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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Za  přítomnosti  osmi  zastupitelů  obce  a  tří  občanů  z  Lestkova  se  ve  středu 

15. června 2022 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání za-
stupitelstva obce. Zahájeno bylo starostou obce ve 20:00 hodin a zastupitelé ná-
sledně projednali tyto body:

1.  Závěrečný účet obce  je  celkové  shrnutí  hospodaření  obce  v  předcházejícím 
roce.  Jeho  součástí  je mimo  jiné  i  plnění  rozpočtu  a  zpráva  o  výsledku  pře-
zkoumání  hospodaření  obce  kontrolními  orgány  Krajského  úřadu.  Při  tomto 
podrobném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky, proto 
byl závěrečný účet obce za rok 2021 schválen bez výhrad. Celkové hospodaření 
v  roce 2021 bylo uzavřeno s přebytkem 725 789,- Kč. Stav bankovních účtů 
k 31. 12. 2021 byl 11 662 043,44 Kč.

2.  Bylo  schváleno  vedení přeložky  kabelu  CETIN  v  pozemku  obecní  cesty 
p. č. 354/4 a 1165/4 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (na Pustině).

3.  Byl  schválen  záměr směny  obecních pozemků  p.  č.  671/27;  671/32;  673/2 
(na Zelinkách) a p. č. 1164/11 (na Pustině), vše v k. ú. Lestkov pod Kozákovem 
za pozemky soukromých vlastníků.

4.  Byla zamítnuta žádost o prodej částí obecních pozemků p. č. 1175 a 1170/5 
v k. ú. Lestkov pod Kozákovem.

5.  Byl schválen finanční dar 5 000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Služby so-
ciální péče TEREZA z Benešova u Semil (www.domovtereza.cz), kde poskytují 
potřebnou péči i Michalovi, našemu spoluobčanovi s hendikepem.

6.  Byl schválen finanční dar 5 000,- Kč pro Domácí hospic 14 pomocníků, jehož 
činnost představila přítomným osobně jedna z jeho pracovnic. Více se o tomto 
hospici můžete dozvědět i v tomto vydání Radostné studánky.

7.  Byl schválen prodej obecního automobilu zn. Renault Master, který dosud slou-
žil  jako dopravní  automobil  Jednotky místních dobrovolných hasičů. Poté,  co 
bude nový hasičský VW Crafter zaveden do systému  IZS, bude starý prodán 
formou obálkové metody nejvýhodnější nabídce. 

8.  Byl určen počet členů zastupitelstva obce v příštím volebním období na 9.
Jan König, starosta
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DOMÁCÍ HOSPIC 14 POMOCNÍKŮ V SEMILECH
Přáním  většiny  lidí  je,  aby  jednou  zemřeli  doma, 

v kruhu svých blízkých. Bohužel nakonec mnozí umí-
rají v nemocnicích a ústavech. Častou příčinou je, že 
rodina, která by o ně chtěla pečovat, nemá potřebné 
pomůcky, léky ani odbornost. Brání jim i strach, že si-
tuaci nezvládnou. Na Semilsku zcela chyběla domácí hospicová péče. To byl jeden 
z impulsů pro nás, abychom založili Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú., který působí 
v Semilech a okolí do 30 km.
Co je domácí hospic
Domácí hospic je služba, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl ŽÍT A PRO-

ŽÍT ZÁVĚR svého života doma mezi svými blízkými.
Pro koho je tu domácí hospic 14 pomocníků
Pro  nemocného  v  pokročilém  nebo  terminálním  (závěrečném)  stadiu  nevyléčitelného 

onemocnění, kdy byla ukončena aktivní léčba.
Co domácí hospic nabízí
•  Náš tým PŘIJÍŽDÍ k těžce nemocnému domů dle domluvy a individuálních potřeb nemoc-
ného a jeho pečujících, 

•  ZAŠKOLÍ rodinu v péči, 
•  NASTAVÍ léčbu na zmírnění příznaků provázejících nevyléčitelnou nemoc a hlavně léčbu 
bolesti, 

•  PŮJČÍ potřebné zdravotní a kompenzační pomůcky,
•  PORADÍ v sociální oblasti (např. pomůže s vyřízením příspěvku na péči aj.),
•  DOPROVÁZÍ nemocného i jeho rodinu a podle zájmu nabízí i péči duchovní. 
•  I dále se pak věnuje PÉČE O POZŮSTALÉ.

