
R A D O S T N Á

S T U D Á N K A

prosinec dva tisíce dvacet dva 

I n f o r m a č n í  z p r a v o d a j  o b c e

R a d o s t n á  p o d  K o z á k o v e m



2 RADOSTNÁ STUDÁNKA

SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
bude proveden v úterý 13. prosince 2022.
Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích, tetrapak v oranžových pytlích 

a kovový odpad v šedých pytlích, které se standardně odevzdávají v sobotu 
dopoledne ve sběrném místě na Volavci a jsou označovány 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.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se koná ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 19:30 hodin
v budově Obecního úřadu Radostné pod Kozákovem (na Pustině),.

V prosinci se biodpad svážet nebude!

Radostné a pohodové prožití vánočních svátků,

do nového roku 2023 hodně zdraví,

lásky, spokojenosti a štěstí

přejí všem svým spoluobčanům

zastupitelé obce Radostná pod Kozákovem

ZIMNÍ ÚDRŽBA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ
bude prováděna obecním traktorem. Pokud budete mít během zimní sezóny 

dotaz nebo upozornění, týkající se sjízdnosti obecních komunikací, kontaktujte 
řidiče traktoru pana Matěje Šťastného na tel.: 732 321 262 nebo starostu obce 
na tel.: 724 179 787.
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MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA

MILÍ RODIČE A DĚTI,
dovolujeme si Vás 

informovat, že v pondělí 5. 
12. 2022 po setmění, projde 
obcí Radostná pod Kozákovem 
a okolím, Mikuláš s andělem 
a čerty.

Pátý prosinec se blíží, děti 
mají strach, čert si na ně metlu 
shání, bude lítat prach!

Děti nechť si nachystají pro 
Mikuláše básničku či písničku. 
Anděl jim pak za odměnu dá 
něco ze svého košíčku.

V případě zájmu prosím 
volejte: číslo popisné domu, 
část obce, jméno a hříchy 
Vašich dětí nejpozději do 5. 12. 2022 do oběda kvůli organizaci na 721 120 037.

Těšíme se na Vás.

 Kdy? Sobota 14. ledna 2023 od 20 hodin
 Kde? Kulturní dům Tatobity
 Za kolik? 120 Kč v předprodeji, 180 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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POVĚSTI Z OKOLÍ

JIČÍNSKÝ ZÁMEK (POKRAČOVÁNÍ)
Kromě panství Smiřických získal Valdštejn výhodnými koupěmi i císařovými dary 

další statky a z 64 samostatných panství vytvořil v severovýchodních Čechách 
souvislou enklávu knížectví frýdlantského, v r. 1627 prohlášeného vévodstvím. 
Za hlavní město Frýdlantska si vyhlédl Jičín a od r. 1622 usiloval cílevědomě o jeho 
všestranný rozkvět. S tímto zájmem souvisela i jeho péče o přestavbu zámku, 
těžce poškozeného výbuchem r. 1620. O opravě a přestavbě svědčí celá řada 
architektonických článků renesančního zámku Smiřických zachovaných do dnešní 
doby, z nichž můžeme vystopovat jeho tehdejší vzhled. Křížově klenuté podloubí 
spočívalo na hranolových kamenných pilířích s římsou. Portál měl bosované pilíře 
s pásovou římsou v náběhu polokruhového oblouku a žlábkovanou archivoltu, 
ukončenou kartuší s vousatým maskaronem. Okna v patrech byla do náměstí 
sdružena po dvou ve společném kamenném rámu. Uvnitř se zachovalo v několika 
místnostech původní klenutí a renesanční portály vedoucí do arkád. Původní stav 
průčelí se nejlépe zachoval v přízemí do uličky Smiřických.

Již v r. 1624 byly vykoupeny všechny domy od starého zámku až k Valdické bráně. 
Šest pacel po městských domech na náměstí bylo použito k přístavbě zámku, 
na místě dalších dvou domů byla zahájena stavba nového kostela.

