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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 14. prosince 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.

Svoz bioodpadu

V prosinci se biodpad svážet nebude!

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná v středu 15. prosince 2021 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu Radostné pod Kozákovem (na Pustině), 
při dodržení všech bezpečnostních nařízení a doporučení Vlády ČR.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!
Z důvodu plánované údržby vodojemu
bude přerušena dodávka pitné vody 

pro všechny odběratele z obecního vodovodu
v Radostné pod Kozákovem v termínu  

 od čtvrtka 9. 12. 2021 18:00 hodin
 do pátku 10. 12. 2021 6:00 hodin



RADOSTNÁ STUDÁNKA 3

ZABEZPEČTE SVŮJ MAJETEK PROTI KRÁDEŽÍM VLOUPÁNÍM DO NEMOVITOSTÍ
Semilsko: Policisté varují (nejen) majitele rekreačních objektů, rodinných domů 

a bytů před krádežemi vloupáním!!!
S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objektů na Semilsku, apelujeme 

na majitele chat, chalup, rodinných domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj majetek. 
Množí se případy krádeží vloupáním, kdy v souvislosti s tím často dochází i k poško-

zování věcí a k porušování domovní svobody. 
V některých případech pachatel překoná nedostatečné zabezpečení a vnikne do ob-

jektu, kde se pohybuje, konzumuje potraviny a při odchodu odnese věci, které se dají 
zpeněžit. 

Objevují se i případy, kdy pachatel vnikne do objektu i přesto, že jsou jeho obyvatelé 
doma (většinou v nočních hodinách, kdy lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do neu-
zamčené nemovitosti a odnese si cennosti, které se nachází poblíž vchodových dveří 
nebo, které mají obyvatele soustředěné na jednom místě v bytě (kabelky, peněženky, 
klíče od vozidla apod.).

Dle statistiky jen v Libereckém kraji došlo od začátku letošního roku do konce měsí-
ce října k celkem 535 krádežím vloupáním do nemovitostí, z toho v čtrnácti případech 
do ubytovacích objektů, v třiceti osmi případech do bytů, v šedesáti čtyřech případech 
do víkendových chat a v padesáti případech do rodinných domů. Dále pak 321 krádeží 
vloupáním bylo provedeno do ostatních objektů, jako jsou například garáže, sklepy, kůl-
ny, dílny, různé provozovny apod.

Policie ČR (nejen) majitelům nemovitostí doporučuje:
•  Zabezpečte si řádně svoji nemovitost pokaždé, když ji opouštíte.
•  K zabezpečení rekreačních objektů použijte mechanické zábrany.
•  Neváhejte investovat do elektronické ochrany. 
•  Pamatujte na pojištění nemovitostí proti krádeži.
•  Na noc zamykejte všechny vchodové dveře.
•  V přízemí svých obydlí zabezpečte okna proti vniknutí nezvané osoby.
•  Cennější věci v domácnosti nikdy nenechávejte při vchodových dveřích nebo v blíz-

kosti oken.
•  V rekreačních objektech nenechávejte věci, které mají větší hodnotu a dají se zpeněžit. 
•  Pro případ odcizení věcí si pořiďte fotodokumentaci cenností a zapište si jejich výrobní 

čísla.
•  Než vstoupíte do svého rekreačního objektu, nejprve jej zkontrolujte z venku, zda nej-

sou poškozeny možné přístupové cesty dovnitř (všechny venkovní dveře i balkonové, 
okna apod.).

•  Při podezření z vloupání ihned kontaktujte Policii ČR (158) a zásadně nevstupujte 
do objektu!!!

•  Pokud zjistíte, že jste byli okradeni až po vstoupení do obydlí, nemanipulujte s věcmi 
a ponechte vše ve stavu, v jakém jej zanechal pachatel.

•  Více informací naleznete na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“.   
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Vánoce, Vánoce přicházejí!

Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky, kdy-
bychom nezapálili svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a neuvařili 
dobré jídlo. Pohádková atmosféra vánočních svátků se však může změnit v ohňové 
peklo, smích za slzy, krása v katastrofu. A jak tomu předejít? Věnujte prosím čas 
následujícím řádkům:

•  Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů na nehoř-
lavou podložku, která brání jejich přímému kontaktu s podkladem (ubrusem, 
chvojím apod.) a zajistěte, aby nehrozilo jejich převrácení.

•  Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan v bytě. Může dojít k převrácení svíček 
a k následnému požáru.

•  Adventní věnce, sloužící pouze jako dekorace v žádném případě nezapalujte.
•  Osvětlení vánočních stromečků kupujte nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené 

českým návodem použití a s příslušnými certifikáty.
•  Pokud máte na vánočním stromku klasické svíčky a prskavky, mějte ho neustá-

le pod dozorem. 
•  Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi 

manipulovat děti.
•  Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnosti, bytu, v případě uložení 

se ke spánku, svíčky uhasili. 
•  Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez dozoru zapnutý sporák nebo va-

řič, postupujte obezřetně, aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin.
•  Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou, zamezte přístupu vzduchu např. po-

kličkou, plechem na pečení nebo namočenou utěrkou.
•  Při použití pyrotechniky se vždy řiďte návodem! Odpalujte ji výhradně ve vol-

ných prostranstvích, dostatečně daleko od lidí, domů, parkujících aut. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vá-
noční svátky!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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POVĚSTI Z OKOLÍ

HRAD VALEČOV
Původně byl hrad postaven jako skalní, o čemž svědčí vytesané prostory ve skalách, kte-

ré byly nakombinované se stavbami ze dřeva. Stavba byla započata na začátku 14. století 
a vznikla na pískovcové skále rozdělené na čtyři skalní bloky. O založení se postarali Valečovští 
z Valečova. 

 Do hradu se chodilo od jihovýchodu, k opevnění byla využita skaliska a úzká stěna. V před-
hradí se vytesaly do skal konírny a podle všeho sousedily s vězením. Úzkou brankou se pro-
cházelo do vnitřní části. Tři skalní bloky na jihu zabíral starý dřevěný palác a pod ním došlo 
k vytesání světniček, sloužících jako zásobárny.

Jako první tady žili Bartoš starší z Valečova se synem Bartošem mladším. Valečovský sta-
tek patřil k menším, ale Valečovští měli i další na Nymbursku, na Moravě i jinde. Později se 
na hradě objevují bratři Vojslav, Ctibor, Heřman a Beneš. V době husitské revoluce se Bernard 
a Bartoš postavili na stranu husitů. Stali se blízkými přáteli Jana Žižky z Trocnova a v bojích 
stanuli na jeho straně. Důvěru si udržovali i po Žižkově smrti roku 1424. Získali správcovství 
dobytého hradu Valdštejn a hlídali zde kandidáta na českého krále Zikmunda Korybutoviče.

Roku 1439 Valečov náhle přepadl Jindřich z Vartemberka. Hrad byl dobyt a vypálen. Vdova 
po jednom z bratrů z Valečova Machna byla se svými dvěma syny zajata a uvězněna v Děčíně. 
K jejímu propuštění došlo až po přenechání hradu Vartemberkovi. Svůj majetek získala zpátky 
až za několik let. Hrad se postupně přestavoval z kamenů a Vartemberk zůstal na Valečově 
jenom v období 1443 – 1444 – do příchodu tažení Pražanů. Později zde sídlil Jan Valečovský 
a po něm podkomoří královských měst Vaněk Valečovský z Kněžmosta. Patřil mezi přívržence 
Jiřího z Poděbrad. Během své služby a díky významnému postavení se mu podařilo značně roz-
množit majetek. Došlo i k nákladné stavbě nového paláce hradu Valečov. Po jeho smrti v roce 
1472 se zmocnil Valečova švagr Samuel z Hrádku a po něm jeho syn Jiří Samuel z Hrádku.

