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Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná ve středu 16. června 2021 od 20:00 hodin
v budově Obecního úřadu Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v pondělí 14. června 2021.
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 červnu bude proveden vývoz biopopelnic:
 ve středu 2. 6. a dále každé pondělí, tzn.  7.; 14.; 21. a 28. 6. 2021. 
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 

nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe již večer před svozem.
Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na biood-

pad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odklá-
dat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
bude proveden 

V  NEDĚLI 6. ČERVNA 2021
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 Severo-
české 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 nebu-
de odvezen.

Více informací poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských ko-
munálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
LIBERECKÉHO KRAJE

POŽÁR JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ
v domácnosti

květen 2021

nemanipulujte s nádobou, ve které je rozpálený hořící olej,
rozlitím může dojít k rozšíření požáru 
NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího oleje vodu ani jinou tekutinu s obsahem
vody, dojde k prudkému odpaření vody, vyvržení hořícího oleje do prostoru
a rozšíření požáru, zároveň hrozí vznik závažných popálenin!
jestliže se požár vymkne kontrole, zavolejte na tísňovou linku 112 nebo 150 

112SOS 150 155 158

CO NEDĚLAT 

CO UDĚLAT
je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání oleje vypnutím sporáku
nebo odpojením fritézy z elektrické sítě
zabraňte přístupu vzduchu k požáru v nádobě pomocí prostředků
běžně se nacházejících v domácnosti (zaklopení plechem na pečení,
kovovou pokličkou, případně mokrou vyždímanou utěrkou)
použijte vhodného hasivo, ideálně hasicí přístroj třídy F
(na požáry rostlinných a živočišných tuků a olejů),
hasicí přístroje používejte vždy v souladu s návodem výrobce
jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zkontrolujte,
že je zdroj tepla vypnutý, a nechte horký olej vychladnout
neodkrývejte nádobu, aby nedošlo k opětovnému vznícení

POŽÁR JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ V DOMÁCNOSTI

CO UDĚLAT
je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání oleje vypnutím sporáku nebo odpo-
jením fritézy z elektrické sítě
zabraňte přístupu vzduchu k požáru v nádobě pomocí prostředků běžně se 
nacházejících v domácnosti (zaklopení plechem na pečení, kovovou pokličkou, 
případně mokrou vyždímanou utěrkou)
použijte vhodného hasivo, ideálně hasicí přístroj třídy F (na požáry rostlinných 
a živočišných tuků a olejů), hasicí přístroje používejte vždy v souladu s návo-
dem výrobce
jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zkontrolujte, že je zdroj tepla vypnu-
tý, a nechte horký olej vychladnout
neodkrývejte nádobu, aby nedošlo k opětovnému vznícení

CO NEDĚLAT
nemanipulujte s nádobou, ve které je rozpálený hořící olej, rozlitím může dojít 
k rozšíření požáru
NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího oleje vodu ani jinou tekutinu s obsa-
hem vody, dojde k prudkému odpaření vody, vyvržení hořícího oleje do prosto-
ru a rozšíření požáru, zároveň hrozí vznik závažných popálenin!
jestliže se požár vymkne kontrole, zavolejte na tísňovou linku 112 nebo 150

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
LIBERECKÉHO KRAJE 112SOS 150 155 158
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POVĚSTI Z OKOLÍ

HRAD TROSKY
Trosky jsou perlou Českého ráje, tyčící se na dvou vysokých a strmých vyvřeli-

nách.
Prostého člověka od pradávna děsily vysoké, černé a rozeklané skalní stěny ty-

čící se k obloze. Velmi často do těchto stěn za nocí uhodil blesk, vítr a déšť hučely 
mezi strmými stěnami, mezi balvany se objevovala záře ohňů. Lidé si začali povídat 
o mocnostech pekelných, které se zde usadily v podzemních chodbách s bohat-
stvím drahokamů. Pekelníci prý sedávali na vrcholu nejvyšší trosecké skály. Měli 
celý kraj jak na dlani a viděli, kde se co děje, kde se lidé hádají, pomlouvají, lžou, kra-
dou a dokonce i vraždí. V ten okamžik přispěchali se zlou radou. Přes den se ukrývali 
v podzemí hradu.

