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Zpráva Ze Zasedání Zastupitelstva obce
Za  přítomnosti  všech  devíti  zastupitelů  obce  a  dvanácti  občanů  se  ve  středu 

20. června 2018 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání za-
stupitelstva obce. Zahájeno bylo starostou obce ve 20:00 hod. 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 přezkoumání 
hospodaření obce kontrolními orgány Krajského úřadu. Při tomto podrobném pře-
zkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky, proto byl závěrečný účet 
obce za rok 2017 schválen bez výhrad. 
2. Byl  schválen  finanční  dar  římskokatolické  církvi,  určený na  výměnu  jednoho 

okna kostela v Tatobitech v hodnotě maximálně 60 tisíc Kč. 
3. Byl schválen záměr vybudování veřejného osvětlení podél cyklostezky z Lest-

kova do Tatobit. V  letošním roce bude realizován úsek z Lososnice k autobusové 
zastávce Zelinka v předpokládaném nákladu 200 tisíc Kč. 
4. V souladu s usnesením zastupitelstva obce byla na určeném místě vykopána 

studna, která by měla v budoucnu zásobovat osadu Kozákov pitnou vodou. V sou-
časné době probíhá mapování vydatnosti  této studny. Starosta byl pověřen  jed-
náním o majetkoprávním řešení s majitelem pozemku a dalším možném postupu 
ve výstavbě vodovodu na Kozákově.
5. V letošním roce podala naše obec dvě žádosti o dotace ze Státního fondu do-

pravní infrastruktury. První na cyklostezku spojující křižovatku „U kříže“ s centrem 
Lestkova a druhou na výstavbu autobusových zastávek a chodníků podél silnice III. 
třídy na Pustině. Dle informace zveřejněné 28. 6. 2018 byly tyto žádosti podpoře-

Vážení spoluobčané, 
jelikož  se  nám přiblížil  čas 

prázdnin  a  dovolených, 
máte  před  sebou 
opět  prázdninové 
vydání  Radostné 
studánky.  Dou-
fáme,  že  jste  byli 
s  minulými  výtisky 
spokojeni  a  na  další 
se  můžete  těšit  opět 
v září.

Jménem  všech  zastupi-
telů obce a týmu, který 
se podílí na vydávání 
Radostné  studánky, 
Vám  přeji  krásné 
prázdniny  a  klid-
nou,  pohodovou 
a  slunečnou  dovo-
lenou.  

Jan König, starosta
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ny a obě akce se proto budou letos realizovat. Předpokládaná cena za obě díla je 
13 mil. Kč, schválená dotace je max. 8,5 mil. Kč. 
6. Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního auto-

mobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce v rámci výzvy Ministerstva 
vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro 
rok 2019. V případě schválení by tato dotace měla činit 450 tisíc Kč.
7. Byl určen počet členů zastupitelstva obce v příštím volebním období na 9.
8. Byla zamítnuta žádost o schválení záměru výstavby blíže nespecifikovaného 

objektu na pozemku p. č. 456/2 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (Dědkovsko, u hra-
nice s k. ú. Loktuše)
9. Byla schválena úprava prostoru mezi nově osazenými obrubníky a ploty ve Vo-

lavci tak, aby ho mohli bezpečně využívat chodci.
Jan König, starosta obce

termíny svoZu bioodpadu
V  červenci  bude proveden  vývoz biopopelnic každé úterý tzn. 3.; 10.; 17.; 24. 

a 31. 7. 2018. 
V srpnu bude proveden vývoz biopopelnic každé úterý tzn. 7.; 14.; 21. a 28. 8. 

