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Krásné a veselé vánoční svátky, 
do nového roku hodně zdraví,
lásky, spokojenosti a štěstí
přejí všem svým spoluobčanům zastupitelé

obce Radostná pod Kozákovem.

Liberecký kraj finančně podpořil zpracování projektové dokumentace na akci: 

„CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE 282, 
U KŘÍŽE – LESTKOV, RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM“

částkou 100 000,- Kč z celkových 182 000,- Kč nákladů.
Děkujeme Libereckému kraji za vyjádřenou podporu výstavby dalšího úseku 

cyklostezky v naší obci. 
Obec Radostná pod Kozákovem bude žádat 

o příspěvek na realizaci této cyklostezky 
Státní fond dopravní infrastruktury v roce 
2018.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná ve středu 13. prosince 2017 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu 

Radostné pod Kozákovem (na Pustině)
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ÚSPĚCHY NAŠICH OBČANŮ
Posilování se věnuji od dětství a samotné 

kulturistice asi pět let. V loni jsem se poprvé 
rozhodl zúčastnit se soutěže. Hned tu první 
jsem vyhrál, a to pro mě byl impuls a motivace 
do dalšího cvičení a zdokonalování postavy.

V letošním roce jsem startoval na soutěžích: 
Prague Open, kde jsem obsadil třetí místo, 
o týden později v Rakousku na soutěži Austria 
Open, kde jsem byl druhý a dostal jsem pozvání 
do reprezentace ČR na mistrovství světa, 
které se konalo na Kypru. Tam jsem v nabité 
konkurenci závodníků z 28 zemí obsadil sedmé 
místo. 

Momentálně jsem začal studovat v Praze 
trenérskou školu kulturisty. Po Novém roce 
bych chtěl začít přípravu na jarní soutěže a hlavně na mistrovství Evropy v Německu. 
A podle finančních možností také mistrovství světa v Itálii. 

Rád bych poděkoval firmě Amix a Obci Radostná pod Kozákovem za podporu 
v přípravě na soutěže.  Michal Uxa

NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

VÁNOČNÍ VTIPY:
Jožka se modlí před Vánocemi 

a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, 
dones mi kolo!” „Ježíšek není hluchý,” 
domlouvá mu sestra. „Ale babička ano.”

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval 
hory, doly.” „A splnil ti přání?” „Ano, 
koupil mi atlas hor...”

„U nás doma je pod stromečkem 
jedna a tatáž věc, ale každé, opravdu 
každé Vánoce,” říká spolužákům Vašek. 
„Co, prosím tě?” „Stojan.”

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí 
do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí 
po lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: 
„Ivano, máš něco?” „Ne, vůbec nic. 
A ty?” „Já taky ne. Tak co kdybychom 
vzaly i nějaký bez ozdob?”

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě 
naučil říkat slovo zatraceně?” „Ježíšek.” 
„Nelži.” „Přísahám. Když nesl dárky 
do pokoje, praštil se o stůl a řekl právě 
tohle.”
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MIKULÁŠSKÁ PARTA OPRAVDU DORAZILA 1. 12. 2017!!

Hemžení dětí, rodičů i prarodičů na Obecním úřadě v Radostné pod Kozákovem 
začalo opravdu hned po 16 hodině. Nejkrásnější fakt byl ten, že se sešly děti od věku 
kojeneckého až po patnáctileté. Nebyl slyšet žádný pláč, všechny se respektovaly 
a nikdo nikomu neubližoval. 

Ještě než vše začalo, nahrnuly se děti k připraveným akcím a okamžitě začaly 
vyrábět adventní výzdobu. Ze zahájení tedy sešlo, byl oznámen pouze průběh akce, 
který akceptovali pouze rodiče - asi mi to všichni prominou, ale atmosféra byla 
příjemná, tak to nijak zvlášť nevadilo. 