Stavba zámku však i přes Valdštejnovy rozkazy postupovala zvolna. V srpnu 
1625 architekt Andrea Spezza počal kopat základy ve východní části zámeckého 
areálu, ale pro mor musely být práce na delší dobu přerušeny. Do r. 1628, kdy 
zemřel Andrea Spezza, byla stavba dovedena jen k prvnímu poschodí. Po četných 
dohadech o tom, jak by měla nová stavba vypadat, a po několika stavebních plánech 
se v práci pokračovalo podle projektu, který v r.1629 navrhl architekt Giovanni 
Battista Pieroni, až do počátku r. 1634, kdy architekt Niccolo Sebregondi prováděl 
poslední úpravy v míčovně a v zahradě.

Když byl 25. února 1634 v Chebu Albrecht z Valdštejna zavražděn, uzavřela se 
jedna z nejvýznamnějších kapitol jičínského zámku. Císař jmenoval komisaře, kteří 
měli zajistit majetek zavražděného vévody. Jejich práce však byla velmi obtížná, 
protože v Jičíně a v celém frýdlantském vévodství rabovaly nejprve císařské pluky, 
pak Sasové a Švédové.

Práce na Valdštejnových stavbách byly zastaveny již v dubnu 1634. Teprve r. 1636 
přišel do Jičína nový majitel, hrabě Rudolf z Tiefenbachu, který sice převzal do svých 
služeb architekta Sebregondiho, ale prováděly se pouze nejnutnější práce uvnitř 
jičínského zámku. V lednu 1638 se dávala na celý zámek nová střecha.
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Z barokní podoby nezůstalo v zámku a na jeho průčelích po pozdějších přestavbách 
mnoho. K těmto zbytkům patří původní arkády v přízemí levého dvora, jižní hladká 
strana tohoto dvora s rustikovanou kamennou branou do západního dvora, 
s pískovcovými rámy a vodorovnými římsami u oken v prvním patře, pak několik 
oken s mřížemi a brána do ulice Smiřických v zadním dvoře. V interiérech lze uvést 
ozdobnou valenou klenbu ve vévodských stájích v zadním dvoře, několik portálků 
v křídlech levého i zadního dvora s trojúhelníkovými nástavci a pískovcový plasticky 
zdobený krb v druhém patře renesanční budovy, který byl při vnitřních úpravách 
r. 1938 snesen a uskladněn.

Nejrozsáhlejším dokladem barokní formy byly však arkády ve třech podlažích 
kolem malého dvora, které měly polokruhové oblouky s trojúhelníkovými výplněmi, 
v cviklech sklenutými na pilíře s římsovitou hlavicí, pod něž je představěna 
pilastrová architektura v přízemí toskánského, v patrech jónského a korintského 
řádu. Z původní balustrády v arkádách se zachovaly sloupky jen ve druhém patře. 
Ochoz arkád byl sklenut v přízemí a prvním patře křížově, ve druhém patře má 
plochý strop.

V jižní partii zámeckého komplexu bylo vybudováno velké souměrné prostranství 
s nárožními bastiony, na jižní straně obklopené dlouhými budovami, vlevo 
jízdárnou, vpravo stájemi, mezi nimiž pokračovala komunikace z ulice Smiřických 
branou k zámecké zahradě. Ke konci těchto budov přiléhala vlevo míčovna, vpravo 
proboštství s hospodářstvím a kostelík sv. Jana Křtitele se hřbitovem. Budovy měly 
vysoké střechy s mnoba štíty, jež dávaly zadnímu průčelí zámeckého komplexu 
bohatý vzhled. Zámek však pozdějšími úpravami po požárech z r. 1681, 1768 
a 1809 pozbyl původního vzhledu.

V r. 1646 byl v jičínském zámku uvězněn obávaný velitel švédské hruboskalské 
posádky rytmistr Latrman, který byl zajat při dobytí Hrubé Skály císařským 
vojskem. Rudolf z Tiefenbachu zřídil v r. 1650 ze svého majetku fideikomisní 
panství, a protože zemřel bez přímých potomků, získal je r. 1656 Jaz Norbert ze 
Šternberka. Po jeho utonutí se panství i se zámkem dostalo Janu Josefu hraběti 
Trautmannsdorfovi, v jehož rodě zámek zůstal až do r. 1934. Jičínský zámek se stal 
sídlem úřadu panství Kumburk. Sídlil tu hejtman a odtud vedl správu panství, které 
mělo ke konci feudálního období dvě města, jedno městečko a 25 vsí.