2018.
  Svoz  bude  prováděn  ráno,  proto  přistavte  hnědé  nádoby  na  dostupné místo 

u své nemovitosti v dostatečném časovém předstihu.
Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na biood-

pad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat 
pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Výměna Vodoměrů 
V průběhu měsíce července tohoto roku bude pokračovat plošná výměna a plom-

bování vodoměrů obecního vodovodu. Tuto službu bude provádět firma Filest s. r. o. 
a pro odběratele vody bude zdarma.
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Z kroniky lestkoVské
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1978
Leden: Zemřela paní Alžběta Hlubůčková čp. 35 Volavec. Po rozloučení byla ze-

snulá zpopelněna v Semilském krematoriu.
28. ledna – svatba sl. Staňkové z Lestkova. Svatební obřad na Hrubé Skále v zá-

mecké restauraci. Vyhrával „Koukol.“
Celý měsíc leden poměrně teplý. Nejnižší teplota -7 °a nejvyšší +7 °. Sněhu málo.

Únor: Schůze MNV Radostná v kulturní místnosti ve škole na Volavci. Jednalo se 
o průjezd autobusu osadou Volavec. 
Celý měsíc mírné počasí.

Březen:  4.  3.Konala  se  veselice  na  počest  MDŽ,  v  pohostinství  v  Lestkově, 
za účasti rodičů i dětí. Vyhrával „Koukol“. 
25. 3. Svatba u Brožků ve Volavci čp. 3. Vdávala se dcera Eva a ženich Vávra z Ko-

zákova.
Počasí v první polovině proměnlivé, hezky, sníh i mrazíky. Ke konci měsíce teplo 

až +20 °. Bouřka.

Duben: 23. 4. Započato s výkopem vodní nádrže pro požárníky v osadě Volavec 
v akci „Z“. Počasí aprílové.

Květen: Do 9. polojasno, přeháňky, teploty až +15 až 20 °. 10. 5. mráz -3 °, po-
tom oteplení, bouřky, déšť, tepl. +18 °. 

Červen:  4.  6.  Pohřeb  p.  Drozna  soukrom.  zemědělce  a  člena mysl.  sdružení 
z Kozákova. 
8. 6. Pohřeb Frant. Odháněla z Lestkova.
10. 6. Svatba Zdeňka Černohouze z Volavce čp. 10 na Slovensku. Při zpáteční ces-

tě ze svatby ze Slovenska vezl bratr ženicha svoji manželku a matku v autě a měl 
havárii. Sám byl zraněn lehce, manželka též, ale matka Anna Černohouzová utrpěla 
těžké zranění a zemřela. Pohřeb zemřelé 17. 6. v Tatobitech do rod.hrobky. 
První jahody pro trh. Celý měsíc přeháňky a chladné počasí.

Červenec: 15. 6. konec sklizně jahod. Dobrý výnos. První tři týdny chladné po-
časí a přeháňky. Poslední týden hezké teplé počasí. Tepl. až 30 °.
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Srpen: JZD začalo se sklizní řepky. Později i se sklizní žita na Svatoňovsku. 
27. 8. pohřeb Františky Islové z Volavce čp. 29. Zemřela 23. 8. ve stáří 85 roků. 

Pohřeb do Tatobit. Celý měsíc většinou chladno a dešťové přeháňky. 

Září: 16. 9. Svatba Jaroslava Mlejnka z Volavce čp. 8 na Slovensku.
27. 9. Zemřel Josef Vávra z Volavce čp. 9 ve věku 83 let. Kronikář od roku 1948 

do roku 1958 pro obec Volavec. 
Celý měsíc počasí proměnlivé. Přeháňky, teploty až 32 °, ale také jen 10 °. 

Říjen: 3. 10. pohřeb Josefa Vávry. Kremace v Semilech. 
Žně se protahují. Nejhůře na  tom  jsou v horských oblastech. Sklizeň  cukrovky, 

brambor a kukuřice vázne vlivem nepříznivého počasí. Silážní jámy jsou poloprázd-
né. Celý měsíc mlhavo, přeháňky a déšť. 