Celkem 50 dětí s radostí vyrábělo věnečky s paní Kukaňovou, zápichy s paní 
Drbohlavovou, stromečky pro malé děti s A. Odhánělovou a T. Šťastnou, výroba 
svícínků a zdobení šišek s J. Mlejnkovou a K. Prokůpkovou, lití olova a pouštění 
lodiček s paní Ciglovou. Zapomenutá tradice - lití olova - byla pro děcka patrně 
nejzajímavější, jelikož tam trávily čas ještě po skončení akce. (Děkujeme p. Königovi 
st., že nám většinu materiálu daroval). 

Mikulášská parta dorazila v 17:45 - byla hodná a děti moc nevystrašila. Samozřejmě 
byly rozpaky - malá děcka škrtila rodiče, větší děti byly zaražené a pobrekávaly 
a velké držely basu - nic neprozradily - vždyť věřit v tradici je přece krásné. 
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TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
Děkujeme, že třídíte odpad.

Hned po pěkné nadílce byla akce „pizza“ - myslím, že měla úspěch!! Pití, káva, 
svařák, vánoční cukroví, ovoce bylo během akce k dispozici všem. 

Co napsat na závěr - akce se vydařila, spokojenost byla a dodatečně přejeme 
všem klidný a spokojený „adventní čas“. Za spolupráci děkujeme paní Kukaňové, 
Königové, Svobodové, Ciglové, Procházkové a celé Mikulášské partě. 

Jana Mužíčková

SDH Lestkov a Obec Radostná pod Kozákovem děkují všem pořadatelům v čele 
s paní Janou Mužíčkovou za tuto podařenou akci a samozřejmě i všem, kteří se 
zúčastnili a přispěli k příjemné předvánoční atmosféře.

UPOZORNĚNÍ

V PROSINCI NEBUDE PROVÁDĚN 

SVOZ BIOODPADU.
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ

1969
10. V. Začala práce na úklidu prostranství kolem školní budovy ve Volavci. Je 

plánována úprava zahrady a nový plot. 

12. V. Přesto, že dnes nastoupili vládu „Zmrzlí muži“ je pěkné počasí, teplota 
+30˚C.

13. V. Dnes konal se pohřeb žehem v Semilském krematoriu, obětí silničního 
neštěstí, otce a syna Kopeckých z Volavce čp. 16. 

6. t. m. jeli ráno do práce do Turnova na motocyklu. Měli malé zpoždění a proto 
mladý Zdeněk, který motocykl řídil, chtěje dohnat nějakou tu minutu, jel značnou 
rychlostí a při příjezdu na Dola (osada v obci Mírová p. Koz.)k bývalé kovárně, chtěje 
předjet nákladní auto, přidal plyn. Neměl však žádný výhled neb to bylo v mírném 
zátoku. V tu chvíli se proti vyřítilo nákladní auto s vlekem. Motocykl s Kopeckými 
najel plnou rychlostí na protijedoucí náklaďák. Následky byly strašné. Mladý 
Zdeněk ihned mrtev, dle očitých svědků z něho zůstala hromádka masa a kostí. 
Otec přelétl přes auto a zůstal v příkopě v bezvědomí, s rozbitými údy. Byl dopraven 
ihned do nemocnice do Turnova, kde po amputaci nohy, za několik hodin zemřel. 
Zdeněk Kopecký st. byl stár 45 roků, Zdeněk Kopecký ml. byl stár 18 roků. Zůstaly 
dvě nezletilé děti, manželka a rozestavěný domek.

20. V. Konala se členská schůze JZD Radostná. Volba předsedy. Zvolen byl Isl 
František, dosavadní předseda MNV. 

6. 6. Krutou daň živlům zaplatili tento den ve Skalním městě na Hruboskalsku. 
Po 14 hod. udeřil blesk do skály zvané Větrník, kde v jeskyni našlo před bouří úkryt 
asi 25 lidí, mezi nimi i početná skupina horolezců. Úderem blesku byly na místě 
usmrceny tři osoby: 25 letý U. Ševela a 35 letá B. Zichová z Prahy a osmnáctiletý 
J. Dostál z Turnova. Dalších 12 lidí utrpělo popáleniny různého stupně a ti byli 
převezeni do Turnova do nemocnice. 

