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2 RADOSTNÁ STUDÁNKA

Krásné a pohodové prožití
vánočních svátků,
do nového roku hlavně
hodně zdraví, lásky, štěstí
a spokojenosti přejí
všem svým spoluobčanům zastupitelé 

Obecního úřadu v Radostné pod Kozákovem.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná v úterý 11. prosince 2018 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu 

Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Milí rodiče a děti,
dovolujeme si Vás informovat,
že ve středu 5. 12. 2018 po setmění
obcí projde Mikuláš s andělem a čerty.
Děti nechť si nachystají pro Mikuláše
básničku či písničku.
Anděl jim pak za odměnu dá něco ze svého košíčku.
V případě zájmu prosím zašlete číslo popisné domu, část obce, jméno a hříchy 
Vašich dětí nejpozději do 4. 12. 2018 na barbora.kozakova8@seznam.cz 

Těšíme se na Vás.
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 18. 12. 2018.
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 
(18. 12. 2018) na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné ozna-
čit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším 
okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
Děkujeme, že třídíte odpad.

UPOZORNĚNÍ

V PROSINCI NEBUDE PROVÁDĚN 

SVOZ BIOODPADU.

 Kdy? Sobota 12. ledna 2019 od 20 hodin
 Kde? Kulturní dům Tatobity
 Za kolik? 80 Kč v předprodeji, 140 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
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1981
Listopad
6. listopad – První sníh.
8. listopad – Posvícení ve Volavci. Dnes není u nás rozdílu obyčejná neděle, nebo 

posvícenská. Za mého mládí se před posvícením v mnoha domácnostech zabíjelo 
prase nebo alespoň husa, pekli se koláče a roznášely se po příbuzných do jiných 
obcí, pekl se chleba. V neděli se šlo do kostela a odpoledne do hospody. Kdo zůstal 
doma, pozval si sousedy a hrály se karty, většinou „dudák“ nebo „cvika“ o zápalky. 
Večer se šlo k muzice, buď k Valentom neb do Václaví a někdo i na Blatec. Tanec trval 
většinou až do 7hod.ráno. V pondělí se to opakovalo. Dnes, kdy je většina hospod 
zrušených, musí k zábavě stačit televize a přijímat to, co lidem předkládá. 

Prosinec: Třetího prosince začalo sněžit, sněžilo po několik dní. Sníh je vlhký, 
zem není zmrzlá.

Zemřel Koucký František z Lestkova čp. 56. Zedník a brusič skleň. kamenů. 
5. prosince – Napadlo ½ m sněhu. Teplota +2 -1˚. Stále sněží a mrzne. 
11. prosince – Slavnostní výroční schůze MNV Radostná p. Koz. v pohostinství 

Jednoty v Lestkově, zahájil předseda Isl František. Po jeho obšírném referátu o prá-
ci členů MNV a všech občanů, ujal se slova s.Šírek Josef, účetní MNV a z jeho projevu 
vyjímám: Akci vodovod Lestkov, MNV Radostná, provádí vlastní výstavbou, za po-
moci místních občanů. Řečník si stěžuje na potíže se získáváním materiálu potřeb-
ného ku stavbě nádrže. Potíže spočívají také v tom, že vodovodní nádrž se buduje 
mimo osady a pracovníci musí chodit, neb dojíždět vlastními prostředky dost velký 
kus cesty. Z Volavce až 3 km. Pro brigádníky nejsou gumové holinky, kolečka na od-
voz materiálu a jiné nářadí, přesto, že bývalý tajemník a nynější Předseda MNV 
Isl Frant. věnoval mnoho času na opatřování těchto věcí, projel mnoho km autem 
po různých prodejnách v okolních městech, potřebné věci nesehnal, proto, že neby-
ly k mání. Také shánění pracovníků dalo fušku, neb již delší dobu nefunguje místní 
rozhlas a pracovníky na určitou dobu museli členové rady MNV shánět osobně. 