Začátkem šestnáctého století se majitelé rychle obměňovali – pánové z Donína, Šelmber-
kové, Berkové z Dubé, Vančurové z Řehnic. Poté bylo panství různě děleno a až v roce 1602 
získal Kryštof Kapoun ze Svojkova větší část valečovského panství. Roku 1622 byl odsouzen 
ke ztrátě třetiny majetku za účast na stavovském povstání. Zabrali mu však celý majetek. 
V této době se v patře nalézala hlavní obytná místnost s krbem s dvěma okny obrácenými 
severním směrem. V šestnáctém století se nahradilo dřevěné podstřeší zděným patrem. Sta-
rý palác zůstal v této době dřevěný. Oba paláce spojovala schodiště ze dřeva a pavlače. Hrad 
Valečov tedy obsahoval paláce, hospodářská stavení v předhradí, parkánek, staré světnice 
vytesaná do skály a psinec. Opevnění hradu se změnilo ze dřevěného na kamenné. V roce 
1623 kupuje Valečov Albrecht z Valdštejna, který sice prodal Valečov zemskému hejtmanovi 
Gerhardovi Tagisovi z Hulstu, ale jakmile u něho propadl v nemilost, zabral mu ho.

V roce 1652 koupil hrad Valečov Ferdinand Arnošt z Valdštejna. Vdova po Danielovi Freisle-
ben z Buschhofenu musela díky tlaku císařských komisařů zadlužený hrad prodat.

Ze šlechticů zde nikdo nebydlel a od roku 1652 se uvádí jako zpustlý. Později se ještě Vale-
čov užíval jako bydlení pro úředníky. Od první poloviny 18. století se už o hrad nikdo nezajímal 
a byl nechán svému osudu. Později se ve skalních světničkách usídlila chudina. 5. října 1892 
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se četnictvo postaralo o násilné přemístění zdejších obyvatel do obecního chudobince na zá-
kladě nařízení c.k. okresního hejtmanství v Mnichově Hradišti. K prvním opravám po tomto 
období došlo v roce 1914, kdy Klub českých turistů zajistil zříceninu a zabránil dalšímu rozebí-
rání na stavební materiál. Ke statickému zajištění došlo roku 1933. Zdi nového paláce zpevnila 
betonová malta, betonové plomby byly využity na skály pod starým palácem. Došlo k zasa-
zení železného zábradlí.

Valečov v současné době náleží obci Boseň. Z hradu zůstaly jen malé zbytky, po dřevěných 
částech není již ani památky. Rovněž z opevnění je k vidění jen nepatrná část. Ze všeho nejlíp 
se zachoval nový palác. Do paláce se dostanete po úzkém schodišti z bývalých sklepů vytesa-
ných do pískovcové skály. 

Jako každý hrad, tak i Valečov má svá tajemství a pověsti.  Jednou z nich je vyprávění O zlé 
paní z Valečova.

V době slávy valečovského hradu se na něm vystřídalo mnoho panstva. Byli to páni dobří 
a spravedliví, ale také nemilosrdní a krutí ke svým poddaným. K těm druhým, patřila i paní, 
o které si budeme vypravovat.

Bylo to v době, kdy k panství valečovskému patřil také hrádek Chotuc u Křinče. Doby byly 
nejisté, lapkové sužovali okolí, a co chvíli jim padl za kořist nějaký hrad i se vším nastřádaným 
majetkem. Hradní paní si tedy umínila, že na chotuckém hrádku vybuduje tajnou chodbu, která 
jí bude zároveň sloužit jako úkryt pro rodinné poklady.

Vybraným nevolníkům přislíbila bohatou odměnu, ale zavázala je slibem mlčenlivosti, že 
nevyzradí nikdy a nikomu, kudy tajná chodba vede. Práce byla namáhavá a trvala měsíce. Ko-
nečně byly podzemní práce hotovy. Sama paní přijela zkontrolovat odevzdané dílo a neshle-
dala na něm žádné závady. Mohla být spokojena. Poklady byly ukryty, ústí zazděno a přišel čas 
odměnit robotníky. Paninu duši ale rozdírala nejistota. Co když některý z robotníků poruší slib 
a nesmlčí tajemství? Co když některý sám dostane zálusk na bohatství? Bohatství plodí zlo 
a zlá myšlenka se usadila paní v mysli. Tak dlouho zrála, až jí paní podlehla.