Chceme
•  abyste na tuto situaci nebyli sami
•  aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi
•  aby za všech okolností byla zachována jeho lidská důstojnost a jedinečnost
•  aby pacient prožil poslední dny svého života v lásce, mezi svými blízkými
•  bez velkého strachu a utrpení
•  s naší odbornou péčí

Co je třeba k přijetí do péče
•  Doporučení ošetřujícího lékaře k poskytování domácí hospicové péče.
•  Poskytnutí aktuální lékařské zprávy.
•  Informovaný souhlas pacienta.
•  Zajištění celodenní péče rodinou, nebo jinou osobou.
•  Volná kapacita domácího hospicu.
•  Bydliště do 30 km od Semil.
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Jaký je příspěvek pacienta
Naše péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale jsme odkázáni na individu-

ální a firemní dárce, granty od státních i nestátních organizací a sbírek. 
Pacient si na péči přispívá částkou 200 Kč za den, kdy ho lékař nebo sestra navštíví. 
Od 15:30 do 06:00 je přičten pohotovostní příplatek 100 Kč.
Příspěvek na dopravu je 8 Kč za km. 

KONTAKT
Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú.
webové stránky: www.hospic-semily.cz
e-mail: hospic@hospic-semily.cz
tel. č.: 774 617 803

Kontaktní pracoviště: 
areál MMN, a.s. Semily - bílý pavilon, 
3. května 421, 513 01 Semily
číslo účtu: 2001803998/2010

 
 

 
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou 
 
 
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani 

nepotřebujete! 
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější 

destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské 
Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo 
Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 
Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz 
s biometrickými údaji). 

Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě 
do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 
Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu 
vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Výše správních poplatků za expresní vydání 
občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů. 

 

Má vaše dítě občanský průkaz?  
Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). 

Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje. 

Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho  
platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá 
o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě. 

 
 
 
Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas? 

 
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli. 

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč. 

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas?  

           Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo 
do 5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 

Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 
15 let 1 000 Kč).  
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SVOZ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
bude proveden o prázdninách v úterý 19. července a 23. srpna 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 od-
voz 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 zaru-
čit načtení slevy.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V  červenci  bude  proveden  vývoz  biopopelnic  každé  úterý,  kromě  dne  státního  svátku 

5. 7. 2022. 
Tzn. v termínech 12.; 19. a 26. 7. 2022.

V srpnu bude proveden vývoz biopopelnic každé úterý tzn. 2.; 9.; 16.; 23. a 30. 8. 2022.
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své nemovitos-

ti v dostatečném časovém předstihu.
Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na bioodpad (malý 

oranžový, popř. červený) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat pouze 
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.
UPOZORNĚNÍ

na odstávku elektřiny
č. 110060834157

dne 8. 7. 2022 od 7:30 do 17:00 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Chuchelna (okres Semily)
část obce Chuchelna

č. p. 58, 103, 134, 168, 169, 170, 175, 178, 182, 185, 193, 205, 209, 210, 212, 215, 216, 219, 222, 249, 355

část obce Komárov
č. p. 1-8, 10, 12-34, 36, 37, 39-45

část obce Lhota
č. p. 1-8, 10-17, 19-44, 47-52, 54, 55, 56, 57, 59
č. ev. 2

kat. území Lhota Komárov (kód 680974): parcelní č. 676,675, 102, 124/1, 132, 138, 142/1, 149, 150, 174/4,
189

