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Veřejné zasedání zastupitelstva obce

se koná v úterý 21. září 2021 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu

Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v pondělí 20. 9. 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 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 pondělí, 
tzn. 6.; 13.; 20. a 27. 9. 2021. 
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) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze 
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
se uskuteční: v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  v sobotu 9. října 2021 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.
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POZVÁNKA K ŘÍJNOVÝM VOLBÁM

VÁŽENÍ OBČANÉ – VOLIČI!
Volby do našeho zákonodárného orgánu 

– Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 
se blíží. Jsou pro nás příležitostí ukázat, zda 
chceme pomoci svému státu, svému kraji, 
a nakonec i sobě. Stát by díky našim hlasům 
mohl fungovat lépe, sami účastí ve volbách 
získáme pocit, že jsme udělali vše, co jsme 
mohli, a Libereckému kraji tak umožníme 
získat vyšší počet poslaneckých mandátů.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 
v roce 2017 byla u nás volební účast 

velmi nízká (nevolilo téměř 140 tis. oprávněných voličů), proto připadlo našemu kraji 
jen 8 poslaneckých mandátů. Při vyšší volební účasti by náš kraj mohl dostat až 
14 poslaneckých mandátů.

Letos by náš kraj mohl získat podstatně více poslaneckých křesel, pokud se nám 
podaří společnými silami zvednout volební účast nad celostátní průměr. Je důležité, 
aby kraj získal co nejvíce mandátů pro poslance z kterýchkoli volebních stran – jsme 
přesvědčeni, že tito poslanci budou hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni.

Ke zvýšení volební účasti v Libereckém kraji 
zahájil spolek RADOSTI projekt s názvem PLNÁ 
URNA. Projekt je nestranný, v žádném případě 
není volební kampaní. I proto získal osobní 
záštitu hejtmana. Více o něm najdete na jeho 
webových stránkách (www.plnaurna.cz).

Pokud nám pomůžete svým hlasem zvýšit 
volební účast ve vaší obci, výsledky vaší snahy 
v rámci projektu zveřejníme. Zvláště si dáme záležet na publikování úspěchu dvou obcí/
měst:

• Obec/město s nejvyšší volební účastí v Libereckém kraji;
• Obec/město s největším nárůstem volební účasti oproti volbám do PS v r. 2017.

NEMŮŽE BÝT VAŠE OBEC MEZI NIMI?
Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití

– pojďme k volbám – ať je plná urna i ve vaší obci!
 

RADOSTI, zapsaný spolek se sídlem v Kacanovech
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POVĚSTI Z OKOLÍ

HRAD VALDŠTEJN
Hrad Valdštejn je považován za nejstarší z Českého ráje. Údajně byl založen 

v polovině 13. století Jaroslavem z Hruštice, a od té doby nese rysy gotické stavby. 
Svůj název „Valdštejn“ je totožný s rodem Valdštejnů, kteří zde sídlili 100 let. Dalšími 
majiteli se stali páni z Vartenberka a objektem zájmu byl i za husitů. Následovalo 
nestabilní období, kdy se střídali různí majitelé, a hrad chátral. Roku 1550 zde 
dokonce vypukl požár. Ze zřícenin se stalo romantické místo, které navštěvovali 
poutníci.

Právě o návštěvě jednoho z poutníků vypráví jedna z pověstí. Tento poutník 
se zde setkal s mužem ve věku asi padesáti let, jak se kochá krajinou, a přitom si 
prozpěvoval. Byl to Václav Karel Holan. Údajně žil na Valdštejně jako poustevník 
a během tohoto setkání se poutníkovi rozvyprávěl o svém životě: o svých studiích 
na jezuitské koleji nebo o svém působení Turnově coby varhaník. Ve svých 24 letech 
však zmizel z rodného kraje – propad hudbě a toulal se světem. Kromě Prahy 
navštívil také Řím a na konci života se vrátil opět na Turnovsko a usídlil se na hradě 
Valdštejně. 

Na hradě se dříve nacházel zajímavý obraz umístěný v kapličce s mřížovými 
dveřmi, který znázorňuje sv. Jana Křtitele. Traduje se, že se jedná o jedinou podobu 
Karla Hynka Máchy, která existuje.  Zhotovil ji roku 1837 František Mašek. 