Listopad: 13. 11. zemřel Josef Malý z Lestkova čp. 53 (Pustina). Před týdnem 
měl úraz, při jízdě na motocyklu se střetl s automobilistou Frant. Hejdukem u „Kří-
že“ na křižovatce. Po několika dnech pobytu v nemocnici zemřel. Zesnulý byl funk-
cionářem JZD Radostná (agronom). Pohřeb na hřbitov do Tatobit.
Upravuje se cesta z Volavce do Kvítkovic. Naváží se štěrk a bude se polévat as-

faltem. 
30. 11. Rozlučka před svatbou Zdenka Brožka z Volavce čp. 21, v kulturní míst-

nosti ve škole.
Mlhy, déšť a sníh.

Prosinec: 2. 12. Svatba Zdeňka Brožka z Volavce čp. 21, student VŠ a Radosla-
vy Škopánové z Václaví čp. 22, švadlena.
5. 12. Pohřeb Františka Bareše z Lestkova čp. 29. Stáří 73 let. Několik let konal 

funkci předsedy KSČ.
13. 12. Konána schůze pléna MNV Radostná v kulturní místnosti ve škole ve Vo-

lavci. Projednáno zřízení nového vodojemu pro vodovod Lestkov – Volavec a prů-
jezd autobusu přes Volavec. 
16. 12. Schůze požárníků z Volavce v pohostinství v Lestkově. Slavnost na ukon-

čení práce pro letošní rok na stavbě nádrže pro vodu, pro požárníky na návsi ve Vo-
lavci. Nejaktivnější členové byli odměněni „Čestným uznáním“.
31. 12. Celé Vánoční  svátky deštivo a mlhavo. Na Silvestra do odpoledne déšť 

a teplota +8 ° a večer začal severní vítr. Teplota klesla na -18 °. 
Večer silvestrovská veselice v Lestkově. 
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1979
Leden: Od prvního až do osmého ledna silné mrazy. Večer -20 °, denní -8 °. 
7. 1. Z důsledku velkých mrazů, usnesla se feder. vláda republiky ČSSR na opatře-

ní, zastavit vyučování ve školách a práci v podnicích, veřejné osvětlení snížit na nej-
nutnější míru a vysílání televize až na noční dobu. 
9. 1. Mrazy zmírnily. Noční kolem -5 ˚.
13. 1. Konaly se závody dětí z Radostné na cestě z Volavce k Václaví. Větší děti 

sáňkovaly na saních a malé na pytlích, za účasti maminek a tatínků. Velká legrace. 
Vítězové byli odměněni lízátkama. 
14. 1. Velká fujavice se sněhem po dva dny.
16. 1. Přednáška zástupce okres. Svazarmu, v Lestkově – civilní obrana.
Do konce měsíce mlhavo, slabé sněžení – teploty noční od -2 do -8 ˚. 

Únor: 4. 2. Združení rodičů a přátel školy v Radostné pořádalo v Pohostinství 
v Lestkově dětský karneval. Návštěva z celého okolí byla veliká. Jak dětí, tak i rodičů, 
dědů i bábinek. Rej dětských masek za vyhrávání kapely „Koukol“ trval až do noci. 
14. 2. Několik členů JZD nastoupilo rekreaci v Karlových Varech.
17. 2. Osvětová beseda z Radostné uspořádala zájezd do divadla do Prahy.
21.  2.  Konala  se  veřejná  schůze  MNV  Radostná  v  kulturní  místnosti  ve  škole 

ve Volavci. Projednávala přání občanů z Volavce, aby jezdil přes osadu autobus. Ná-
mitky ČSAD proti tomu tlumočil s.Josef Šírek, člen rady MNV, a to, že je silnice úzká 
a nejsou autobusy. Dále byl projednáván plán účelných potřeb pro Obec.
27. 2. Pořádána Osvětovou besedou oslava „Února“ s promítáním filmu v pohos-

tinství v Lestkově.
Celý měsíc únor mírné mrazíky.

Březen: 5. 3. Pohřeb pí Mlejnkové z Lestkova čp. 74.
9. 3. Rada Žen pořádala v pohostinství v Lestkově taneční zábavu u příležitosti 

MDŽ. 
30. 3. Napadlo 15 cm sněhu, déšť, vítr, chladno.
31. 3. O půlnoci zaveden letní čas. Hodinové ručičky posunuty o 1 hodinu ku předu. 