Dále s. Šírek děkuje všem občanům, kteří se podíleli na zvelebení obce, na úpravě 
kolem autobusových čekáren, trojúhelnících na rozcestích, na úpravách památných 
budov, pomníků, na údržbě cest, studánek, na údržbě mateřské školky, odvozu šro-
tu atd. 
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Největší podíl na uskutečňování výstavby vodovodu, má nynější předseda MNV 
Isl František, který se velikou měrou zasloužil o to, aby tato akce byla zařazena 
do akce „Z“. Hodnota díla je téměř 2 000 000Kč. 

Po vyčerpání programu schůze ukončena a rozvinula se srdečná zábava mezi pří-
tomnými. 

Měsíc prosinec letošního roku je samý sníh, teploty klesají až na -14˚. Na Štědrý 
den se částečně oteplilo -2˚. Na Silvestra obleva +2 +6˚, klidno a časem sluníčko. 

Dnešním dnem končím psaní do pamětní knihy pro obec Radostná pod Kozáko-
vem. Důvod k ukončení této práce je, že jsem již stár a paměť již neslouží. Události 
v obci nemám kde získat a ani písmo není takové, jak bych si přál neb ruka již není 
pevná. Tuto práci jsem dělal rád, i když bylo dost potíží se získáním informací, kte-
ré by měly být pro příští generace zaznamenány. 

Poděkovat zde musím za dobrou spolupráci s. předsedovi MNV Islovi Fr. a účet-
nímu MNV Šírkovi Jos. Poslední dobu se zlepšila spolupráce po určitých urgencích 
s požárníky z Volavce i z Lestkova. Opak byl u požárníků z Kozákova, přes několik 
urgencí o činnosti této jednotky jsem nedostal nic. Totéž bylo i u všech komisí při 
MNV. 

Tuto kroniku jsem psal 13 roků a dělal-li jsem to dobře, neb hůř, to nechť posou-
dí čtenáři za 50 roků a později. 

Ještě poznamenávám, že pamatuji tyto panovníky a presidenty za mého života: 
Císař: Franz Josef I., Karel I., císařovna Zita
President: Masaryk, Beneš, Hácha, Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda, tj. 

celkem deset, kteří nás již opustili a dále úřadují buď v nebi neb v pekle. Já si ještě 
vykračuji po volavské stráni, dívám se na zádumčivý Kozákov a na kostelíček v Ta-
tobitech a uvažuji o rozdílech práce na polích, které vidím z naší Stráně, kde před 
nedávnou dobou koníci a kravičky tahali ruchadla a brány, žebřiňáky a hnojníky, 
nepotřebovali žádnou naftu ani benzin, jen náruč dobré trávy neb sena a za pobí-
zení hospodářů a spěvu skřivánků obdělávali naše políčka. 

Dnešní zemědělská technika překonala vše co výše uvedeno i toho skřivánka. 
Jaké zápisy zde budou za 50 let?

Tímto končím a přeji mému nástupci hodně úspěchů v této práci záslužné pro 
budoucí občany, kterým přeji též vše nejlepší v životě, v práci a v míru. Těm, kdož 
budou číst tuto kroniku přeji hodně pobavení a i poučení. 

V této kronice je popsáno jednostodvacetdevět stran.  Isl Stanislav, 79 roků.
 Mgr. Milena Kašová
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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.
V neděli 28. října 2018 proběhly po celé naší republice velkolepé oslavy. Ani my 

v Tatobitech jsme nezůstali stranou a k oslavám jsme se připojili slavnostním odpo-
lednem s dvěma body programu – odhalením pamětní desky u naší Tisícileté lípy 
a zasazením Lípy svobody před Masarykovou základní školou.