Jejich klid narušil roku 1380 bohatý majitel panství Čeněk z Vartenberka. Rozhodl 
se zde postavit pevný hrad. Dlouho hledal zkušeného a odvážného stavitele, kte-
rý by byl schopen na dva vrcholy vysokých a nepřístupných skalisek postavit věže 
dvou paláců. Pán také pověřil zkušeného starce najít vodu i v hlubokém podzemí. 
Ten pramen opravdu našel, a to na druhém nádvoří uprostřed příjezdové cesty.

Čerti šíleli zlostí. Rušil je neustálý hluk vozů, přivážejících kamení a údery kladiv. 
A což teprve, když pán přikázal prosekat studnu a v desetimetrové hloubce ze dru-
hého nádvoří  do ní zaústit chodbu. Proráželi ji napříč celým hradem, aby v případě 
dobytí předhradí neztratili zdroj vody. Vrcholem pro pekelníky bylo, když stařec pá-
novi vyznačil podzemní prostory s řadou chodeb, puklin a jeskyní pod hradem, kde 
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měli čerti své panství. Marně zavalovali chodby balvany, protrhávali cestu vodě, 
vydávali děsivé skřeky. Nic nepomáhalo. 

Pekelníci se začali panu Čeňkovi mstít. Každou noc, když odbyla jedenáctá hodi-
na, vylézali z podzemí a rozlétli se po panství. O půlnoci pak čerti udeřili. Zapalovali 
ohně, ničili úrodu na polích i ve stodolách, strhávali střechy domů, vichřice vyvracela 
stromy. Vesničané se třásli strachy. Na hradě vichřice strhávala lešení a bourala 
nově vystavěné zdi. Peněz na stavbu ubývalo. Začalo se šetřit na materiálu, kámen 
začalo nahrazovat dřevo nejen na horních nástavbách, ochozech věží i paláců, ale 
i celý malý palác pod nižší věží musel být zhotoven ze dřeva. Nezačal se vysekávat 
ani hluboký příkop kolem severní hradby a nestavěly se obranné věže u přístupo-
vých bran. Pokladnice pana Čeňka brzy zela prázdnotou a on musel hrad za 6000 
kop stříbrných grošů prodat králi Václavu IV. Ten se však o hrad nestaral a prodal ho 
svému oblíbenci, rytíři Otovi z Bergova. 

Ota byl pán velice bohatý. Měl rád zlaťáky, krásné šaty a bohatství, stejně tak 
i jeho syn. Čerti začali nenápadně ovládat jejich duše. Našeptávali jim, že by mohli 
být ještě bohatší, pokud zradí krále Václava. Pokud ho zajmou, jeho bratr Zikmund 
se jim bohatě odmění. A také se jim to dvakrát podařilo. 

Když starý Berger umřel, hradu se ujal jeho syn Ota. Pekelníci v mladém Otovi 
viděli velmi snadnou oběť, neboť toužil po bohatství ještě více než jeho otec. Pře-
svědčili jej, že za pomoci vojáků snadno získá od okolních zemanů levně pozemky 
přilehlé k jeho panství. Ota začal vést řadu sporů se svými sousedy. Účastnil se i vy-
loupení Opatovického kláštera. Ukrytý poklad sice nenašli, ale i tak byla jejich kořist 
velmi bohatá. Ota velkou část svého lupu ukryl v hlubokém sklepení na Troskách. 
Jedině jeho matka Markéta věděla, kde je.