Duben: 7. 4. Požárníci z Lestkova pořádali tajný výlet. Navečer vyjeli autobu-
sem  JZD  (řidič V. Kubánek) směrem na Železný Brod. Po vzájemném dohadování 
kam se asi jede, zakotvili v pohostinství „Sokola“ v Jirkově za Žel. Brodem. Tam při 
družné zábavě,  tanci a zpěvu, ku kterému vyhrával  „Koukol“ vydrželi až do 3hoď 
a za svítání se ve zdraví vrátili domů.
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8. 4. Začíná se pracovat na požární nádrži ve Volavci. 
14. 4. Začínají polní práce. Celý měsíc převážně vlhko a chladno. 
30. 4. Odpoledne déšť, večer se sněhem.

Květen: Celý měsíc pěkné počasí, teplo, sucho, až +32 ˚. 

Červen: 10. 6. Sklizeň prvních jahod pro trh.
Ceny:   V  I  II   netříděné
Kčs:  12,-  10,-  7,-  9,50
26. 6. Konec sklizně jahod. Úroda podprůměrná, následkem silných mrazů v lednu 

a sucha v květnu.
28. 6. Pohřeb pí Čermákové z Volavce čp. 50. Stáří 89 let. Kremace v Semilech. 
30. 6. Automobilové závody „Relly Škoda“ přes Volavec. Hodně diváků i z okolí.

Červenec: 20. 7. Zvýšení cen některého spotřebního zboží a poplatků. Benzin, 
paliva, energie. Dětské odívání, poštovní a telegrafní tarify, a jiné. Naproti tomu se 
zvyšují důchody a dětské přídavky. 
21. 7. Konala se soutěž Požárníků ve Volavci za účasti sedmi pož.zborů. Volavec, 

Lestkov,  Kozákov,  Žlábek,  Veselá,  Václaví,  Tatobity.  Soutěž  spočívala  v  tom,  kdo 
první dostane vodu na ohrožený objekt. První byl zbor ze Žlábku, druzí byli požárníci 
z Volavce a z Lestkova. Návštěvníků mimo požárníky bylo mnoho. Po soutěži se 
rozproudila  družná  zábava  za účasti místní  kapely  „Koukol“.  Již  od  časného  rána 
udil St. Svoboda čp.7 v bedně maso na Stráni, které se potom rozdávalo zájemcům 
zdarma. Ke spláchnutí bylo dost piva Poslední návštěvníci do 3hod.
Druhá polovina měsíce byla chladná a přeháňky.
29. 7. Zemřel Václav Kubánek Lestkov čp. 2. 

Srpen: 2. 8. Pohřeb Václava Kubánka do Tatobit.
Měsíc srpen poměrně suchý. Žně probíhaly rovnoměrně. 

Září: 12.9. Dožínky JZD v přírodě „u Matičky“.
18. 9. Počala sklizeň brambor. Teplé počasí, teploty až 25 ˚.
26. 9. Pohřeb bývalého presidenta ČSR armád. Generála Ludvíka Svobody. Vysí-

lala televize.
29. 9. Zahájeny práce na vodojemu na Kozákově pro Lestkov a Volavec v akci „Z“.

Říjen: Houby letos nerostou. JZD dokončilo sklizeň brambor. Teplé počasí, tep-
loty až 23 ˚. 
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Listopad: 12. 11. První mrazík.
21. 11. Schůze plena MNV Radostná v kulturní místnosti ve škole na Volavci. 
Projednávalo se uzavření školy na Pustině v příštím roce, průjezd linkového auto-

busu v osadě Volavec, pokračování stavby vodojemu, problém pohostinství a pro-
dejny v Lestkově. 
Na dotaz k zástupci ONV jak  je to s uzavřením školy na Pustině, odpověděl, že 

v zájmu dětí je, soustředění školáků do škol s více třídami, neb v jednotřídkách ne-
mají tu možnost vzdělání a učitelé v těchto školách jsou moc zatěžováni.
K průjezdu autobusu, podal vysvětlení s.Šírek, a to, že správa ČSAD v Semilech se 

vymlouvá na to, že silnice z Lestkova na Volavec a z Volavce do Kvítkovic kudy by 
měl autobus projíždět, nemá patřičnou šířku. 
Pisatel této zprávy poznamenává, že autobusová linka z Lestkova přes Zelený Háj, 