Radostná pod Kozákovem (okres Semily)
část obce Kozákov

č. p. 5-9, 12-18, 20, 21, 22, 31, 32

kat. území Lestkov pod Kozákovem (kód 738417): parcelní č. 42/1, 44/3, 53/2, 133, 179/1

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 17. 6. 2022. Strana 1 z 2

Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
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Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 17. 6. 2022. Strana 1 z 2

Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky

UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny

č. 110060834157

dne 8. 7. 2022 od 7:30 do 17:00 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Chuchelna (okres Semily)
část obce Chuchelna

č. p. 58, 103, 134, 168, 169, 170, 175, 178, 182, 185, 193, 205, 209, 210, 212, 215, 216, 219, 222, 249, 355

část obce Komárov
č. p. 1-8, 10, 12-34, 36, 37, 39-45

část obce Lhota
č. p. 1-8, 10-17, 19-44, 47-52, 54, 55, 56, 57, 59
č. ev. 2

kat. území Lhota Komárov (kód 680974): parcelní č. 676,675, 102, 124/1, 132, 138, 142/1, 149, 150, 174/4,
189

Radostná pod Kozákovem (okres Semily)
část obce Kozákov

č. p. 5-9, 12-18, 20, 21, 22, 31, 32

kat. území Lestkov pod Kozákovem (kód 738417): parcelní č. 42/1, 44/3, 53/2, 133, 179/1

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 17. 6. 2022. Strana 1 z 2

Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
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POVĚSTI Z OKOLÍ

ZŘÍCENINA HRADU BRADLEC

Bývalý hrad Bradlec psal svou historii pouhá dvě století. Do dnešní doby se do-
chovaly pouze zbytky opevnění a čtyřhranná věž.
Gotický hrad nechal ve 14. století vybudovat mocný rod Markvarticů. Ve své době 

patřil   Bradlec k nedobytným hradům, vysoká skála poskytovala výbornou obra-
nu před útočníky, ovšem i přesto byl kolem roku 1417 dobyt. Nebylo to však silou 
bojovníků, ale lstí. Páni z Jenštejna, další majitelé hradu, byli velmi výbojní a přilep-
šovali si loupežnictvím. Proto král Václav IV. poslal svého hejtmana  Hynka Jablon-
ského, aby se s lupiči vypořádal. Hrad byl však dobře chráněn skálou, takže nebylo 
možné se k němu dostat. Naoko tedy královské vojsko hlučně od Bradlce odtáhlo, 
ale navečer se tiše vrátili. Lupiči se obávali dalšího obléhání a vyšli z hradu shánět 
potraviny. Královští  je  pak pochytali  a  odvedli  do Prahy,  kde byli  škůdci  oběšeni. 
Vaněk z Jenštejna, majitel hradu, se králi Václavovi IV. podrobil a byl přijat na milost 
– hrad  potom obdržela darem královna Žofie.
Hrad v průběhu  let stále měnil majitele, až poslední  z nich, Vilém Trčka z Lípy, 

zemřel a hrad začal chátrat. O hradě koluje spousta pověstí, například o přízraku 
krásné Bílé paní nebo tajné chodbě s pokladem. 
O hrad pečuje Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, hrad  je majetkem obce 

Syřenov.
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ZŘÍCENINA HRADU ZBIROHY
Hrad  Zbirohy  stával 

vysoko  nad  Jizerou  u  vsi 
Rakousy, kde řeka vytváří 
veliký  zákrut.  Z  původ-
ního  hradu  se  dochova-
ly  obytné  místnosti  pod 
severní  zdí  ve  vnitřním 
hradu, sklepení a základy 
obranné věže.
Kdo  a  kdy  hrad  založil, 