Ze stavebních změn, kterými zámek prošel, byla nejpronikavější úprava celého 
zevnějšku po požáru z r. 1768. Tehdy bylo hlavní průčelí do náměstí o 13 sdružených 
okenních osách rozděleno pomocí dvou tříosých rizalitů s trojúhelníkovými štíty, 
ozdobenými plastickými trautmanndorfskými znaky, na pět poli střídavě dvou 
a tříosých, přičemž byl odstraněn střední arkýř; průčelí bylo pokryto maltovou 
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dekorací, již tvoří vysoký jónský pilastrový řád na obou patrech, parapety a konzolové 
ozdoby oken a rámy kolem arkád podloubí. Okna v prvním patře byla zvýšena 
a opatřena novými římsami, nedotčeny zůstaly podloubí, arkýře, ostění a nástavce 
v druhém patře. Na vyhořelý zámek byla postavena vysoká mansarda s atikou nad 
hlavní římsou a arkýře byly opatřeny plechovými mansardami. Po požáru v r. 1809 
byla na budovu do náměstí dána již jen tašková volba.

Ostění průčelí do ulic, zahrady i dvorů byla opatřena maltovou šablonovitou 
architekturou, která vychází z baroka, ale nezapře, že vznikla v době Ludvíka VI., 
svědčí o tom zakulacené rohy, profily šambrán a formy římsových nástavců a oken. 
Nejjednodušší úpravu mají průčelí zadního dvora, kde byly zrušeny otevřené 
galerie ke křídlu stájí a přeměněny v pokoje a chodby. V arkádách malého dvora 
byly tehdy nahrazeny jednak zničené oblouky z druhého patra rovnými překlady, 
jednak kamenné balustry v prvním patře cihlovým parapetem s oválnými otvory. 
Na východě byl zámek asi od začátku 18. století spojen s děkanským kostelem 
pavlačí, po r. 1768 zděným schodištěm na obloucích, vedoucím k panské oratoři.

Tyto stavební úpravy prováděli stavitel J. Thoma a polír V. Kvasnička 
pravděpodobně podle návrhu architekta Filipa Hegera, který v té době stavěl kostel 
v nedalekém Ostružně a v Jičíně upravoval Valdickou bránu. Po požáru v r. 1768 
se staly nepoužívané rozlehlé budovy dolních koníren, jízdárny a míčovny zdrojem 
stavebního materiálu.

Za války o bavorské dědictví, tzv. bramborové války, kdy počátkem července 
1778 překročila velká pruská armáda u Náchoda severovýchodní hranice Čech, byl 
v září v Jičíně na čas ubytován rakouský hlavní válečný stan a v zámku tehdy bydlel 
Josef II.

Na nějakou dobu upoutal jičínský zámek opět pozornost Evropy za napoleonských 
válek v r. 1823, kdy v jeho zdech sídlil od 3. června do 6. července císař František 
I. a měl tu i řadu schůzí a porad. Nejzávažnější byla porada z 15. června, na níž 
bylo rozhodnuto co nejrychleji dokončit zbrojení, a schůzka nejvyšších rakouských 
vojevůdců - Schwarzenberka a Radeckého - s ruským generálem Tollem, na níž byla 
dohodnuta tzv. Svatá aliance proti Napoleonovi.

V r. 1813 před příchodem císaře Františka I. se narychlo upravovaly místnosti 
v prvním patře u východního arkýře. Stěny byly potaženy empírovými tapetami 
a místnosti vybaveny kachlovými kamny a slohovým nábytkem. Rohová místnost 
v prvním patře při východním arkýři, tzv. konferenční síň, v níž císař po snídani 
přijímal ministry a generály a kde se vedly všechny porady a jednání, byla podle 
rozhodnutí Ferdinanda z Torfu z r. 1823 ponechána v podobě z r. 1813 a byl zde 
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pověšen obraz císaře Františka I. v padesátých letech minulého století sem byly 
přidány též portréty Ferdinanda a Jana z Trautmannsdorfu.

