
7. krajské dožínkové slavnosti 

Zemědělství a rozvoj venkova

21

o jeho chystaném příjezdu. Zavládl tehdy čilý ruch ve všech obcích 
panství, které se předháněly, aby své vrchnosti připravily důstojné 
uvítání. Po příjezdu knížete a jeho družiny mu složily slib věrnosti. 
Rohana v panství vítaly tisíce obyvatel a provolávaly mu slávu. Do-
jem, který kníže na své poddané udělal, byl veliký: důkazem je to, 
že si obce vyprošovaly milost, aby směly složit uctivý slib věrnosti 
také na zámku v Sychrově. Této prosbě bylo vyhověno, a tak se 
10. září 1820 kolem poledne objevilo před zámkem v Sychrově 
20 vyzdobených, skvostně zapřažených žebřinových vozů a na 
nich asi 200 sedláků, mužů a žen, v nedělních šatech, s kapelou 
v čele. Předváděla se selská svatba, na znak úcty byl Jeho Jasnosti 
předán věnec z klasů. Všichni byli knížetem laskavě přijati a po-
hoštěni, Rohan si nechal představit svatební pár, jemuž kněžna 
Bertha osobně podala občerstvení a Jeho Jasnost jak ženichovi, tak 
nevěstě na památku darovala dukát. 

Právě do Sychrova a Radimovic dne 30. 8. 2008 zamíří v pořadí již 
sedmé krajské dožínkové slavnosti. Setkání příslušníků agrárního sekto-
ru s občany Libereckého kraje na sklonku léta patří mezi hojně navště-
vované akce. Je to příležitost k poděkování lidem starajícím se o kulturní 
krajinu našeho regionu. Dožínkové slavnosti jsou dnem setkávání, ale 
i příjemné zábavy. Organizátoři těch letošních připravili řadu zajíma-
vých novinek. Vedle překvapení, hlavního hosta kulturního programu, 
se příchozí mohou těšit na soutěž o pohár Libereckého kraje ve stříhání 
ovcí či soutěž o mistra Libereckého kraje v pojídání švestkových knedlí-
ků. Do zábavy se budou moci zapojit děti i jejich rodiče. Jako každý rok 
bude připravena výstava hospodářských zvířat a přehlídka zemědělské 
techniky.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali PhDr. Miloši Kadlecovi, ředi-
teli Státního zámku Sychrov, za dodání překladu záznamu z dobových 
knih, jenž byl v textu použit.