Veselou do Holenic a zpět přes Rovensko do Lestkova přes různé heble a mnohde 
úzcí silnici než je naše a se 14ti zastávkami autobusu vyhovuje. Přítomný zástupce 
ČSAD dodal, že nejsou autobusy.
S.Šírek podal zprávu,  jak pokračuje stavba reservoáru na Kozákově. Stěžoval si 

na nedostatek  cementu a potřebného  řeziva na bednění. Někteří  občané  si  stě-
žovali na S.D.  Jednotu,  že nezajistila do pohostinství v Lestkově  řádného vedou-
cího. Zástupce ONV poradil členům rady MNV, aby si zavolali zástupce „Jednoty“ 
do schůze a tam projednali tuto záležitost. 

Prosinec: 1.12. Bylo uzavřeno pohostinství v Lestkově. Není vedoucí. 
10. 12. Byl získán po projednáním se zástupcem „Jednoty“ a předsedou MNV Ma-

zánkem, nový vedoucí, je to však jenom provisorium.
15. 12. Konala se schůze MNV Radostná. Po uvítání s tajemníkem Islem Frant. 

a předsedou Mazánkem, měl projev s. Isl Frant., na kterém podal zprávu o celoroční 
práci členů MNV a jednotlivých složek Nár.fronty. Jak si MNV stojí po finanční strán-
ce objasnil pan Josef Šírek pokladník MNV.
Dále bylo přistoupeno k hodnocení nejaktivnějších občanů v tomto roce a to byli 

členové Požárního zboru z Volavce:
Válek František Volavec čp. 6
Svoboda Zdeněk Volavec čp. 7
Šilhán Miloslav Volavec čp. 39
Byli odměněni za práci na protipožární vodní nádrži na Návsi, Čestným uznáním.
O letošních Vánočních svátcích bylo pěkné počasí, žádné mrazy ani sníh. Přes den 



RADOSTNÁ STUDÁNKA 9

slabý déšť. Před Silvestrem začalo sněžit a sněžilo  i na Silvestra. V pohostinství 
silvestrovská zábava. 
Na pracích v akci „Z“ bylo v obci odpracováno brigádnických hodin: Na vodní nádrži 

ve Volavci a v Lestkově 290hod. Na úpravě cesty z Volavce ke Kvítkovicím převážně 
občané z Kvítkovic 598hod.zdarma. Akce Z komunikace v Tatobitech 750hod. pře-
vážně členy JZD z Lestkova a z Volavce. Na práci vodojemu na Kozákově pro vodo-
vod Lestkov – Volavec pracovalo 95 občanů, kteří odpracovali 2 498hod. Na ostat-
ních pracech – mládež 309hod.
Ostatní občané 4 954hod.

Mgr. Milena Kašová

Při této příležitosti Obec Tatobity
pořádá v rámci celorepublikového
FESTIVALU VARHANNÍCH KONCERTŮ

VARHANNÍ KONCERT
V KOSTELE SV.VAVŘINCE
V TATOBITECH

v pátek 10. srpna od 19:00h.