11. 6. První jahody pro trh.

20. 7. První lidé na měsíci. Američané: Neil Amstrong, Edvin Aldrin a Michael 
Collins, vzlétli na ves.lodi APOLLO 11 poprvé na cestu vesmírem ku měsíci a 20. 7. 
Šťastně přistáli.

20. 7. Velká vedra. Až 32˚ ve stínu. Bouřky.

8. 8. Stálý nedostatek masa a růz. zboží denní spotřeby.
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13. 8. Teplota 30˚. Dokončena úprava silnice přes osadu Volavec. V posledním 
období se zvýšil počet letáků a jiných nelegálních tiskovin proti politice strany a vlády. 
Jen v červenci bylo zahájeno trestní stíhání proti více než 200 pachatelům takových 
činů. Strana a vláda vyvíjí vekou aktivitu a jsou obavy, že v den výročí okupace 
armád varšavské smlouvy bude národ demonstrovat za odchod Sovětských vojsk 
z naší republiky. (Zemědělské noviny)

Srpen. Prohlášení předsednictva strany a Feder. vlády: Po událostech ke kterým 
došlo dne 20. a 21. Na Václavském náměstí a v přilehlých ulicích hlavního města 
ČSR v Praze. Rozhodně odsuzuje činy skupin lidí organizovaných rozvratnými živly.

Předsednictvo vyzývá občany, aby účinně pomohli zabránit rozvratným živlům 
v jejich protizákonné činnosti, k zajištění pokojného života našeho lidu. 

Jak zhora uvedeno, shluklo se množství zvlášť mladých lidí v některých místech 
města, který si vynutil rozhodný zásah Veřejné bezpečnosti, Lidových milicí a oddílů 
pohraniční stráže, povolaných do Prahy. V podvečer na 21. 8. Začali demonstranti 
vytloukat výkladní skříně a napadali příslušníky V.B. a Lid.mil. Na Filově náměstí 
převrátili tramvai a snesli popelnice k vybudování barikády. Na Mírovém náměstí 
obklíčili posádku vozu V.B.. Proti zasahujícím bezpečnostním jednotkám, používali 
demonstranti kamení a mnozí byli ozbrojeni železnými tyčemi, dřevěnými obušky 
a lahvemi s hořlavinou. Největší nápor byl kolem 20 hod, kdy demonstranti 
v místech kolem Nám.Míru, v Benedikánské ul. Se snažili dobývat do budovy 
pražské posádkové správy. K důraznému sjednání pořádku přispělo posléze 
nasazení tankového pluku ČS armády. 

Při akcích vylo zadrženo 1377 osob. Mnoho členů V.B. a L.M. bylo zraněno. 
(Zemědělské noviny 25. VIII. 1969)

16. 9. Pohřeb Josefa Malého z Kozákova.

29. 9. Odstoupila dosavadní vláda ČSR.

30. 9. Jmenována nová vláda ČSR. Předsedou vlády jmenován prof. Ing. Kempný.
 Celý měsíc září pěkné počasí, teploty až 28˚. Velké sucho.

11. 10. Vzlétli dva sovětští kosmonauté na oběžnou dráhu země. 

12. 10. Vzlétli další 3 kosmonauté SSSR do vesmíru.

13. 10. Třetí kosmická loď Sojuz dopravila další dva kosmonauty na oběžnou 
dráhu země.

25. 10. Zemřel pan Bohuslav Bakeš z Kozákova ve věku 67 roků. Hostinský, 
zemědělec, několik let předseda MNV. Pohřeb na hřbitov do Tatobit. 
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20. 10. Všechny tři sovětské vesmírné lodě s kosmonauty po úspěšném letu 
přistály na určeném místě.