V den, kdy měli robotníci dostat za svou práci odměnu, sezvala paní všechny na bohatou 
hostinu, kterou uspořádala ve velikém čeledníku. Jídla a pití bylo dost, hlavně dobrého vína, 
ale všichni se nejvíce těšili na měšec s penězi, který měli dostat na rozchodnou. Když hostina 
vrcholila a většině hodovníků už víno stouplo notně do hlavy, provedla paní svůj zlý úmysl.

Zatloukla dveře a ve všech rozích dřevěnou stavbu podpálila. Než se chudáci zmožení pitím 
vzpamatovali, byl čeledník v jednom plameni. Nezachránil se ani jediný. Tak si paní pojistila 
jejich mlčenlivost.

Co to bylo platné, když ji do konce života pronásledovaly výčitky svědomí? Spáchaný zločin 
se ale odčinit nedal. Výčitky svědomí nezapudila, a tak se paní pomátla na rozumu. Dokonce 
prý po její smrti tam v těch místech její duch straší. A kde je poklad ukryt, to se dodnes nikdo 
nedozvěděl.

Valečov má také svoji Bílou paní. Podle vyprávění nejde o nijak nebezpečné zjevení a místní 
obyvatelé si na něj zvykli, jelikož prý bývalo celkem časté. Objevuje se zejména za jasných 
úplňkových nocí. Otázkou je, zda se skutečně jedná o tzv. Bílou paní, protože podle očitých 
svědků má více podob. Někdy byla viděna jako bělostná, průsvitná žena. Pokud však zjeve-
ní někdo vyprovokuje, objeví se místo jejího jemného a mírného obličeje hrozivý zjev mumie 
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s krvavýma očima. Nikdy se však nedochovala informace, že by tento přízrak někomu ublížil. 
Pohybuje se v rozvalinách hradu a jen občas vyděsí noční návštěvníky.

Ze skalního podloží v hradu prý zase prýští velmi silná negativní energie. Děje se tak u vcho-
du do bývalé hladomorny. Podle některých svědků se zde občas otevře i brána do jiného časo-
prostoru a dokonce tady mělo dojít i ke zmizení několika osob. Zda je tato informace pravdivá, 
to se mi však zjistit nepodařilo...

Dalším záhadným fenoménem je Divoká honba. Poslední svědectví pochází z počátku mi-
nulého století, kdy se mladá žena z místní vsi vracela v noci bludištěm skalních světniček. 
Náhle zaslechla troubení lovců, štěkot psů a ržání koní. Dala se proto do běhu a nakonec se 
ukryla ve skalní puklině. V tu chvíli se kolem prohnala tlupa děsivých přízraků na koních. Je 
zajímavé, že Divoká honba je poměrně častým fenoménem a jistě se tak nejedná jen o pou-
hou pověru. Podobná Divoká honba byla například viděna u nedalekého hradu Kost a rovněž 
i na jiných místech.

Volně čerpáno z Internetu.
Mgr. Kašová Milena

ANDĚL, ČERT A MIKULÁŠ
Máte zájem o návštěvu Mikuláše s andělem a čertem?

V neděli 5. 12. zavítají do Lestkova (Radostná pod Kozákovem) a celý 
podvečer budou rozdávat nadílku.

Chcete, aby navštívili i Vás?
 Stačí zavolat na tel. číslo 732 944 481 nebo 725 924 070.

Těšíme se na Vás!!!
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V PROSINCI
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:

LISTOPAD 2021
•  st 10. 11. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou 
•  pá 12. 11. – ŠKOLKA – divadlo O chytrém Honzovi 
•  út 16. 11. – ŠKOLA  a ŠKOLKA – vánoční focení 
•  čt 18. 11. – rodičovské sdružení od 15:15
•  st 24. 11. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou 

PROSINEC 2021
•  čt 2. 12. – ŠKOLKA – beseda s Policií ČR – BESIP aneb Bezpečné prostředí nejen 

na silnici
•  st 8. 12. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou (pokud situace 

dovolí)
•  pá 17. 12. – ŠKOLA A ŠKOLKA – divadlo Vánoční hvězda (pokud situace dovolí)
•  20. – 22. 12. – ŠKOLA A ŠKOLKA – ředitelské volno
•  23. 12. – 2. 1. 2022 – Vánoční prázdniny