POVĚST O LOUPEŽNÍKU Z HRADU VALDŠTEJN
S hradem Valdštejnem je spojena pověst o strašných krvelačných supech, kteří 

prý sídlili v nedalekých skalách přezdívaných Dračí skály. Tito draví ptáci prý lovili 
nejen drůbež na dvorcích okolních sedláků, ale troufali si také na zajíce a srnčí 
mláďata, dokonce napadali i pasoucí se ovce a občas se jejich kořistí stávali i malé 
děti, které jejich matky nechaly při práci na poli bez dozoru.

Když se o jejich řádění dozvěděl valdštejnský pán, poslal svoje zbrojnoše, aby se 
s nimi vypořádali. Leč celá výprava se vrátila s nepořízenou. Skály prý mají hladké 
stěny, že není možné se na ně nějak vydrápat a dostat se k hnízdu supů.

Po tomto nezdaru dal hradní pán vybubnovat, že kdo se odváží do skal a vypořádá 
se s nebezpečnými ptáky, bude bohatě odměněn. Dlouho se však nikdo nehlásil. 
Teprve po několika týdnech se nabídl jeden dříve obávaný loupežník, který byl 
na hradě Valdštejn držen ve vězení a čekal na popravu. Po strážích vzkázal, že supy 
vyžene, pokud si tím sám zachrání život. Hradní pán souhlasil. Vězen si nechal pod 
Dračí skály přinést dlouhý provaz, dláto, kladivo, sekyru a dřevěné kůly. Poté se 
pod dohledem svých stráží začal pomalu šplhat nahoru. Dlátem vytloukal do skály 
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otvory, do nich vrážel kůly a po nich s pomocí svého provazu kousek po kousku lezl 
vzhůru. Strážní se zatím dole sázeli, kam až ten odvážlivec vyleze a kdy spadne dolů 
a zabije se. Ale loupežník po dlouhých hodinách nakonec šťastně dospěl po kolmé 
hladké skále až nahoru. Dole se shlukli lidé a dívali se, jak to vše skončí.

Když už byl skoro nahoře, zaútočila na něj ostrým zobanem supí samice. Loupežník 
hmátl po sekyře, nedbaje utrpěných ran se rychle vyšvihl na temeno skály, pak se 
po ní rozehnal a uťal jí hlavu. Poté se pustil do pranice s mladými supy a nakonec 
jejich hnízdo shodil ze skály. Nadšení lidé mu zatím dole provolávali slávu. Ale zdálo 
se, že boj ještě není u konce. Vysoko v oblacích totiž zakroužil starý sup a pak rychle 
nalétl na vězně. Ten už se chystal ohnat po něm sekyrou, ale sup, když viděl, že 
hnízdo je pryč a jeho družka s mláďaty zabiti, jen divoce zaskřehotal, až z toho všem 
přihlížejícím ztuhla krev v žilách, a rychle odlétl.

Loupežník pak zase obratně sešplhal po laně dolů, kde ho už čekal valdštejnský 
pán. Pochválil ho za jeho odvahu a dodal: „Co jsem slíbil, to ti také splním. Daruji ti 
nejen život, ale i svobodu. Jenom mi zde musíš svatosvatě odpřísáhnout, že toho 
proklatého loupežnického řemesla jednou provždy zanecháš.“

Propuštěný vězeň vše rád odpřísáhnul a rychle se z okolí Turnova vytratil 
neznámo kam.

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ V OBCI RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM
úterý 14. 9. 2021

18:15 - 18:30 hodin - Volavec u kapličky
18:30 - 18:45 hodin - Lestkov náves autobusová zastávka
18:45 - 18:55 hodin - Pustina autobusová zastávka.
Cena vakcinace proti vzteklině 150,- Kč.