15. 11. Američtí kosmonauté vzlétli z Kenediho misu na cestu k měsíci na „ Apollu 
12“ a přistáli na měsíci do prachu. Po procházce a různých pracech, které na měsíci 
vykonali, po 3 hod 16 min. sebrali měsíční vzorky (horniny a prach), odstartovali 
zpět na zem. Vysílala televize.

26. 11. Napadl sníh při velké fujavici. Praha hlásí kalamitu v dopravě. Napadlo 
35 cm sněhu.

Tento měsíc se udála nebývalá příhoda u Hájků na Pustině. Vyhráli na los ČS 
stát. loterie Kč 100 000, -. Tuto radostnou událost zjistili v poslední den v 6 hod. 
navečer, kdy končila lhůta k přihlášení výhry. Nastal u nich velký shon. Po informaci 
u stát.spořitelny v Turnově jeli do Prahy. Ovšem úřady byly zavřeny, tož se obrátili 
na náhodného příslušníka Veř. bezpečnosti,který s nimi sepsal protokol a druhý den 
dostali los proplacen.

Vzpomínka na Josefa Drahoňovského rodáka z Volavce. Narodil se v roce 1877 
ve Volavci, jako syn chudého chalupníka. Od útlého dětství, které strávil na kopcích 
a stráních rodného Podkozákovska,miloval svůj domov a svůj rodný kraj. Pro své 
kreslířské nadání odešel ve 13 letech studovat na kamenářsko-klenotnickou školu 
v Turnově. V 18 letech byl pak zaměstnán jako dělník u jedné kamenorytecké 
firmy ve Vídni. Po dvou létech se však vrátil a obohacen zkušenostmi, vstoupil 
na uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde byl žákem prof. Suchardy a prof. Kloučka. 
Po šestiletém vysokoškolském studiu se stává sochařem a glyptikem. Odjel 
do Francie, kam ho přilákaly především četné sochařské památky z doby gotické. 
Po čase se zase vrací zpět a v Praze si otevírá atelier. Pracoval ve službě architektury 
pro vinohradskou firmu Fikarovu a pro architekta Hilberta na chrámě sv. Víta. V roce 
1908 působil již jako samostatný profesor na uměleckoprůmyslové škole v Praze. 

Jeho umělecká činnost nesla se dvojím směrem. Jednak činnost sochařská a jednak 
rytectví. Jako sochař vytvořil pro nás celou řadu děl. Taktéž i pro cizinu. I jeho rodný 
kraj má po něm několik pěkných sochařských prací. Město Turnov má pomník 
padlých a pomník Dr. Miroslava Tyrše. Druhá dvě díla vlastní město Rovensko pod 
Tr.: je to rovněž pomník padlých v 1.svět.válce nazvaný „Poutník“, který stojí poblíž 
kostela na Týně, a známé sousoší „Rozhovor“ na Rovenském náměstí. 

Profesor Drahoňovský u nás vzkřísil a přivedl na vysokou úroveň kamenorytectví, 
tj. umění glyptické. Jako materiálu používal drahokamů a polodrahokamů. Mistr 
Drahoňovský nezapomínal ani v době své umělecké slávy a světového uznání 
na svou rodnou vísku pod Kozákovem ani na svůj milovaný rodný kraj, z něhož vyšel. 
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Dlouho toužíval vyjádřit nějakou vděčnost a lásku, kterou cítil ke svému otci i matce 
a k celému tomu krásnému kraji, od tmavozeleného Kozákova až po stříbrošedé 
Trosky. Tu přišel na tu krásnou myšlenku, vytvořit sousoší „Rozhovor“. Rok před 
svou smrtí věnoval toto dílo městečku Rovensku p.Tr.

Od roku 1925 trávíval prof. Drahoňovský své volné chvíle s rodinou v rodinném 
domku na „Zavadilce“ u Hrubé Skály. Zemřel 20. Července 1936 v Praze a je pohřben 
na vyšehradském Slavíně.  Mgr. Milena Kašová

 Kdy? Sobota 13. ledna 2018 od 20 hodin
 Kde? Kulturní dům Tatobity
 Za kolik? 70 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě

Taneční sál se otevírá v 19 hodin

K tanci a poslechu hraje osmičlenná hudební skupina Futrál.
100% živá produkce – mimo standardní nástroje i pozoun, housle, akordeon a další. 

www.futral.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LESTKOVĚ
si vás dovoluje pozvat na

Bohatá tombola.