Dovolte mi však na tomto místě zastavit na chvíli čas, ohlédnout se a otevřít ta-
tobitskou kroniku právě před sto lety:

„Za školní sešit placeno 24K. za pero 10K. a všeho nedostatek a nechuť k prodeji. Šaty 
si koupiti při ceně 600K. lze jen lidem skutečně bohatým. V obchodech prodává se jen 
zelenina (mrkev hlavně a tuřín) a aprovizace na lístky, kde byly fronty nepopsatelné. Děti 
a ženy po straně sepjatýma rukama prosili o kousek ústřižku chlebového lístku. Mléko 
bylo luxusem, v mnohých rodinách málokdy dosažitelným. Všechen hovor všude, kde se 
lidé sešli, točil se o získání aprovizace. K tomu nedostatek uhlí a petroleje. Zde v Tatobitech 
přišlo některý zimní měsíc – v létě nebyl rozdělován – jen 17 dkg petroleje na rodinu. Ov-
šem, že za mnoho peněz bylo lze po straně vždy ještě všeho si koupiti, neboť lichváři (v té 
době se užívalo keťasi) měli zlaté časy. A je všeobecným úsudkem, že bez postranního 
obchodu by bylo málo lidí, zvláště ve městech, bylo přežilo.

Rok 1918 byl velmi suchý. Sena a obilí se sklidilo málo, též brambor bylo o mnoho méně 
než loni. Válečná léta přiváděla tělesný, mravní i rozumový úpadek mládeže, jehož dosah 
a hloubku sotva dosud tušíme. Rok 1918 byl posledním rokem válečného utrpení, nastal 
den Svobody dne 28. října 1918, ale z válečných let musil se náš národ ještě mnoho roku 
vzpamatovávati z ran hospodářských, finančních, sociálních a jiných mnoha, úkol to nad-
míru velmi těžký. V říjnu tohoto roku vypukl v obci zhoubný požár a zničil domky: Douděry 
Josefa, Roštejnskýho Jana, Kořínkové Barbory a Hůlka Jana.“

Jak je z výše citovaného patrno, více než vznik republiky zajímala naše občany 
situace přímo doma. O samotném vzniku republiky je napsán pouze jeden řádek… 
Důležitější než vznik nového státu pro ně byla každodenní starost o přežití. Kéž by 
se už podobná situace v dějinách nikdy neopakovala a my všichni jsme si mohli uží-
vat krásy naší vesnice alespoň v té míře, jak je tomu dnes…

Jak jistě všichni víte, naše Tisíciletá lípa se stala Stromem roku České republi-
ky 2015 a následně v evropské soutěži obsadila krásné druhé místo, čímž se stala 
„vicestromem“ Evropy 2016. A jak se blížilo dnešní výročí naší republiky, rozhodlo 
se vedení obce, že by se obě události mohly spojit v jednu. Na jaře letošního roku 



RADOSTNÁ STUDÁNKA 7

oslovilo studenty a absolventy turnovské Střední umělecko-průmyslové školy 
a dalo jim jasné zadání – potřebujeme zhotovit pamětní desku, která by oslavovala 
úspěch tatobitské Lípy a zároveň připomínala sté výročí založení Československé 
republiky. Sešlo se více než čtyřicet návrhů a všichni místní občané měli možnost 
hlasovat po dobu jednoho měsíce o to, který návrh by se jim nejvíce líbil a který 
je nejvíce oslovil. Vítězný návrh pak Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov 
pana Kincla zhotovila. Autorem je student Battay. Všichni nyní pevně věříme, že 
tato pamětní deska bude dlouho připomínat krásu naší Lípy, soudržnost všech ob-
čanů, která se projevila nejen v soutěži o Strom roku, ale také například v soutěži 
Vesnice roku, kterou Tatobity letos vyhrály, a bude němým svědkem dalších udá-
lostí, které nás ještě čekají.

Po slavnostním odhalení pamětní desky se většina přítomných odebrala k naší 
škole, kde byla pod dohledem paní starostky slavnostně zasazena Lípa svobody. 
I já pevně věřím, že se stane připomenutím slavnostních dní pro další generace…

Na svátek všech dušiček jsme se s Beruškami a jejich rodiči vydali na strašidel-
nou stopovanou plnou dušičkového napětí. Hned v začátku si Berušky musely ob-
kreslit mapu, která je měla dovést až Dubínkovi a Dubáčkovi. Cestou ovšem nesmě-
ly vynechat ani jedno strašidelné zvířátko. Už proto, aby se dozvěděly spoustu 
nových zajímavostí.