známé  není.  Kraj  kolem 
patřil  v  polovině  14.  sto-
letí potomkům rozrůstajícího se rodu Markvarticů, což zde byli Lemberkové a Var-
tenberkové. Hrad byl vybudován pravděpodobně Markvartem ze Stráže, který se 
vzbouřil proti králi Václavovi IV. Ten reagoval rychle, Zbiroh i sousední Hrubý Roho-
zec oblehl, roku 1390 dobyl a vše zabavil. Zbiroh pak prodal Otovi z Bergova na Tro-
skách. Ten jej přestavěl a ponechal si v držení během celých husitských válek. Hrad 
patřil k oporám krále Zikmunda, ovšem později zde sídlili lapkové a tak byl zemskou 
hotovostí znovu dobyt a roku 1442 pobořen. Od této události již k opravám nedošlo 
a hrad se začal  rozpadat. Při  řešení pozůstalosti  Jana z Bergova  (syn předešlého 
Oty) v roce 1458 byl uveden jako pustý. Při dělení panství v roce 1613 pustý hrad 
připadl Janu Jiřímu z Vartenberka.
Čtyřdílný hrad byl postaven na úzkém a příkrém skalnatém ostrohu v ohybu řeky 

Jizery v nadmořské výšce okolo 450 metrů.  Jeho podoba byla výrazně ovlivněna 
skalními útvary. Na východě bývalo lehce opevněné předhradí, které od hradního 
jádra odděloval šíjový příkop. Nad ním stávala v čele jádra pravděpodobně obytná 
čtverhranná věž zvaná Kazatelnice. Za ní se nacházela cisterna a palác se dvěma 
křídly a půdorysem písmena L. Severní křídlo bylo podsklepené, přičemž sklepy vy-
užívaly přirozené terénní konfigurace. Ke skalním blokům byla přizděna obvodová 
zeď a ze západního křídla paláce na severu vybíhala oblá baštovitá část. Jižní stranu 
jádra chránil parkán, kterým zřejmě vedla přístupová cesta. Podoba další části hra-
du, západně od jádra, je nejasná a dochovaly se zde zejména pozůstatky obvodové-
ho opevnění. Zbytky zdiva a sklepů ukazují, že se jednalo o hrad menšího rozsahu, 
který vždy zastiňoval nedaleký Hrubý Rohozec. Zachovala se pověst o loupeživém 
Černém rytíři, který hrad v 15. století dobyl a jehož duch se zde stále objevuje.

Volně čerpáno z Internetu. Mgr. Kašová Milena
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POLODRAHOKAMY Z KOZÁKOVA

ZÁHNĚDA
Záhněda  je  velmi  známá drahokamová odrůda  křemene  (oxid  křemičitý),  která 

je zabarvená příměsí hliníku, sodíku a lithia. Jedná se o poměrně rozšířený drahý 
kámen, který je často vyhledáván pro svoji tmavě hnědou barvu. Tmavě hnědá až 
černá, téměř neprůsvitná odrůda křemene se nazývá morion, hranice mezi záhně-
dou a morionem je diskutabilní. Záhněda se využívá jak ve zlatnickém průmyslu, tak 
v  léčitelství.  Jsou  jí přisuzovány uklidňující a pročisťující účinky. Záhnědy  jsou  ty-
pické pro granitoidní magmatické horniny. V granitoidech (včetně pegmatitů) vzni-
kají buď přímo z magmatické taveniny, anebo v závěru krystalizace z fluidní  fáze 
(dutinové záhnědy v pegmatitech). Dalším typickým výskytem jsou alpské žíly, kde 
jsou záhnědy nejčastěji vázány na pukliny v granitoidech. Méně běžné jsou záhnědy 
v dutinách vulkanických hornin (geody), na hydrotermálních žilách a v metamorfo-
vaných  horninách.  Díky  vysoké  odolnosti  se  valouny  záhněd  druhotně  dostávají 
do sedimentů. 
Z astrologického hlediska je přiřazen těmto znamením: Kozoroh. Býk. Střelec.
Nachází se mimo jiné i na Kozákově.
V léčitelství nám tento kámen ukazuje cestu a pomáhá nám se zorientovat v na-

šem světě protikladů. Skrze ni se můžeme odpoutat od závislosti na všem hmot-
ném, co nás obklopuje a co nám brání posunout se výše v duchovním chápání světa.