TRADIČNÍ VAVřINECKá POUť 
V TATOBITECH SE USKUTEČNÍ

10. - 12. srpna 2018
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inFormaCe Ze Školy a Školky 
HodnoCenÍ ŠkolnÍHo rokU 2017/2018
Tak tu máme konec června a s ním pro školáky tolik vytoužené prázdniny. Dovolte 

mi, abych zhodnotil uplynulý školní rok trochu obšírněji. Vím, že jsem Vás měsíc co 
měsíc pravidelně informoval o dění ve škole, přesto si myslím, že na závěr školního 
roku se patří shrnout úspěchy i neúspěchy. 
Dovolte mi  tedy,  abych  ještě  jednou připomenul,  co všechno  jsme za  rok stihli 

a jak probíhala výuka.
Letos byli všichni žáci vzděláváni podle našeho platného školního vzdělávacího 

programu. Od 1. září 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona, která se 
přímo dotýká mateřské i základní školy, takže k začátku školního roku museli upra-
vit náš ŠVP podle platné legislativy. Od 1. září 2017 se změny dotkly i chodu MŠ, 
takže ve školce jsme nově změnili ŠVP PV a školní řád MŠ. 
Letošní rok byl také ve znamení personálních změn – ať již vynucených, tak i ne-

vynucených. V říjnu se s námi rozloučila paní učitelka Věra Tomešová, která odešla 
do důchodu, a místo ní nastoupila paní učitelka Eva Klementová. Upřímně musím 
říct, že jsem se trošku obával, jak nová paní učitelka zvládne naše Berušky, protože 
si velice dobře uvědomuji náročnost této práce. Po necelém roce ale musím s potě-
šením konstatovat, že jsem se obával naprosto zbytečně. S paní učitelkou Vendu-
lou Zunovou vytvořila (alespoň z mého pohledu) skvělý tandem a jejich spolupráce 
se pozitivně odráží na celém fungování školky. Výsledkem jsou nejen dvě krásná 
divadelní představení (Včelí medvídci měly úspěch nejen na vánoční besídce a tur-
novské Mateřince 2018, představení s písničkami ke Dni matek  jsme mohli vidět 
nejen u této příležitosti, ale obě představení potěšily i babičky a dědečky ze semil-
ského Domova důchodců, kam je Berušky jely v květnu potěšit svými vystoupeními 
a zpříjemnit jim tak krásné jaro), ale třeba i naprosto netradiční vystoupení ke Dni 
matek, kdy vše završilo pouštění motýlů, o které se Berušky více než měsíc staraly 
a každý den pozorovaly jejich vývoj – od malinkaté housenky až po krásného motý-
la. V březnu se s námi na vlastní  žádost  rozloučila paní uklízečka  Jana Bakešová 
a na její místo nastoupila Klára Eliášová. Vím, že na její hodnocení je ještě brzy, ale 
musím s radostí konstatovat, že i zde to byl krok správným směrem, Klára se velice 
rychle zapracovala a vše zvládá v pohodě a s úsměvem. Doufám, že se oběma bude 
v našem kolektivu líbit a budou tu spokojené. Kéž by tu vydržely alespoň stejně 
tak dlouho, jako jejich předchůdkyně…
Co se týká kontrol, měli jsme letos „volněji“ ČŠI ani Kraj LK nás letos oficiálně 

nenavštívily, takže jsme absolvovaly pouze „tradiční“ kontroly z hygieny, VZP a pro-
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běhl i každoroční audit. Jsem rád, že nikdo neshledal žádné pochybení a vše máme 
v pořádku. O kvalitě vzdělávání snad svědčí i to, že všichni tři páťáci, kteří se při-
hlásili na zkoušky na osmileté gymnázium, ve zkouškách uspěli a budou tak od září 
chodit na turnovské, resp. semilské gymnázium.
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 opět (a naposledy – 