Prvního jsme všichni pak potkali ve stromě svítivého netopýra, a protože nespal 
a neodpočíval, jeho postoj byl hlavou nahoru a krásně jsme si s ním popovídali. Tře-
ba i o tom, že když má v bříšku malého netopýrka a má málo jídla a je třeba zima, 
může malého netopýrka nechat v bříšku jak dlouho potřebuje a počkat na lepší pod-
mínky. To jsme skoro nikdo nevěděl. V domečku krysy jsme se naučili třídit odpad, 
aby u nás právě ty krysy nebyly. U vodárny – kde se vzala, tu se vzala – z křoví 
vylétla moucha. A nebyla to obyčejná moucha, úplná masařka. Za úkol jsme ji měli 
zaplácnout plácačkou – a byla to dřina . Nakonec jsme se dozvěděli, že taková 
moucha létá pouze 8 km v hodině. U kočiček jsme se mohli napít mléka z mističky, 
abychom zjistili, že to není žádná legrace, a už také víme, proč mají kočičky tak ostrý 
jazýček. Po zdolání obrovského kopce k Fíďovi na nás čekal vlk s vánoční výzdobou 
. Mazaný vlk se schovával do poslední chvíle za jeho krásně ozdobený domeček, 
který jako perníky u baby Ježibaby lákal děti vlézt dovnitř. Když jsme zalezli, zavřel 
nás  a málem nás sežral . My jsme se nedali 😉, vlka jsme nepustili a tím jsme 
se zachránili. A jako poslední na nás čekal obrovský křižák, který nám zkřížil cestu 
na konci lesa. Nebyl to jen tak obyčejný pavouček, žádná Johana z dlouhýma no-
hama, ale pavouk z ciziny, který se nebojí vzít si k obědu třeba hada, ptáka nebo 
i krysu😉. Na konci cesty už nás vyhlíželi Dubínek s Dubáčkem, kteří si pro nás při-
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pravili milé dárečky, které jsme si museli sami najít😉. Vše se opravdu moc pěkně 
vydařilo a tím bych nejen za všechny Berušky chtěla moc poděkovat všem, kteří 
nám moc pomohli .

DĚKUJEME zvířátkům za krásné představení, děkujeme maminkám, které na-
pekly závěrečné pohoštění, děkujeme pomocníkům, kteří nám pomohli stopovanou 
připravit, děkujeme dobré duši za dárečky a děkujeme všem, kteří přispěli do po-
kladničky, aby takovéto hrátky mohly pokračovat i nadále. Už v pátek se na vás 
těšíme spolu se svatým Martinem… Vendula Zunová

Na svatého Martina bývá bílá peřina. S těmi to slovy jsme se s Beruškami a jejich 
rodiči v pátek odpoledne vydali lampionovým průvodem. Přestože nás cestou ne-
provázela ani jedna sněhová vločka, přichystal si pro nás Martin stříbrné podkovy, 
které nás dovedly až do nedalekého lomu Slavka.

Zde jsme všichni netrpělivě čekali na svatého Martina, zda-li opravdu přijede 
a prozradí nám, kolik bílých sněhových vloček si pro letošní zimu připravil. Čeká-
ní nám zkrátil děda Fausto, který pro nás připravil výborné pečené kaštany přímo 
na ohni. Zanedlouho byl opravdu slyšet zvuk stříbrných podkoviček a zakrátko na to 
i vidět červený plášť svatého Martina. Bohužel nám Martin moc sněhu neslíbil, prý 
s letošními sněhovými zásobami to není žádná sláva 😔, ale bude se moc snažit, 
abychom se alespoň jednou za zimu mohli pořádně zkoulovat 😉. Potom jsme se už 
s Martinem rozloučili a popřáli mu šťastnou cestu .

Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomohli lampionový průvod za sva-
tým Martinem uspořádat a také těm, kteří přišli svatého Martina pozdravit… děkuji 
… Vendula Zunová

V pátek 16. listopadu k nám do školy přijelo sférické kino. Vystřídali se v něm 
Berušky i školáci a všem se představení velmi líbilo. V pondělí 26. listopadu byly Be-
rušky v turnovském divadle na představení Malostranská zimní pohádka a po ná-
vratu do školy si to moc pochvalovaly.

V úterý 20. listopadu 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. 

Ve čtvrtek 22. listopadu se konalo rodičovské sdružení, kde jsme zhodnotili prv-
ní čtvrtletí a naplánovali akce na druhé. Ještě ten den dopoledne si pro nás Poli-
cie ČR připravila program Bezpečnost kolem nás. Nejprve byli policisté u Berušek 
a po krátké pauze se přesunuli ke školákům. Akce to byla velmi podařená a chtěl 
bych touto cestou poděkovat Policii ČR Lomnice nad Popelkou za součinnost a vzá-
jemnou spolupráci.
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Od středy 28. listopadu opět jezdíme bruslit do Lomnice nad Popelkou. Letos 
ještě pojedeme 12. prosince a pak až v novém roce. Jelikož musíme objednávat au-
tobus, protože linkovým se do Lomnice nedostaneme, budeme s sebou vždy brát 
i pár Berušek.

A co nás čeká v prosinci? 

AKCE V PROSINCI
• ne 2. 12. – Rozsvěcení vánočního stromu – OÚ Tatobity
• pá 7. 12. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Pekelná pohádka
• st 12. 12. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
• út 18. 12. – ŠKOLA a ŠKOLKA – Vánoční besídka (nejen) pro rodiče
• st 19. 12. – Vánoční dílna v OMČR
• pá 21. 12. – ŠKOLKA – Vánoční diskotéka na Žlábku
• 22. 12. – 2. 1. 2019 – Vánoční prázdniny
leden 2019
• 3. a 4. 1. – ředitelské volno
• po 7. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách
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

Spolek  divadelních  ochotníků  MÁJ 1867  v  Tatobitech

P O Z V Á N K A
v rámci oslav 150. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Tatobitech 
vás srdečně zveme na slavnostní odpoledne a večer, který se uskuteční dne 

8. prosince 2018 – sobota na sále Kulturního domu v Tatobitech.

Program:
1) 14.00 zahájení výstavy starých divadelních plakátů
2) 18.00 ukázky divadelních her
3) 20.00divadelní okénko a diskuze

Na Vaši účast se těší divadelníci (ochotníci) z Tatobit
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SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ MÁJ 1867 V TATOBITECH
vás zve na divadelní představení hry Josefa Boučka

N O C  P A S T Ý Ř Ů,
která se koná v sobotu dne 15. 12. 2018 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

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

Předprodej vstupenek
od 4. 12. 2017 na OÚ Tatobity.
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

ADVENT A VÁNOCE
Advent - kde se vzal a jak ho slavit?

Čtyři týdny před Štědrým dnem začíná advent - pro křesťany období půstu, zklid-
nění a příprav na oslavy narození Krista. Adventní čas je rozdělen na čtyři neděle 
– železnou, bronzovou, stříbrnou a zlatou. Přípravy na Vánoce se postupem času roz-
růstaly o nové rituály a zvyky. Některé jsou spojeny s nejstaršími tradicemi našich 
předkřesťanských předků, kteří slavili zimní slunovrat, jiné vznikly třeba až v minu-
lém století. Jaké tradice tedy adventní období provází?

Tradice spojené s adventem

• Kromě adventních věnců se domovy zdobily i jednoduchými věnci bez svící. Vy-
ráběly se z různých rostlin a měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bo-
hatství.

• Na svátek svaté Barbory (4. prosince) se dodnes řežou tzv. „barborky“. Uřezané 
větvičky stromů a keřů, které mohou vykvést, svobodné dívky vkládají do vázy – 
a když do Vánoc větvička vykvete, předpoví tak brzkou svatbu.