Dne 3. dubna 1848 byli zvolení v sále první důstojníci „Národní obrany“, a když se 
3. června 1848 konala slavnost svěcení praporu Národní obrany, byl po vyčerpání 
programu ve městě a Libosadě zakončen sváteční den plesem, který uspořádal 
v nádherně vyzdobeném sále kníže Ferdinand Traumnannsdorf. Plesu se 
zúčastnilo na 800 osob. Od r. 1850 přestal zámek sloužit výlučně potřebám panství 
a s přeměnou státní správy se stal postupně též budovou pro nové státní úřady, 
které přejaly skoro všechny úkoly bývalých úřadů vrchnostenských. Celé západní 
křídlo vpředu, celý střední trakt i západní křídlo zadní jednopatrové budovy byly 
obsazeny novými státními úřady. Byl zde umístěn krajský soud, okresní finanční 
ředitelství a berní úřad. Když se v r. 1891 berní úřad a okresní finanční ředitelství 
odstěhovaly do budovy bývalého gymnázia, přišel na jejich místo okresní soud, 
který zde měl též do r. 1907 věznici. Východní křídlo zámku zůstalo i po r. 1850 
zachováno pro kanceláře velkostatku a byty panských úředníků a zaměstnanců.

Za války r. 1866, kdy byla 29. června svedena u Jičína bitva, která skončila 
porážkou rakouského a saského vojska, byl v zámku zřízen lazaret. V 90. letech 19. 
století byla v přízemí do náměstí odstraněna okna a nahrazena dveřmi a výlohami. 
Místnosti v podloubí byly upraveny pro obchody a živnosti a zámek se stal téměř 
středem obchodního života města.

Po pozemkové reformě zámek ztratil pro velkostatek jakýkoliv hospodářský 
význam. Po delším jednání ho koupilo v r. 1936 město Jičín. Po r. 1945 se začalo 
s postupným vyklízením soukromých bytů a se stavebními úpravami, které 
pokračují do současnosti. Dnes je zámek adaptován pro potřeby města, okresního 
muzea a galérie. Volně čerpáno z Internetu. Mgr. Kašová Milena
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ZALOŽTE  SI 
IDENTITU OBČANA

Úřadujte na gov.cz

Pořiďte si Identitu občana. Je to snadné, rychlé a pohodlné.
 

S Identitou občana se rychle, zdarma a bezpečně
můžete přihlásit do různých portálů veřejné správy.
 

Portál občana Datové schránky Online aplikace
Katastru

nemovitostí

Očkovací portál eRecept Portál vaší obce
nebo vašeho

kraje

Pomocí Identity občana se prokážete při online
komunikaci s veřejnou správou.
 

Jaké portály to můžou být?
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Katka 
šla radši
na výlet.

Nečekejte.
Používejte datovku

Jděte na chcidatovku.cz

Katka už nechtěla ztrácet čas ve frontách. 
Založila si datovku a teď je pro ni úřadování 

snadné. Veškeré formality vyřídí rychle 
a pohodlně z mobilu nebo na počítači.
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Odteď můžete komunikovat s úřady online – kdykoliv, 
odkudkoliv a zdarma. I posílání zpráv ostatním uživatelům 
(třeba dodavatelům nebo jiným fi rmám) je mnohem levnější 
a jednodušší než dopisy. 

Úřadování snadno 
a rychle s datovkou

• papírování přes e-Portál ČSSZ,

• výpis ze živnostenského rejstříku,

• daňové přiznání (MOJE daně).

S datovou schránkou vyřešíte online třeba: 

Zapněte si upozornění 
a buďte stále v obraze.  

chcidatovku.cz

Používat datovku je jednoduché. 

Zjistěte víc na:

Od 1. ledna 2023 získají datovku automaticky všichni živnostníci 
a nepodnikající právnické osoby. Tak dlouho ale čekat nemusíte. 
Používejte datovku už teď a dělejte, co vás baví.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

TOPNÁ SEZÓNA ZAČALA,
NEZAPOMEŇME NA VYČIŠTĚNÍ KOMÍNA!

Topná sezóna začala. Pamatujte, že pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín, 
tak je nejvyšší čas sehnat si kominíka. Pozvat bychom si ho měli v každém případě 
po dokončení stavby nebo při zapojení nového spotřebiče do komínového tělesa, 
než poprvé zatopíme, tak aby nám provedl revizi.

Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické 
osoby, podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v ustanovení § 43 
- 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění 
kontrole a revizi spalinové cesty. V souladu s uvedeným nařízením si každý musí 
počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu – spalinové cesty a spotřebiče 
paliv nedocházelo ke vzniku požáru, kdy „provoz  spalinové  cesty  se  považuje  se 
vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola 
a revize spalinové cesty provádí způsobem podle zákona o požární ochraně“.

Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí ve stanovených lhůtách, které jsou 
závislé na druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče. Svépomocí lze provést 
pouze čištění spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič o výkonu do 50 kW včetně. 
Kontrolu spalinové cesty však může provést jen kominík. O provedené kontrole 
spalinové cesty musí kominík vyhotovit Zprávu o provedení čištění a kontrole 
spalinové cesty. Pokud čištění prováděla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo 
právnická osoba, musí o tomto čištění učinit písemný záznam.

Revizi smí provádět jen držitel profesní kvalifikace kominík – revizní technik 
spalinové cesty. Zda má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si lze ověřit 
na stránkách MV GŘ HZS ČR: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-
cest/. O výsledku revize vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou 
součástí je Technický protokol revize spalinové cesty. Revize musí být provedena 
vždy před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební 
úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením 
spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou nebo novou 
instalací spotřebiče paliv (výjimka uvedena ve vyhlášce), po komínovém požáru, 
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin 
ve spalinové cestě.

Lhůty k provedení čištění a kontroly jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 
34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/
clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx
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POLODRAHOKAMY Z KOZÁKOVA

KARNEOL
Karneol je polodrahokam a barevná odrůda chalcedonu. Oranžovočervené 

zabarvení karneolu způsobuje obsažený krevel a podle této barvy dostal také 
jméno: carneus je latinsky masový. Vyskytuje se po celém světě jako výplň dutin 
magmatických i sedimentárních hornin, kde se vysrážel z roztoků kyseliny křemičité.

Mimo jiné se nachází na Kozákově.
Barva: oranžovo-červená až hnědá
Karneol účinky: předchází kožním onemocněním, zastavuje krvácení z nosu 

a pomáhá při všech nemocech spojených s krví, univerzální ochrana zdraví, dodává 
sílu a vitalitu, zvyšuje plodnost, léčí frigiditu a impotenci, artritidu, revmatismus, 
kosti a šlachy, neurózy a deprese.

Karneol vlastnosti a význam: Karneol je projektivní kámen, přiřazen planetě 
Slunce a elementu ohně. Je to stabilizující kámen s vysokou energií, dodává odvahu, 
klid, trpělivost a harmonii, pozitivní pohled na život, motivuje k úspěchu nejen 
při podnikání, tiší vztek, žárlivost, závist a zášť, rozptyluje deprese a negativní 
myšlenky, dodává výřečnost a potlačuje strach mluvit na veřejnosti, posiluje 
sebedůvěru, ochraňuje před útoky jiných osob, posiluje astrální vidění, navozuje 
klidný spánek, zahání noční můry.

Zdroje: wikipedie,Nefertitis,Hrady.cz Autor: Magdaléna Šuraňová

A nakonec pár praktických informací. Za samotnou kontrolu komína zaplatíte 
zhruba 500,- až 1000,- korun. Pokud pravidelné kontroly či revizi komínu 
zanedbáváte, porušujete tím zákon o požární ochraně a dopouštíte se přestupku. 
Pokud Vás správní orgán vyzve k předložení Zprávy o provedení čištění a kontrole 
spalinové cesty a Vy pravidelnou kontrolu neprovádíte, můžete dostat pokutu 
za nesplnění zákonem dané povinnosti. Pokuta bývá zpravidla vyšší než částka 
za provedenou kontrolu kominíkem. Závažnější problém však nastává ve chvíli, kdy 
dojde k požáru sazí v komíně a k následnému rozšíření na konstrukci stavby. Nejen, 
že zaplatíte pokutu za nesplnění zákonných povinností, ale pokud v takovém případě 
pojišťovna zjistí, že komín neměl platnou revizi a nebyly pravidelně prováděny 
kontroly, neposkytne Vám tak následně pojistné plnění, nebo bude plnění krátit.