HASIČSKÝ PLES

Dne 8. prosince 2017 od 18,00 hod.
se v kostele sv. Vavřince
v Tatobitech uskuteční

Vánoční varhanní koncert
pod vedením pana Rejška.

Koncertem Vás provede
pan Ladislav Koucký.
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V PROSINCI
První tři měsíce utekly jako voda, uzavřeli jsme první čtvrtletí, a tak mi dovolte, 

abych vás ve zkratce seznámil s tím, co jsme všechno prožili a čím škola žije.
Na konci října nás opustil Dýňáček. Ale škola nezůstala prázdná 
Na dušičkový čas se vydaly Berušky i s rodiči hledat dubové skřítky. Nejdříve si 

musely ve škole najít mapu, která je dovedla až do kouzelného lesa. Cestou plnily 
spoustu úkolů, které si pro ně Dubínek s Dubáčkem připravili. Tak třeba musely 
najít veverku, zazpívat českou hymnu, tanečkem rozveselit smutného zajíčka nebo 
najít jedlou houbu, která jim na konci cesty posloužila jako vhodné platidlo. Úkoly 
je postupně zavedly až k lesu, který je v noci plný strašidýlek a bubáků, ale aby 
Berušky strašidýlka do lesa pustily, musely nejdříve najít zlatý klíč, kterým se les 
odemyká. Cesta lesem byla strašidelná, plná neobvyklých zvuků, ale naše Berušky 
byly vybavené světýlky, a tak se ani ta nejmenší Beruška Anička nebála a všechny 
vesele pokračovaly podle mapy až do cíle. V cíli na nás čekalo veliké překvapení. 
Podle mapy jsme se dostaly až k lesnímu doupěti našich dubových skřítků. 
A představte si, že Dubínek i Dubáček byli doma a čekali na nás s velikým úsměvem 
a s plnou bedýnkou brambor. Za každou jedlou houbu, kterou jsme našly v lese, 
jsme si koupily jednu bramboru. Z brambor jsme vyrobily Dubínkovi a Dubáčkovi 
malé lesní kamarády. Po společné fotografii jsme skřítkům poděkovaly, rozloučily 
se a pozvaly je k nám do školky. Druhý den ráno nás ve škole opravdu vítali Dubínek, 
Dubáček a naši kamarádi z brambor .  Vendula Zunová

V pondělí 6. listopadu byly Berušky v turnovském divadle na představení 
Princezna Koloběžka a po návratu do školy si to moc pochvalovaly.

V pátek 10. listopadu jsme přivítali sv. Martina. Zlehounka se nám blíží čas 
plný vůně, kouzel a přání. I u nás Berušek se už pomaličku připravujeme na tento 
nádherný třpytivý čas. A proto jsme se nemohly dočkat svatého Martina, zda-
li přijede na bílém koni se sněhovou nadílkou. Bohužel se sněhové vločky ne 
a ne umoudřit a zlehounka se začít snášet z nebe. Nezbednice, dešťové kapičky 
se celý den smály, lumpačily a poskakovaly z jednoho mraku na druhý a smáčely 
úplně všechny a všechno, co se jim připletlo do cesty. I my Berušky po dopolední 
procházce měly mokré kabátky, bundy, dokonce některé nezbedné kapky propluly 
do bot a nepříjemně čvachtaly celou cestou do školky. Proto jsme se rozhodly, že 
na Martina počkáme ve školce v suchu a teple. Jenom jsme měly strach, aby nás 
svatý Martin našel. Pokusily jsme se ho přivolat dlouhou písničkou o něm a jeho 
životě. Ta ho malinko přilákala, protože se po škole objevily stříbrné stopy koně, 
které nás provedly školou až pod střechu na půdu. Tady na nás čekal náš bílý koník, 
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kterého jsme s Beruškami vyrobily ve školce . Přednesly jsme mu básničky, které 
jsme s maminkami a tatínky složily, potom mu zamávaly a poprosily ho, aby přivezl 
i svatého Martina . Za chvilku už jsme slyšely klapot podkov kolem naší školy. 
A opravdu, byl tu! Svatý Martin na bílém koni. Přivítaly jsme ho písní a pozdravem, 
on nám za odměnu přivezl balíček s perníčkem a sladkostmi. Na konec nám dovolil 
si i koně pohladit . S Martinem i koníkem jsme se rozloučily, popřály jim šťastnou 
cestu plnou sněhového cinkání a smíchu. 