Pro zájemce případně individuálně návštěvou doma po telefonické domluvě.
MVDr. Pavel Šebek tel. 721 306 181

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SOBOTA 25. ZÁŘÍ 2021

zasedací místnost Obecního úřadu Radostná pod Kozákovem
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Cestovatelé Tatobit, Žlábku a okolí!
Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat v úterý dne 7. 9. 2021 na akci

POZNÁVEJME HISTORII, UMĚNÍ A KRÁSY BROUMOVSKA A OKOLÍ.
Naše cesta povede do „Broumovského kláštera za poznáním historie benediktýnů“, 
zde se můžeme také projít hezky upravenou zahradou. 
Dalším cílem našeho putování budou „Stolové hory nedaleko Broumova“. 
Organizační pokyny: odjezd autobusu z parkoviště od OÚ Tatobity  v 08:00 hodin. 
Cena autobus: občané Tatobit a Žlábku - 50,-Kč, ostatní 100,-Kč 
Vstupné klášter Broumov: senior 115,-Kč, ZTP 95,-Kč, ostatní 130,-Kč 
Vstupné Stolové hory u Broumova: 0,-Kč 
Možnost občerstvení v restauracích a v předzahrádkách restaurací (káva, čaj a jiné). 
Rozhodující bude pandemická situace. 
Doporučujeme teplé oblečení a dobrou obuv. 
Prosím nezapomeňte si vzít s sebou respirátor PPF 2 a desinfekci 
Těšíme se na Vaši účast. Přejeme pevné zdraví a dobrou mysl. 

Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267 nebo na OÚ



Vážení senioři, občané, obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat 
dne 9. 10. 2021 (sobota) na poslední cestovatelskou akci v tomto roce. 

Pojedeme za krásnou historií Litoměřic. 
Zájezd je pro občany Tatobit, Žlábku a okolí.
Naše cesta povede za historií „katedrály  svatého  Štěpána“ a „kostela  Všech 
svatých“. Také se můžeme projít krásně upravenými hradbami a parkány.  
Organizační pokyny: odjezd autobusu z parkoviště od OÚ Tatobity v 08:00 hodin. 
Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 1. 10. 2021.
Důležité upozornění: pro uskutečnění této akce je rozhodující vývoj pandemické 
situace Covid-19. Doufejme, že bude příznivá….
Cena autobus: Tatobity a Žlábek 50,- Kč, ostatní 100,- Kč  
Vstupné katedrála sv. Štěpána Litoměřice: senioři, ZTP, ostatní - jednotné 40,-Kč   
Vstupné kostel Všech svatých Litoměřice: senioři, ZTP, ostatní - jednotné 40,-Kč 
Možnost občerstvení v restauracích a v předzahrádkách restaurací (jídlo, káva, čaj 
a jiné) cestou zpět. Rozhodující bude pandemická situace.
Doporučujeme teplé oblečení a dobrou obuv. 
Prosím nezapomeňte si vzít s sebou respirátor PPF 2 a desinfekci 
Těšíme se na Vaši účast. Přejeme pevné zdraví a dobrou mysl.

Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267 nebo na OÚ
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Pozvánka na besedu/promítání

OBJEVTE ČERNOU HORU – PERLU BALKÁNU
Nespoutanost přírody, historické památky, krásné pláže, vynikající kuchyně 
okořeněná živelnou balkánskou krví i vřelé obyvatelstvo, to vše se snoubí 

v této dech beroucí zemi. 
Podíváte se do vápencových hor Durmitoru i Prokletije s rozeklanými štíty, 

skalními stěnami, kaňony a malebnými ledovcovými jezery. 
Okouzlí Vás řeka Tara s nejhlubším kaňonem v Evropě, nejkrásnější evropský 

kaňon řeky Morači i Boka Kotorská. Krátce se podíváme i do Albánie.

Promítání 6. 9. 2021 18.00 Hostinec U Studničků  L. V.



Restaurace U Studničků Vás zve na

TRADIČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODY
které se konají 
v pátek 10. a v sobotu 11. září 2021.
Co pro Vás šéfkuchař chystá?
Srnčí, kančí a další speciality! 



