA
CHALCEDON
Chalcedon (achát) se většinou tvoří v dutinách hornin různého druhu, ale převážně
v chladnoucím magmatu (výplň dutin čedičových a melafyrových mandlovců), kde
vzniká za nízkých teplot jako sraženina silikátových roztoků. Občas se setkáváme
s chalcedony, které vznikají jako dehydratační produkt opálu. Možno nalézt
i na trhlinách hadců, nebo vytváří hlízy ve vápencích. Jeho výskyt je tedy hojný.
Vyskytuje se i mimo jiné na Kozákově
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Optické vlastnosti: Barva: šedá, šedomodrá, šedozelená, šedobílá, často pestře
zbarvený různými oxidy. Některé druhy chalcedonu je možno uměle dobarvovat.
Průsvitný či opakní v závislosti na jeho vnitřní struktuře. Lesk skelný, matný, mastný
až hedvábný.
Chalcedon se využívá jako okrasný kámen a ve šperkařství jako polodrahokam.
První zmínky o využití chalcedonu jako šperkařského kamene pocházejí ze
starověkého Egypta, kde byly objeveny předměty s polodrahokamem při
archeologických vykopávkách. Podle astroesoteriky je chalcedon kámen řečníků,
který podporuje živost a řeč. V Tibetu je považován za léčivý kámen a je k léčení
i využíván. Měl i omezené technické využití, používal se například na ložiska
přístrojů, na výrobu břitů vah a třecích misek.
Zdroje: hrady cz. Wikipedie Autor: Magdaléna Šuraňová

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V LISTOPADU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:

ŘÍJEN 2022
lč
 t 6. 10. - ŠKOLKA - divadlo Kočičí koncert

lp
 á 21. 10. - ŠKOLKA - Drakiáda trochu jinak aneb Z pohádky do pohádky
l2
 6. a 27. 10. – podzimní prázdniny pro školáky

A co nás čeká následující měsíc?

LISTOPAD 2022
lp
 á 11. 11. - ŠKOLA a ŠKOLKA - divadlo - Obušku, z pytle ven!
lp
 á 11. 11. - ŠKOLKA - dílnička a Příjezd svatého Martina
ls
 t 16. 11. - bruslení v Lomnici nad Popelkou
lp
 á 18. 11. - ředitelské volno pro MŠ i ZŠ

ls
 t 21. 11 - ŠKOLA a ŠKOLKA - Bezpečný pes
lč
 t 22. 11. – rodičovské sdružení od 15:15

ls
 o 26. 11. - rozsvěcení vánočního stromu

lú
 t 29. 11. - ŠKOLKA a ŠKOLA - vánoční focení
ls
 t 30. 11. - bruslení v Lomnici nad Popelkou

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, MBA, ředitel školy
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 9. 10. 2022 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu Radostná pod
Kozákovem vítání občánků. Pan starosta Jan König přivítal sedm miminek (čtyři
holčičky a tři chlapce) – Karolínu Kašovou, Ester Prokůpkovou, Kláru Svobodovou,
Sofii Škaloudovou, Filipa Burjánka, Jaroslava Jančíka a Hynka Staňka. Popřál jim
i jejich rodičům, aby se jim v obci dobře žilo, byli zdraví, měli v životě hodně štěstí
a aby rodičům dělali jen samou radost. Všem miminkům i jejich rodičům popřály
i starší děti z Lestkova a Kozákova, kteří navštěvují školu v Tatobitech. Pod
vedením paní učitelky Mgr. Mileny Kašové zazpívaly děti písničku a každé mamince
zarecitovaly básničku a předaly kytičku. Rodiče miminek se poté zapsali do pamětní
knihy a obdrželi pro své ratolesti stavebnici Duplo. Nakonec se na památku vyfotili
s miminkem v kolíbce. Ještě jednou přejeme všem miminkům hodně zdraví, lásky
a štěstí v životě a co nejvíce sluníčkových dní.
Mgr. Milena Kašová
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
LISTOPADOVÉ PRANOSTIKY
Teplý říjen - studený listopad.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Jaký listopad, takový březen.

JEDNOTLIVÉ DNY
1. listopad:
Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá
o Martině léto.
Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
2. listopad:
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
11. listopad:
Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá
zima.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
25. listopad:
Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
30. listopad:
Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
GRATULUJEME LISTOPADOVÝM JUBILANTŮM
75 let – František Prokůpek, Lestkov 80
70 let – Alena Kopecká, Lestkov 76

VÍTÁME NOVÉHO SPOLUOBČÁNKA
Stellu Emilii Jonovou z Lestkova čp. 29

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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