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!
autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš, plk. Mgr. Michaela Stará

HZS Libereckého kraje
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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 2022
l  pá 11. 11. – ŠKOLA a ŠKOLKA – divadlo – Obušku, z pytle ven!
l  pá 11. 11. – ŠKOLKA – dílnička a Příjezd svatého Martina
l  st 16. 11. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
l  pá 18. 11. – ředitelské volno pro MŠ i ZŠ
l  po 21. 11 – ŠKOLA a ŠKOLKA – Bezpečný pes
l  út 22. 11. – rodičovské sdružení od 15:15
l  so 26. 11. – rozsvěcení vánočního stromu
l  st 30. 11. – bruslení v Lomnici nad Popelkou

PROSINEC 2022
l  pá 2. 12. - ŠKOLKA - divadlo - Vánoční hvězda
l  st 7. 12. - ŠKOLKA a ŠKOLA – vánoční focení
l  čt 8. 12. - ŠKOLKA - Vánoční tvoření od 15:00
l  st 14. 12. - bruslení v Lomnici nad Popelkou
l  út 20. 12. - Vánoční besídka (nejen) pro rodiče žáků a dětí naší školy od 15:30
l  čt 22. 12. - ředitelské volno pro MŠ i ZŠ
l  23. 12. – 2. 1. 2023 – 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 seznámit 
s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.

Mgr. Pavel Vaněk, MBA, ředitel školy

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Po loňském nultém ročníku rozsvěcení vánočního stromečku se i letos 27. 11., 

na první adventní neděli, konal 1. ročník této krásné vánoční tradice. 
Téměř 50 obyvatel Radostné se sešlo v Lestkově na návsi v 17:15 hodin před 

stromečkem, přinesli cukroví, chlebíčky a jiné dobroty. Nechyběly ani vánoční koledy 
zpívané všemi účastníky - malými i velkými. I přes absenci jehličí a bílé pokrývky 
byl podvečer velmi příjemný a doufáme, že tato tradice bude pokračovat spoustu 
dalších let. 

Děkujeme všem zúčastněným, díky kterým mohla naše obec zahájit adventní čas 
v úžasné vánoční atmosféře. Markéta Mužíčková
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

VÁNOČNÍ KVÍZ:
1. Co znamená latinské slovo adventus, ze kterého vychází pojem advent označující 
předvánoční období?

a) příchod
b) očekávání
c) naděje

2. Období adventního půstu trvalo původně 40 dní, poté se ustálilo na čtyři týdny. Kdy 
adventní postní doba končí?

a) čtvrtou adventní neděli po východu slunce
b) 24. prosince po východu první hvězdy
c) odpálením novoročního ohňostroje 31. prosince

3. Co znamená přívlastek Kristus, který se za Ježíšovým jménem používá?
a) jedná se o rodové příjmení
b) pochází z řeckého christós, tedy „pomazaný“ neboli mesiáš
c) je odvozen od latinského christus, což znamená prorok

4. Jaké dary přinesli Ježíškovi mudrci z východu známí jako tři králové?
a) zlato, kadidlo, myrhu
b) beránka, víno, chléb
c) drahé kameny, hedvábí, orientální koření

5. Východní církve slaví Vánoce později. To je dáno jednak juliánským kalendářem 
a jednak tím, že spíše než na narození kladou důraz na zjevení božské podstaty v Ježíši, 
tedy slavnost Epifanie. Na kdy připadá?

a) 6. ledna
b) 13. ledna
c) 2. února

6. Vánoční svátky oficiálně končí slavností, která připadá vždy na první neděli po 6. 
únoru. Jaký svátek v tento den křesťané slaví?

a) svátek Křtu Páně
b) Epifanii
c) Hromnice

7. K Vánocům patří také betlém. Legenda praví, že jeden z prvních „živých betlémů“ 
zinscenoval známý křesťanský světec. Který?

a) svatý Štěpán
b) svatý František z Assisi
c) svatý Mikuláš

8. Ještě v 16. století u nás přetrvával zvyk dávání vánočních dárků státním úředníkům, 
které měly charakter úplatku. Jak se ve staročeštině nazývaly?

a) halapartny
b) chlapaprance
c) halafanc

Výsledky: 1a, 2b, 3b, 4a, 5a, 6a, 7b, 8c



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 PROSINCOVÝM JUBILANTŮM

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

VÍTÁME NOVÉHO SPOLUOBČÁNKA

Matyáš Kudrnáč, Kozákov 38