OTEVŘENÝ ATELIÉR - KAREL PROCHÁZKA

SOBOTA 11. ZÁŘÍ 2021 ve 14h

POSEZENÍ MEZI OBRAZY
ZAJIŠTĚNA ŽIVÁ HUDBA VE STYLU BLUES-COUNTRY-ROCK

MOŽNOST OBČERSTVENÍ, I Z VLASTNÍCH ZDROJŮ, PITÍ I JÍDLO.
VSTUPNÉ ZDARMA K. P.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tatobity pořádá
15. výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin

Téma: KAKTUSY A SUKULENTY 
V NAŠICH DOMÁCNOSTECH
Výstava se bude konat ve dnech 24. 9., 25. 9., 26. 9. 2021

na sále Kulturního domu v Tatobitech.
Obracíme se na vás, pokud budete mít výpěstky z letošní úrody, prosíme 

o zapůjčení na naši výstavu.
Doba konání výstavy:  24. 9. - 14,00 - 18,00 hod - pátek
  25. 9. - 10,30 - 18,00 hod - sobota
  26. 9. - 10,30 - 16,00 hod. - neděle

Pěstitelé, kteří by zapůjčili své výpěstky k vystavení, se mohou přihlásit 
u Ing. Pravoslava Valného.

Vstupné dobrovolné!  BOHATÁ TOMBOLA!!!



SPORT

1. FC TATOBITY – ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ V ZÁŘÍ
Sobota 4. 9. 2021 17:00 TJ Vysoké 1. FC Tatobity
Sobota 11. 9. 2021 17:00 1. FC Tatobity TJ Sokol Horka
Sobota 18. 9. 2021 16:30 FC Víchová 1. FC Tatobity
Sobota 25. 9. 2021 16:30 1. FC Tatobity SK Studenec B
Sobota 2. 10. 2021 16:00 TJ Sokol Zálesní Lhota 1. FC Tatobity



Obec Tatobity přijme do hlavního pracovního poměru zaměstnance na práce v obci.
Požadavek: výuční list, řidičské oprávnění skupiny B, T. Bližší info na OÚ. 

Nástup možný od 1. 10. 2021



RADOSTNÁ STUDÁNKA 9

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Varování obyvatelstva

Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, co to znamená nebo co byste měli dělat? Máte 
pocit, že Vás „houkání“ obtěžuje a že je k ničemu? Pojďme si společně osvětlit 
význam varování obyvatelstva.

Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením ochrany obyvatelstva. Jeho 
účelem je informování o hrozícím nebezpečí a předání informací o neodkladných 
opatřeních  k  zajištění  Vašich  životů  a  zdraví. K varování se využívají rotační 
a elektronické „mluvící“ sirény, místní rozhlasy, mobilní vyhlašovací prostředky 
(např. mobilní sirény, výstražná rozhlasová zařízení na vozidlech zasahujících 
složek). Dále může být varování provedeno přímo, varováním občanů příslušníky 
zasahujících složek a prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.
K varování obyvatelstva slouží jeden varovný signál, a to „Všeobecná výstraha“. 

Vyhlašuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140 s. Kolísavý tón může zaznít 3x 
po sobě v tříminutových intervalech. U elektronických sirén, místních rozhlasů 
a mobilních sirén po zaznění všeobecné výstrahy následuje tísňová informace 
o  charakteru  ohrožení (např. „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická havárie“ 
„Radiační havárie“…). Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách 
a pro získání dalších informací o příčině vyhlášení tohoto varovného signálu.
Další signály, které můžete slyšet, nejsou varovnými signály! Signál „Zkouška 

sirén“ slouží k ověřování provozuschopnosti varovného systému. Provádí se zpravidla 
každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin a je vyhlašována nepřerušovaným 
tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén po provedení signálu 
následuje informace: „Zkouška sirén“. Často pak můžete slyšet signál „Požární 
poplach“. Ten slouží ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Je 
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 60 sekund. U elektronické sirény 
napodobuje zvuk trubky: „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“.

A teď už jen pár rad, jak se chovat po zaznění varovného signálu Všeobecná 
výstraha:

•  Co nejrychleji se ukryjte v budově (i tehdy, když jedete autem, zastavte 
a vyhledejte úkryt).

•  Dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, nezdržujte se ve sklepních 
prostorech.

•  Uzavřete dveře a okna, vypněte větrání či klimatizaci, utěsněte ventilační otvory 
a prostory pod okny a dveřmi, např. použitím izolační pásky nebo deky.