v září míříme na Benecko) vyrazili do Hejnic, kde jsme plnili MPP a Enviromentální 
výchovu, hráli si, učili se a znovu si zdůraznili  jasná pravidla, co se bude v průbě-
hu roku vyžadovat a co se pro ně pokusíme uspořádat. A rok plynul… Během roku 
jsme několikrát navštívili turnovské divadlo, jezdili jsme bruslit do Lomnice nad Po-
pelkou, plavali jsme (letos nově) v jičínském bazénu (opět s námi jezdily i Berušky 
a soudě podle ohlasu dětí  i  paní učitelek, byla  změna vítaná a snad  tak budeme 
pokračovat i příští rok), účastnili se rozsvěcení vánočního stromu a s tím spoje-
ných trhů, pro rodiče uspořádali besídku a v dubnu uspořádali zápis do 1. třídy. Za-
psaly se nám čtyři děti. Budoucími prvňáky jsou Nikol Egrtová, Jan Kudrnáč, Marie 
Nezdarová a Barbora Zunová. 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 tříd-
ním učitelem budu já. Určitě se opět všichni budeme snažit, aby se dětem ve škole 
líbilo a aby sem chodily  rády. Díky odchodu početnému pátému ročníku  (11 dětí) 
nám malinko poklesne stav dětí ve škole, ale snad to nebude mít výraznější dopad 
na ekonomiku školy, i když nás bude čekat (už od ledna 2019?) změna financování 
regionálního školství.
V  březnu  ve  školce  a  ve  škole  proběhl dětský karneval.  V  dubnu  jsme  oslavi-

li  příchod  Velikonoc,  proběhl  rej čarodějnic  a  v  květnu  naše  Berušky  vystoupily 
na besídce pro maminky a na chvíli  se z nich stali malí námořníci, protože  jejich 
výlet byl letos velmi netradiční – rozhodly se totiž sjet Jizeru z Líšného do Dolánek 
na raftech. Na začátku května také proběhl zápis do školky a jsem moc rád, že 
školka bude opět „plná až po střechu“. Přivítáme ve svém středu devět nových Be-
rušek a jsem moc rád, že jsem nemusel nikoho odmítat
V červnu jsme tu opět měli dopravní hřiště, školáci byli na školním výletě – na-

vštívili jsme Archeopark Všestary a zavítali jsme do Mělníka a na Říp. Berušky ab-
solvovaly Bobříka odvahy. 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.
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V průběhu roku nás opět navštívili a výuku ve škole i školce zpestřili drak Mraklák, 
panáček Dýňáček, duboví skřítkové Dubáček a Dubínek, čertíci Barnabášek a Ury-
ášek, bílý pes Monty, zaječí rodinka (táta zajíc Ušák, mamka zaječice Ouška a jejich 
tři děti, malí, neposední zajíčci -dva kluci Chloupek a Drápek a jejich sestřička Pa-
cičkou.), čarodějnice Zvonimíra, Vlastík a na závěr roku vodníci Dušička a Bublinka
Na začátku května proběhl jedenáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlas-

tík 2018.  Akci  jsme  uspořádali  ve  spolupráci  s  agenturou  Hobit  a  za  výrazného 
přispění Obce Tatobity. Soutěže se  zúčastnilo  jedenáct  týmů,  soutěž  se podařila 
a ohlasy byly opět velmi příznivé. Díky Mgr. Lence Roštejnské máme z celé akce 
DVD. Naši školu reprezentoval tým ve složení Klára Šebková, Josef Kubíček, Kateři-
na Donátová (kterou ale kvůli nemoci druhý den nahradila Martina Zadražilová), 
Barbora Šťastná a paní učitelka Milena Kašová. Celkově jsme skončili na krásném 
pátém místě.
Po celý školní rok pokračovala spolupráce s paní  logopedkou Mgr. Janu Proke-

šovou a soudě podle zájmu a ohlasu rodičů to byla spolupráce prospěšná. Určitě 
jí patří velký dík, protože to pro ni znamená řadu komplikací, a velice dobře si uvě-
domuji, že získat kvalitního klinického logopeda se v současné době rovná malému 
zázraku. Příští rok bude logopedie i nadále pokračovat. Určitě to je prospěšné pro 
nás i rodiče.