AMETYST
Kozákov je znám především díky nálezům drahokamů a polodrahokamů  Vysky-

tují se tu mimo jiné i ametysty. Ametyst je minerál, odrůda křemene různých odstí-
nů fialové barvy. Počítáme ho mezi drahé kameny, a je oblíbeným materiálem pro 
výrobu různých ozdob a šperků. Nachází se především v dutinách zásaditých hornin 
(geodách). Ametyst má celou řadu fialových odstínů, od světlých tónů až po tma-
vé, někdy bývá až purpurově zbarvený. Některé ametysty jsou průhledné, jiné jen 
průsvitné, další neprůsvitné, tzv. opakní.  Kvůli svému zbarvení jsou velmi oblíbené.
Ametyst nachází využití i v léčitelství.
Z astrologického hlediska  je přiřazen těmto znamením: Vodnář, Kozoroh, Ryby, 

Panna  
Na co je dobrý ametyst? Tento kámen zmenšuje podlitiny, léčí rány a pomáhá 

odstraňovat otoky. Pomáhá rovněž při poruchách sluchu. Pomáhá při kožních 
chorobách, buněčných poruchách a nerovnováze zažívacího traktu. Blahodárně 
působí na střeva, kde reguluje stav střevní flóry, odstraňuje parazity a zlepšuje 
vstřebávání vody.

Zdroje: hrady cz. Wikipedie Autor: Magdaléna Šuraňová
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VOLAVECKÁ ŠKOLA NA PRAHU PÁTÉHO ROKU
První školní rok byl pro nás zkušební, pak následovaly dva školní roky, do kterých za-

sáhl Covid. O tom posledním, čtvrtém, který máme za sebou, se dá říci, že byl normální. 
A že jsme si ho užili. Momentálně máme po vysvědčení a začaly nám prázdniny. Velkou 
radost nám  i  sobě  již  podruhé udělali  naši  absolventi,  deváťáci.  Loni  i  letos  se dostali 
všichni na vybrané střední školy, často se umístili v pořadí vysoko mezi prvními deseti. 
Potkáte je na gymnáziích v Mnichově Hradišti a v Turnově, na Waldorfském lyceu v Semi-
lech, v Liberci v Kateřinkách na oboru záchranář a na ekonomickém oboru Integrované SŠ 
v Turnově a na SUPŠ v Turnově. 
Naše děti ve všech devíti ročnících se učí, pracují na domácích úkolech, hrají vybíjenou 

venku a ping-pong na půdě. To je ta část, která je asi pro všechny školy společná. A pak 
je ta druhá, která je na Volavci běžná a v jiných školách třeba ne. Chodíme a jezdíme pra-
videlně na výpravy do přírody a na poznávací výlety, pracujeme na různých projektech 
(ve skupinách  i  individuálně),  tiskneme na 3D  tiskárně a věnujeme se vědě a  technice, 
tvoříme, spolupracujeme úzce s rodiči, pomáháme ve svém okolí. 
Co se nám letos opravdu povedlo? Náš školní tým vyhrál mezi patnácti projekty tur-

novskou soutěž o nejlepšího užitečného robota vyhlášenou VCT Turnov. Robot se jmenu-
je Psisko a slouží k zalévání. Funguje na bázi naprogramovaných mikrobitů. Vítězný tým 
byl čtyřčlenný. Dvě žákyně čtvrtého ročníku Anička a Žofka, jedna žákyně pátého ročníku 
Anička a jeden třeťák Štěpík. Děti se se svým vyučujícím Jardou Polákem na informatice 
učili programovat mikrobity několik měsíců a  tuto schopnost pak využili při konstrukci 
a programování robota. V čem se lišili od ostatních týmů? Velmi nízkým věkem, tím že se 
jednalo převážně o holky a také tím, že velmi dobře rozuměli, na čem pracují a dokázali to 
výborně a srozumitelně prezentovat.
Na jaře připravil tým deseti žáků a žákyň pod vedením Oly Žákové sociální projekt pro 