•  Nezdržujte se v blízkosti oken.
•  Nezatěžujte zbytečně telefonní linky
•  Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
•  Zapněte si rádio nebo televizi a sledujte další informace.
•  Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek.
•  Bez pokynu neopouštějte úkryt.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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XI. Obnovená prackovská

STAROČESKÁ POUŤ

Zve Spolek přátel prackovské kapličky

1 9 1 9
2 0 2 1

Neděle 12. září 2021 od 14 hodin, 
Prackov pod Kozákovem:

102 let
Kaple Panny Marie na Prackově

Prožijte krásné nedělní odpoledne na úbočí hory Kozákov, aneb

přijďte pobejt
Duchovní proslov a začátek hudebního vystoupení
  ~ 15 h

Letošní hudební host
  Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky

Zcela nové i známé písničky a texty z Českého ráje
  Marie Špačková / kytarový doprovod

Regionální výrobky na stáncích, aktivity pro děti (jízdy na koních, malování
na obličej, pletení copánků, ...), domácí občerstvení, klobásky, točené pivo, limo
a další dobroty, připravené s láskou členy a přáteli spolku.
Prožijte nezapomenutelný den na úpatí strážné hory Kozákov.
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

JAK ZNÁTE ČESKÝ RÁJ?
1. Jak se jmenuje pohádkový festival, který se koná každoročně v Jičíně?

a) Jičínské posvícení
b) Rumcajsova slavnoct
c) Jičín – město pohádky

2. Jak se jmenuje vrch nedaleko Jičína, se kterým je spojena pověst o čertovi?
a) Zebín
b) Kozákov
c) Kopanina

3. Která zřícenina hradu se nachází na okraji Klokočských skal?
a) Grabštejn
b) Rotštejn
c) Valdštejn

4. Kde se v Českém ráji nachází muzeum panenek a medvídků?
a) v Turnově
b) na Malé Skále
c) v Troskovicích

5. Kde se nachází Riegrova stezka?
a) z Libošovic do Sobotky
b) okolo Lomnice nad Popelkou
c) mezi Železným Brodem a Semily

6. Co se nachází na vrcholu Vyskeř?
a) křížová cesta s kaplí
b) rozhledna 
c) restaurace

7. Kteří spisovatelé se narodili ve městě Semily?
a) Božena Němcová a Jan Neruda
b) Antal Stašek a Ivan Olbracht
c) Karel Čapek a Jarmila Glazarová

8. Kde se nachází údolí Plakánek?
a) nedaleko Drábských světniček
b) nedaleko Bozkovských jeskyní
c) nedaleko hradu Kost

9. Jak se jmenuje roubený statek v Dolánkách u Turnova?
a) Boučkův statek
b) Kopicův statek
c) Dlaskův statek
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Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4c, 5c, 6a, 7b, 8c, 9c, 10b, 11b, 12c, 13a, 14b, 15b, 16a, 17c, 18a

10. U kterého statku naleznete „skalní galerii“?
a) Boučkův statek
b) Kopicův statek
c) Dlaskův statek

11. Který zámek nenaleznete v Českém ráji?
a) Hrubá Skála
b) Červená Lhota
c) Sychrov

12. Kdy byl Český ráj zařazen do seznamu evropských geoparků UNESCO?
a) v r. 1955
b) v r. 1989
c) v r. 2005

13. Ve kterém městě se nachází Muzeum Českého ráje?
a) v Turnově
b) v Jičíně
c) v Mladé Boleslavi

14. Kolik je Jinolických rybníků?
a) 1
b) 3
c) 5

15. Ve kterém skalním městě naleznete skalní útvar „Kapelník“? 
a) Prachovské skály
b) Hruboskalsko
c) Besedické skály

16. Kudy protéká řeka Jizera?
a) přes Semily, Turnov, Mladou Boleslav
b) přes Jičín, Rovensko p. Tr., Turnov
c) přes Jičín, Sobotku, Mladou Boleslav

17. Na kterém místě nenajdete rozhlednu?
a) Kozákov
b) Dubecko
c) Branžež

18. Jakou horninou jsou převážně tvořeny vrchy Mužský, Vyskeř a Zebín?
a) čedič
b) vápenec
c) pískovec



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 ZÁŘIJOVÝM JUBILANTŮM

75 let – Maria Paličová, Lestkov 41
60 let - Malgorzata Helena Uchytil, Lestkov 17

OPUSTILA NÁS
V červnu zemřela paní Jarmila Bičíková z Kozákova