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



RADOSTNÁ STUDÁNKA 9



10 RADOSTNÁ STUDÁNKA

HLÁŠKY Z VÁNOČNÍCH FILMŮ A POHÁDEK:
1. „Pěkně jsem dnes s králem pro mládenečka šibeničku smluvila...“

a) Byl jednou jeden král
b) Zlatovláska
c) Nesmrtelná teta

2. „Harry, jdu do baráku!“
a) Velká vánoční jízda
b) Polární expres
c) Sám doma

3. Je to rebel! Při zatýkání tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil.“
a) Pařba o Vánocích
b) S čerty nejsou žerty
c) Snowboarďáci

4. No, já jen, že máme právě za sebou 3 023 kilometrů a ještě jsme se nehádali. Skoro 
svatební cesta.“

a) Chobotnice z II. patra
b) Život je krásný
c) Veselé Vánoce, Mr. Bean

5. „A je to tuplovanej doktor. On je totiž Dr Nec a Dr Voštěp!“
a) Doba ledová: Mamutí Vánoce
b) Lotrando a Zubejda
c) Sobík Niko

6. „Prosím vás a teď se mi hodinku nehýbejte, ať nejste rozmazaný.“
a) S čerty nejsou žerty
b) Tři bratři
c) Pyšná princezna

7. „Panebože, co to tady děláte?“ „Trochu zbytečná otázka, když jsi vševědoucí, ne? A ne-
ber svoje jméno nadarmo!“

a) Zatímco jsi spal
b) Přání k mání
c) Anděl Páně

8. „Maminka mě utřela lopuchem. Byla tam beruška.“
a) S tebou mě baví svět
b) Vánoce naruby
c) Santa je úchyl

9. „Mohl bys mi učesat záda? Já bych totiž chtěl, aby mi to zítra slušelo. Jdu totiž požádat 
Élišku o ruku.“

a) Princezna ze mlejna
b) Vánoce naruby
c) Vánoční prázdniny
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Správné odpovědi: 1c, 2c, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c, 8a, 9a, 10c, 11c, 12c, 13a, 14c, 15b, 16b, 17a, 18c.

10 „Zlobr se nám zamiloval do princezny, Kristova noho!“
a) Hrátky s čertem
b) Muppets: Vánoční koleda
c) Shrek

11. „Ty máš svaly, já mám čáry!“
a) Vánoční skřítek
b) Přežít Vánoce
c) Mrazík

12. „Ševče, kam bys utíkal? Kdo by se tu zpívat bál...“
a) Rolničky, kam se podíváš
b) Jak se budí princezny
c) Pyšná princezna

13. „Zůstane tu dívka, co polévku mi solila.“
a) Princezna se zlatou hvězdou
b) Sůl nad zlato
c) Gremlin

14. „Páni! A do týhle rodiny já se mám přiženit. Tatíček nemůže vidět krev, a tak pořádá 
popravy.“

a) Sedmero krkavců
b) Dařbuján a Pandrhola
c) Šíleně smutná princezna

15. „Jéé, vy jste moje sestra? Tak to je váš tatínek taky netopýr!“
a) Sůl nad zlato
b) Dívka na koštěti
c) Tři oříšky pro Popelku

16. „Vy máte ale kuráž.“ „Mohu vám jí půjčit, kolik budete chtít, Výsosti.“ „Kdepak, sleč-
no, já dluhy nedělám!“

a) Shrekoleda
b) Tři oříšky pro Popelku
c) Tři bratři

17. „Jedno jediné soustíčko a našinec by řekl, že spořádal půl prasete.“
a) Obušku, z pytle ven!
b) S čerty nejsou žerty
c) Mrazík

18. „Dnes jsou rohlíčky obzvláště vypečené!“
a) Dárek z lásky
b) Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
c) Císařův pekař – Pekařův císař
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