Brzy však na hradě Trosky měli jiné starosti. Otova matka Markéta, katolička, se 
nesnášela se svou vnučkou Barborou, která po smrti svého milence padnoucího 
ve válce, přestoupila na víru kališnickou. Jejich nepřátelství se ještě více prohloubi-
lo, když stará Markéta nechtěla své vnučce prozradit místo, kde její otec Ota ukryl 
svůj poklad. Vzájemná zloba došla tak daleko, že se nechtěly ani potkávat. Proto 
se stará Markéta odstěhovala na nižší věž. Barbora se usadila ve vyšší a štíhlejší 
věži s nádherným výhledem do kraje. Přestože byly každá v jiné části hradu, jejich 
nenávist byla tak veliká, že na sebe z oken věží denně zuřivě pokřikovaly hrůzné 
nadávky. Ptáci poplašeně odlétali z hradeb a lidé ve vsi se křižovali. Vesničané začali 
věži na nižší skále říkat Baba a druhou vyšší věž nazvali Panna. 

Po smrti Markéty se Barboře vyplnil její sen. Na Trosky začal dojíždět hezký mla-
dík jménem Hynek. Byl blízkým příbuzným pánů z Dubé. Projednával s otcem Otou 
problémy s husity. Ale Markéta se mu zalíbila a byla z toho veliká láska. Štěstí však 
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netrvalo dlouho. I Hynek musel do vál-
ky. Jednoho dne přijel na Trosky posel 
se smutnou zprávou, že i mladý Hynek 
padl v boji. Barbora upadla do smutku, 
často ji přepadaly myšlenky na odchod 
z tohoto světa. Jedné noci, když měsíc 
ozářil celou krajinu a jeho paprsek do-
lehl i na tvář spící dívky, zdál se jí živý 
sen. Někdo ji stále volal. Probuzená se 
posadila na lůžku, rozhlédla se po kom-
natě a v okně se objevil stín. Rozezná-
vala postavu svého milého. Hynek se 
na ni usmál a rozpřáhl svoji náruč. Bar-
bora se mu celá šťastná vrhla do náručí. 
A najednou si uvědomila, že přepadává 
přes okenní rám. Spadla dolů z osmde-
sátimetrové skály. Když ji lidé ráno našli 
mrtvou, stále se usmívala jako ve snu. 
Její duše snad konečně našla klid. 

Volně čerpáno z brožurky Hrad Trosky.
Mgr. Milena Kašová

ČERVNOVÉ PRANOSTIKY
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jaký červen, takový i prosinec.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
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.
8. června -Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda, namokne kaž-
dá 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.
Svatý Vít dává trávě pít.
Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.

Někteří spouobčané si zašli k Radostné 
studánce zavzpomínat na pouť, která se 
zde kdysi konávala sedmou neděli po Ve-
likonocích.
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
OSMISMĚRKA: vyškrtejte daná slova a ze zbývajících písmen vám vyjde dokončení 
vtipu.
Tak Pepíčku, co máte dnes za domácí úkol, ptá se policajt syna. Popsat náš dům. 
Vyřiď paní učitelce, že žádný domácí úkol nebude, … 
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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 2021
2. – 15. 5. – přijímání dětí do MŠ
po 3. 5. – úplné znovuotevření MŠ (pro všechny Berušky a Ještěrky)
po 17. 5. – fotografování ZŠ a MŠ
pá 21. 5. – ŠKOLKA – výlet do ZOO Chleby

A co nás čeká následující měsíc a jaká bude organizace prázdnin?
červen 2021
út 1. 6. – ŠKOLA A ŠKOLKA – Den dětí
pá 11. 6. – ŠKOLA A ŠKOLKA – dopravní hřiště Svišť
út 15. 6. – nábor – házená
pá 18. 6. – výlet – rafty – Kuks
po 21. 6. – ŠKOLKA – výlet – rafty – Kuks
po 28. 6. – sportovní den
út 29. 6. – stopovaná

červenec a srpen 2021
12. 7. – 13. 8.  – přerušení provozu MŠ
po 16. 8. – otevření MŠ
st 25. 8.  – 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 sezná-
mit s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy



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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME ČERVNOVÝM JUBILANTŮM

94 let – Josef Votrubec, Kozákov 20
94 let – Božena Vávrová, Kozákov 1
85 let – Blažena Kněbortová, Lestkov 26
65 let – Jiří Šírek, Volavec 29
65 let – Hana Švejdová, Volavec 49
60 let – Jindra Kotyšanová, Volavec 12