• V předvečer svátku sv. Mikuláše obchází děti Mikuláš s čertem a andělem.
• V době adventu se domy zdobí jmelím, které má přinášet štěstí a požehnání ce-

lému domu. V zemích s keltskou tradicí se k adventní vánoční výzdobě přidává také 
cesmína a břečťan, které domov chrání před zlými duchy.

• Na začátku adventu se pečou perníčky – adventní čas totiž odpovídá době, kte-
rou perníčky potřebují ke svému změknutí. Následně se zdobí, konzumují, nebo se 
použijí k ozdobení domu.

• Během adventu se také peče vánoční cukroví. Pečení cukroví vychází z pohanské 
tradice oslav slunovratu – cukroví plnilo obřadní a ochrannou funkci.

• Od roku 1986 se v Betlémské jeskyni zapaluje plamínek, který se díky skautům 
a dobrovolníkům šíří po světě jako Betlémské světlo. Určitě i ve vašem blízkém okolí 
najdete organizaci, která Betlémské světlo dovezla až k vám. S lucerničkou si pro 
něj můžete zajít a přinést si ho až k sobě domů.

Symbol adventu: Adventní věnec

Od 19. století je tradičním symbolem adventní věnec, který má v různých oblas-
tech odlišnou podobu. V katolických zemích je nejčastěji zdoben čtyřmi svíčkami, 
z nichž jsou tři fialové či modré a jedna růžová. Fialová či modrá barva symbolizuje 
pokání, ztišení a očekávání.
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Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato 
svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, 
která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje 
radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slav-
nostnější ráz.

Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, 
která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý 
den.

VÁNOČNÍ TRADICE VE SVĚTĚ
Kdo nosí vánoční dárky za hranicemi?

Není žádný tajemstvím, že kouzelné bytosti mají rozdělený celý svět a každá 
z nich naděluje dárky jenom ve svém rajonu. U nás to je Ježíšek, v Americe zase 
Santa Claus. Ale znáte i ty další? 

Západní Evropa a v Severní Amerika Vánoce se slaví v duchu náboženské tradice. 
A stejně jako u nás jsou vánoční svátky spojeny s obdarováváním bližních. Vánoční 
dárky Santa rozváží na saních v noci z 24. na 25. prosince a děti je rozbalují až ráno.

Anglie Ačkoliv má Anglie hodně společného s Amerikou, Santa Claus zde dárečky 
nenaděluje. Místo toho zde se saněmi jezdí podobný starý chlapík – FatherChris-
mas neboli Otec Vánoc. Dětem dárečky schovává do punčoch zavěšených na krbu.

Dánsko Lidé zdobí své domovy postavičkami skřítků, kteří jsou oblečeni do dán-
ských národních barev. A jsou to právě tito skřítci, kteří večer 24. prosince nadělují 
dárky společně s jezulátkem - Julemand. Menší dárky a sladkosti jsou zavěšeny 
na vánočním stromku. V některých oblastech chodí tzv. vánoční poslové, kteří roz-
dávají vtipné drobnosti, které charakterizují obdarovaného a poukazují na ctnost 
nebo vadu.

Švédsko Oslavy Vánoc začínají již 13. prosince, kdy se mladí lidé převlékají za an-
děly a rozdávají dětem cukroví. Typickou vánoční ozdobou je slaměná postavička 
kozla, která se na Tři krále hází do ohně. Dárečky naděluje za pomoci skřítků při-
hrblý dědeček Jultomten. Je zvykem na dárky namísto jména napsat krátký verš, 
který charakterizuje danou osobu, která se dle verše musí o svůj dárek přihlásit.

Polsko  Vánoce začínají večer 24. prosince v okamžiku, kdy se na nebi objeví první 
hvězda. Mikuláš naděluje dětem dárečky již 6. prosince, ale teprve 24. prosince 
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Ježíšek obdaruje každého. Sváteční stůl nebo i podlahu by měla zdobit sláma, která 
připomíná, že se Ježíšek narodil ve chlévě.