Domov sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou. Udělali jsme pro mentálně postižené 
maminky a jejich děti sbírku potravin a připravili sobotní program plný her, tvůrčích díl-
niček a workshopů (např. pečení chleba). Pomohli jsme jim vysázet jedlou zahradu v za-
hradě domova a obnovit nátěry na vratech, plotech a mřížích. Na projektu spolupracovali 
také rodiče školních dětí. Bez jejich podpory by to nešlo.  
V březnu a dubnu jsme s dětmi z prvního stupně připravili divadelní představení Zví-

řátka a loupežníci. Hru děti pod vedením Janky Kelíškové zahrály těm nejmenším v lesní 
školce Skaláček. Hra měla velký úspěch. 
Začátkem dubna jsme se zapojili do projektu ukliďme Česko a uklízeli jedno odpoledne 

všechny příkopy obce Volavec od odpadků. Nasbírali  jsme deset velkých pytlů odpadu 
a navrch několik pneumatik a kusů starého železa. Vždy, když projíždíme do školy, máme 
z toho radost a dobrý pocit. 
Hned na začátku na září nás čeká historická výprava Baroko v Čechách. Tak nám držte 

palce. Jedeme dál!  Olga Žáková, ředitelka školy Na Volavci 
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

ČERVENEC A SRPEN 2022

Tak tu máme konec června a s ním pro školáky tolik vytoužené prázdniny. Dovolte 
mi, abych zhodnotil uplynulý školní rok trochu obšírněji. Dovolte mi tedy, abych ješ-
tě jednou připomenul, co všechno jsme za rok stihli a jak probíhala výuka.
Letos  byli  všichni  žáci  vzděláváni  podle  našeho  platného  školního  vzděláva-

cího programu –  jak ve škole,  tak  i ve školce. Co se týká kontrol, měli  jsme  letos 
„volněji“J ČŠI ani Kraj LK nás letos oficiálně nenavštívily, takže jsme absolvovaly 
pouze „tradiční“ kontroly z hygieny, VZP a proběhl i každoroční audit. V květnu pá-
ťáci absolvovali celoplošné testování a s radostí musím konstatovat, že oba skon-
čili nad celorepublikovým průměrem. Doufám tak, že i letos bude přechod páťáků 
na druhý stupeň bezproblémový jako v minulých letech. Celkově jsem rád, že nikdo 
neshledal žádné pochybení a vše máme v pořádku. 
Během roku jsme tedy splnili vše, co nám předepisují osnovy, a dokonce i něco 

navíc. A jakéže akce byly „navíc“?
První byl určitě Výlet za poznáním (sama sebe) – letos jsme vyrazili na Benec-

ko do chaty Bára, kde  jsme plnili MPP a Enviromentální výchovu, hráli si, učili se 
a znovu si zdůraznili jasná pravidla, co se bude v průběhu roku vyžadovat a co se 
pro ně pokusíme uspořádat. A rok plynul… Během roku  jsme několikrát navštívili 
turnovské divadlo (zejména děti za školky), jezdili jsme bruslit do Lomnice nad Po-
pelkou a plavali jsme v jičínském bazénu (opět s námi jezdily i Berušky a Ještěrky 
a soudě podle ohlasu dětí i paní učitelek, bylo to pro naše nejmenší opět prospěšné 
a snad tak budeme pokračovat i příští rokJ). Bohužel, rozsvěcení vánočního stro-
mu a s tím spojených trhů a besídku pro rodiče jsme letos nemohli kvůli doznívající 
epidemii letos uspořádat a účastnit se. Uvidíme, jaká bude situace příští rok. 
V  březnu  ve  školce  a  ve  škole  proběhl dětský karneval.  V  dubnu  jsme  oslavili 