Moc děkujeme, Martine, a za rok se budeme znovu těšit na shledanou …
Vendula Zunová

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 proběhlo ve škole vánoční focení Berušek a školáků. 
Stala se již z toho pěkná tradice a díky Fotoateliéru Staněk budou mít děti krásný 
dárek pro rodiče a prarodiče. 

Od středy 22. listopadu opět jezdíme bruslit do Lomnice nad Popelkou. Letos 
ještě pojedeme 6. prosince a pak až v novém roce. Jelikož musíme objednávat 
autobus, protože linkovým se do Lomnice nedostaneme, budeme od ledna s sebou 
vždy brát i pár Berušek. Instruktora na bruslení máme zajištěného totiž až od ledna, 
takže Berušky musí ještě chviličku počkat. Ale nakonec se i ony dočkají a všichni 
společně si užijeme ledové radovánky

Ve čtvrtek 23. listopadu se konalo rodičovské sdružení, kde jsme zhodnotili první 
čtvrtletí a naplánovali akce na druhé. 

I nadále probíhá logopedie. A co nás čeká v prosinci? 

AKCE V PROSINCI
 ne 3. 12.  rozsvěcení vánočního stromu
 po 4. 12. ŠKOLKA – divadlo – Káťa a Škubánek
 út 5. 12.  Mikulášská nadílka
 st 6. 12. bruslení v Lomnici n. P.
 út 12. 12. logopedie
 čt 21. 12. Vánoční besídka nejen pro rodiče v sále KD Tatobity
 23. 12. – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny
 st 3. 1. 2018 nástup do školy

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, ředitel školy
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 TRADICE PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 
Opět je tu advent a k němu patří pečení vánočního pečiva. V mnoha domácnostech 

zůstává tato tradice. Původ každoročního pečení vánočního cukroví hledejme 
v dávné pohanské minulosti a v oslavách zimního slunovratu, který byl považován 
za nejmocnější noc roku, kdy bylo potřeba dům a rodinu chránit před temnými silami. 
Připravovaly se ochranné pokrmy a obřadní pečivo, které se zavěšovalo na ovocné 
stromy v sadu, nad vchodové dveře do stáje a do světnic, aby odehnaly zlé síly. 
Později se „čarodějné“ pečivo proměnilo ve vánoční cukroví pro mlsné jazýčky. 
Novodobá historie vánočního cukroví, stejně jako tradice vánočního stromečku se 
začaly psát v 19. století. Prapůvod cukroví byl ve výrobě figurek z ovoce, se kterými 
si děti mohly hrát a později sníst. Také se cukroví věšelo přímo na stromeček. 
Cukroví bylo drahou záležitostí i pro majetnější rodiny. Pekly se hlavně perníky 
slazené medem, mlsalo se sušené ovoce nebo ořechy.

CO SE POVÍDALO? 
• Péct se mělo jen z mouky z vlastní úrody, aby přišel hojný rok. 
• Z těst se slévala voda a přidávala se do krmení kravám, aby v dalším roce hodně 

dojily. 
• Hospodyňka při zadělávání těsta otírala ruce o stromy, aby době plodily. 
• Připálení nebo popraskané pečivo znamenalo neštěstí a smrt v rodině 
Rozmanitost cukroví, tak jak ho známe dnes je typické až pro 20. století. Tradičně 

se peklo 7 nebo 12 druhů cukroví, které na vánočním stole nesmělo chybět. 