Rusko Protože v Rusku převládá pravoslavné křesťanství, dostanou děti vánoční 
nadílku až 7. ledna. Dárečky jim přiveze Děda Mráz – přijíždí na saních až z daleké 
Čukotky, v doprovodu krásné Sněhurky.

Itálie V Itálii není rozvoz dárků pro děti jednoduchou záležitostí. Některým dětem 
přináší dárky Babbo Natale – chlapík podobný našemu Mikuláši, který na saních 
přijíždí až z Finska. Nadílka se pak rozbaluje buď na Štědrý den, nebo druhého dne 
ráno. Jiným dětem však přiváží dárky žena – čarodějnice Befata, a to až 7. ledna.

Německo Ani v Německu není situace zcela jednoznačná. Na severu se děti dočkají 
originálních dárků od starého dědečka Weinachstmanna, naopak na jihu země do-
stanou nadílku od jezulátka, které nazývají Christkind.

Argentina V Argentině se slaví Vánoce 6. ledna, kdy v této zemi panuje horké léto. 
Na slavnostní tabuli proto můžeme najít exotické ovoce a hlavní chod je pečený páv. 
A dárky pro rodinu přináší kůň Magi, kterému se před dveřmi nechává voda a seno.

Kromě již zmíněného koně Magi nadělují dárky dětem i jiná zvířátka – namátkou 
například velbloud patřící Třem králům (Sýrie), veliký krab (Polynésie) či koza krále 
Olafa (Norsko).V různých koutech světa se setkáme například s bohy (bůžek Ho-
teišó v Japonsku), s mnoha svatými (svatý Basilej v Řecku) i dalšími starými pány 
(starý muž Tun ČcheLao-žen v Číně).

 
POJĎTE S NÁMI BRUSLIT!

         SDH Lestkov zve všechny velké a i malé na vánoční bruslení.

Ve středu 26.12. od 15.30 do 17.30 hod.

Je pro Vás zajištěn pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Lomnici nad 
Popelkou. Doprava autobusem je zajištěna tam i zpět, nebo je možné si zajistit do-
pravu vlastní. Odjezd autobusu  z autobusové zastávky v Lestkově je ve14:45 hod.

Dle počtu a kategorie zájemců bude ledová plocha
rozdělena na část bruslení a část, kde se bude hrát hokej.

S sebou: Určitě brusle, hokejky, puky, případně jiné hokejové vybavení. Vhod může 
přijít drobné občerstvení. K dispozici bude šatna.

Pro rodiny členů SDH Lestkov a děti do patnácti let je doprava i bruslení zdarma, pro 
ostatní je vstupné dobrovolné. 

Pobyt v prostoru zimního stadionu je na vlastní nebezpečí!
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RECEPT:
Kakaové sušenky z ovesných vloček
100 g Hery
100 g cukr krupice
200 g ovesné vločky
2 ks vejce
1 lžíce kakaa
Postup:

Ovesné vločky umeleme nebo rozsekáme v robotu či ručním strojku.
Tuk, cukr a žloutky utřeme do pěny, přidáme kakao, ovesné vločky a nakonec lehce 
vmícháme tuhý sníh z bílků.
Na pečící papír děláme lžičkou malé hromádky.
Pečeme v předehřáté troubě asi 7-10 minut na 180°C , v horkovzdušné troubě 160°C.
Dobře se rozleží v plechové krabičce s víkem.

 

DISKOTÉKA 
 

21. prosince do  
.  

 17.oo  

– 

 

. 

. 
 



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 zw w w. r a d o s t n a . c z

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME PROSINCOVÝM JUBILANTŮM

75 let – Jan Šťastný, Lestkov 74
70 let – František Hejduk, Lestkov 70
70 let – Pavel Kukaň, Lestkov 61
60 let – Miroslava Uxová, Lestkov 86