příchod Velikonoc a proběhl rej čarodějnic. Naštěstí už mohl po dvou letech opět 
zápis do 1. třídy proběhnout normálně,  takže 13. dubna  jsme mohli  zapsat osm 
nových prvňáčků. Jsou jimi Dominik Kolek, Tomáš Kubíček, Matyáš Kukaň, Frede-
ric Kyncl, Bohuslav Novotný, Filip Stica, Emma Svobodová a Michael Uxa. Do dru-
hé  třídy k nám od září nastoupí Ester Dvořáková a do  třetí  třídy Gabriel Dvořák. 
Od září tak bude školu navštěvovat 33 žáků. Organizace tříd bude stejná jako letos 
- spojen bude 1. a 2. ročník – třídní učitelka paní Mgr. Milena Kašová a 3., 4., a 5. 
ročník, kde třídním učitelem budu já. Určitě se opět všichni budeme snažit, aby se 
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dětem ve škole líbilo a aby sem chodily rády. Díky nárůstu žáků ve škole jsem mohl 
do školky v květnu přijmout pouze šest nových dětí a na šest se bohužel nedostalo. 
Pokud se nic zásadního nestane, bude ve školce 34 dětí, čímž se dostáváme na úpl-
nou hranu kapacity školy, zejména školní jídelny. Tuto situaci budeme do budoucna 
muset řešit, protože příští rok by do první třídy mělo nastoupit 13 dětí a „pouze“ pět 
jich odejde do šesté třídy. A další rok to bude podobné. Ale jsou to určitě příjemnější 
starosti, než které jsem musel řešit nedávno, protože jsme měli dětí málo…
Na konci května proběhlo již výše zmíněné testování žáků pátého ročníku (v ce-

lorepublikovém průměru jsme skončili v lepší poloviněJ) a úplně poslední den jsme 
jeli na školní výlet na Kozí farmu do Pěnčína u Jablonce nad Nisou. V červnu jsme 
tu opět měli dopravní hřiště. V úterý 14. června Berušky absolvovaly školní výlet 
do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Se školáky jsme se na konci června rozloučili již 
tradiční  stopovanou a  pro budoucí  školáky  jsme ve  spolupráci  s  paní  starostkou 
uspořádali slavnostní rozloučení s předškoláky a poslední školní den  i s páťáky.
Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 2 188 kg papíru a 12 kg pet lahví. Má-
te-li  stále  ještě  něco  doma,  přineste  to  do  školy  svázané  v max.  10 kg  balíčcích 
a pomozte podpořit naši činnost. Subjektivně si myslím, že škola žije a snad se mi 
daří naplňovat původní záměr. Objektivní zhodnocení nechám na vás. 
Co  říci  závěrem? Určitě  se  sluší  poděkovat.  V  první  řadě  bych  chtěl  poděkovat 

všem mým spolupracovníkům – paní učitelce, paní vychovatelce, paním učitelkám 
ve školce, paním kuchařkám, panu topiči a paním školnicím. Bez jejich poctivé práce 
si nedovedu chod školy vůbec představit. K 30. 6. končí ve škole paní učitelka Ve-
ronika Lacinová. Nastoupila k nám s tím, že je studentkou SŠ – předškolní a mimo-
školní pedagogika (toto vzdělání je nutné pro práci v MŠ) a pokusí se školu co nejdří-
ve dokončit a splnit tak požadované vzdělání. Jelikož ale za dva roky nepostoupila 
ani o kousek kupředu a nesplňuje tak potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon 
práce učitelky MŠ, nemohla jí být dále prodloužena pracovní smlouva. Od září tak 
nastoupí do MŠ nová paní učitelka, která kvalifikační předpoklady splňuje. Doufám, 
že se jí bude u nás líbit a stane se platným členem našeho týmu.
Na škole máme i bohatou zájmovou činnost a s potěšením musím konstatovat, že 