KDY PEČEME? 
Jednotlivé druhy pečiva připravujeme postupně, aby všechny byly právě kolem 

24. prosince nejchutnější. 
• Zhruba tři neděle před Štědrým dnem začínáme péci zázvorky, perníčky, 

vanilkové rohlíčky, medvědí tlapky a kokosové cukroví. 
• Další neděli pečeme cukroví ze světlého a tmavého lineckého těsta, které 

nevyžaduje tak dlouhou dobu na rozležení. 
• Týden před vánočními svátky přijdou na řadu marokánky, cukroví z bílkových 

těst, nepečené cukroví, vyrobíme také polevy a náplně a ozdobíme jimi pečivo. 
• V předvečer Štědrého dne pečeme vánočky – nezapomeňte do těsta vložit 

jeden kulatý hrášek, kdo ho najde, bude mít celý rok štěstí. 
• O štědrém dnu jablkový závin
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VÁNOČNÍ JABLEČNÝ ZÁVIN 
2 lžíce strouhanky 
2 ks skořicového cukru 
200 g hladké mouky 
2 lžíce rozinek namočené v rumu 
1 špetka soli 
250g Hery 
100 g cukr krupic 
1 kg jablek 
1 lžíce vlašských ořechů 
250g tvarohu 
V misce si nejdříve smícháme celý tvaroh, mouku, špetku soli a na malé kostky 

nakrájenou změklou Heru. Vypracujeme polotuhé těsto a necháme ho chvíli 
v lednici odpočinout. Mezitím si oloupeme jablka. Vychladlé a odleželé těsto potom 
rozdělíme na dvě poloviny a z každé vyválíme plát. Povrch každého plátu posypeme 
strouhankou a jablka na něj nastrouháme. Můžeme je i nakrájet na tenké plátky. 
Následně jablka posypeme krupicovým a skořicovým cukrem, přidáme nasekané 
vlašské ořechy a rozinky a vše opatrně zavineme tak, aby se nám nepotrhalo těsto 
a ingredience nevypadávaly. Závin položíme na plech vyložený pečícím papírem 
a pečeme ho v mírně předehřáté troubě přibližně 25 minut. Vánoční jablečný závin 
necháme zchladnout, rozkrájíme a podáváme trochu pocukrovaný.

NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

VÁNOČNÍ RÉBUS:
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SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ MÁJ 1867 V TATOBITECH
vás zve na divadelní premiéru hry Josefa Boučka

N O C  P A S T Ý Ř Ů,
která se koná v pátek dne 16. 12. 2017 v 19:00hod.

Osoby: 
Jakub Jan Ryba, kantor a muzikant  Jiří Bíma
Anna Rybová, jeho žena Lenka Malá
Zachar, rožmitálský farář Luděk Štěpnička
Česaný, kaplan Radan Mlejnek
Tichý, správce panství Václav Drozen
Tichá, jeho žena Růžena Nejedlová
Pavla, jejich dcera Zuzana Havrdová
Ježek, starosta Mirek Trávníček
Pokorný, radní Láďa Nyklíček
Ulovcová, měšťanka Marie Opočenská

Hudební spolupráce Jaroslava Petrásková
Výtvarná spolupráce Pavla Trávníčková
Osvětlení a technika Jiří Linka, Standa Vaněk
Kostýmy Naďa Havrdová
Inspice Pravoš Valný
Nápověda Radka Košková, Petra Nezdarová
Úprava a režie Luděk Štěpnička

Předprodej vstupenek
od 4. 12. 2017 na OÚ Tatobity.



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
 pevná linka 481 320 153
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 PROSINCOVÝM JUBILANTŮM

60 let – Květa Bendová, Lestkov 54
60 let – Miroslava Knoblochová, Lestkov 83