se to daří zejména díky vstřícnosti jednotlivých vedoucích zájmových útvarů. Do-
volte mi proto poděkovat i jim – za obětavou práci a za chuť dát kousek toho svého 
elánu do nelehké práce  s  dětmi –  slečně Michaele Vaňkové  za hodiny  angličtiny 
u nejmenších, Bc. Žanetě Palounkové za vedení kroužku házené, paní MVDr. Ladi-
slavě Šebkové za pohybový kroužek pro děvčata a paní Jitce Brožkové za kroužek 
šití. Příští rok máme v plánu pokusit se o další kroužky, bude však záležet, zda se 
najde dost lidí, kteří by se chtěli dobrovolně a ve svém volném čase dětem věnovat.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Zabezpečení domácnosti před odjezdem na delší dobu

l  Neupozorňujte na svůj odjezd zbytečně předem.
l  Vypněte všechny elektrické spotřebiče (kromě lednice a mrazáku) a zhasněte 
světla.

l  Zavřete všechna okna i dveře.
l  Zabezpečte vstupní dveře (uzamknutí, alarm…).
l  Nenechávejte volně položené předměty, které by mohly při silném větru spad-
nout či odletět a někoho zranit, na balkonech, terasách a zahradách.

l  Doporučujeme uzavřít přívod vody a plynu do bytu. 
l  Domluvte se s blízkou osobou a nechte u něj svůj aktuální kontakt a rezervní 
klíče (pro případ nehody).

  

Dík patří Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, neboť i obec má lví 
podíl na spoustě akcí – od drobné, neviditelné dennodenní práce po třeba význam-
nou pomoc na chodu školy. Děkuji sponzorům za příspěvky. Děkuji rodičům, že jim 
osud školy není lhostejný a pomáhají, kde se dá (brigády, odvoz dětí na akce, pomoc 
při  organizaci  výletu  apod.). Děkuji  PPP Semily  za  výbornou  celoroční  spolupráci 
a krásný podzimní projekt na Kozákově. V neposlední řadě děkuji i vám všem, kdo 
jste pomáhali a pomáháte škole v tom, aby vzkvétala. Ještě jednou DĚKUJI a věřím, 
že všichni společně uděláme vše pro to, aby i příští rok byl stejně bohatý jako ten 
letošní a aby dětem nemizel úsměv z tváře a sluníčko z duše.
Přeji vám krásné klidné prázdniny, pohodovou dovolenou a v září zase na viděnou.

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

VYŘEŠTE RÉBUSY:

Řešení: petrklíč, kolotoč, koloběžka, krabička, blesk, pokoj, stolek, kokoska, sobota. Kapesník je 
levný. Na výlet jede každý rád.

let 

Něco pro zábavu dospělým i dětem 

 

Vyřešte rébusy:  

 

Petr                            toč       běžka 

_____________ _______________ ____________ 

 

 

kra                ka b k p j 

_____________ ________________ ____________ 

  

100 lek ko       ka so   

______________ _____________ ____________ 

 

Vyluštěte věty: 

 

Ka                     ník  je   ný. 

____________________________________________ 

 

Na  Ý jede každý rád.   ___________________________ 

Řešení: petrklíč, kolotoč, koloběžka, krabička, blesk, pokoj, stolek, kokoska, sobota. Kapesník je levný. Na výlet 
jede každý rád. 



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 ČERVENCOVÝM A SRPNOVÝM JUBILANTŮM
85 let – Josef Prokůpek, Lestkov 64
75 let – Marie Šimonová, Lestkov 81
75 let – František Drbohlav, Lestkov 71
65 let – Stanislava Paličová, Lestkov 40

80 let – Václava Prokůpková, Lestkov 64
75 let – Marie Malá, Lestkov 53
70 let – Jarmila Drbohlavová, Lestkov 71

OPUSTILI NÁS

Jaroslav Lamač z Volavce - Kvítkovic