Sběr papíru pokračoval  i  letos – sebrali  jsme 1 170 kg papíru a 50 kg pet  lahví. 
Máte-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 paní školnici. Bez jejich poctivé práce si 
nedovedu chod školy vůbec představit. 
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 – paní Bc. Romaně Švitorkové za hodiny angličtiny 
u nejmenších, paní Šárce Kořínkové za vedení kroužku ručních prací, panu Radanu 
Mlejnkoviza  tenisový kroužek  (není  to novinka, kroužek běží pod záštitou TTL  již 
čtvrtý rok, ale myslím si, že alespoň velký dík si Radan Mlejnek zaslouží i na tomto 
místě) a paní MVDr. Ladislavě Šebkové za pohybový kroužek pro děvčata, Vendule 
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Zunové za vedení Dramatického kroužku a Ivetě Pospíšilové, Vendule Zunové a Evě 
Klementové za kroužek vaření. 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.
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 Vlastíkovi. Děkuji sponzorům za příspěvky nejen na Vlastíka. Děkuji 
rodičům, že jim osud školy není lhostejný a pomáhají, kde se dá (brigády, odvoz dětí 
na akce, pomoc při organizaci výletu, Vlastíkovi apod.). Děkuji PPP Semily za výbor-
nou celoroční spolupráci a krásný projekt Naše tělo v bezpečí. 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

PS: Ještě jen pro připomenutí - školka bude uzavřena od 9. července do 17. srpna 2018. 
V úterý 28.  srpna 2018 od 15:00 se ve  školce koná  rodičovské  sdružení pro  rodiče 
nových Berušek – účast je nutná!
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35 let mineralklUBU radostná pod koZákoVem
Český ráj patří mezi geologicky a mineralogicky nejzajímavější regiony v naší re-

publice. Od roku 2005  je zapsán do prestižního seznamu UNESCO jako Evropský 
geopark. Typické a velmi vyhledávané jsou ukázky achátů, jaspisů a dalších odrůd 
křemene a chalcedonu vázané na výlevy melafyru z období mladších prvohor (pod-
krkonošský permokarbon). Acháty ze zdejších lokalit jsou oblíbené pro svoji barev-
nost, jemnost kresby,rozmanitost struktury, tvarů i velikostí a nechybí snad v žádné 
sbírce minerálů. Sbíráním a následnému zpracování těchto křemenných materiálů 
se věnuje také řada místních nadšenců, kteří si letos připomínají 
35 let od vzniku MINERALKLUBU a uspořádání 1.Výstavy drahých kamenů a mine-

rálů. U samotného vzniku této dlouhodobé tradice jsem nebyl přímým účastníkem.
Vycházím ze vzpomínek starších pamětníků, zvláště pak přítele Vladimíra Kmín-

ka z Lomnice nad Popelkou a Oldřicha Reše z Nové Paky, kteří mi poskytli cenné 
informace a také dnes již historické materiály.
Sběratelé kamenů, kteří se náhodně setkávali při svých mineralogických výpra-

vách, se postupně shodli v návrhu na společném setkání. Hlavními iniciátory první 
schůzky v roce 1982 byli Josef Podoubský z Loktuše a zejména František Jisl z Vo-
lavce.  Jejich hlavním cílem byla vzájemná výměna zkušeností při  sbírání kamenů 
a  jejich  následném  zpracování.  Velkým  problémem  v  tehdejší  době  bylo  sháně-
ní vhodných brusných a  leštících prášků. To  je přivedlo k myšlence založit Mine-
rál klub a registroval ho u státních úřadů. Předsedou se stal p. Jisl, který byl tehdy 
také předsedou Místního národního výboru v Radostné pod Kozákovem, místního 
JZD, velitelem hasičů… Pro jeho organizační schopnosti a přátelskou povahu zůstal 
ve funkci čestného předsedy našeho klubu až do svého skonu. Všichni, kdo Františ-
ka osobně poznali, často a s úctou vzpomínají. 
Založením klubu se umožnil oficiální nákup brousících potřeb u národních podniků 

a získání drobných dotací a podpory od Národní fronty. Klub však také musel vy-
kazovat činnost. Pomáhali jsme například zemědělcům při odklízení kamenů z polí 
(samozřejmě hlavně z těch, na kterých byla naděje něco vhodného najít pro rozší-
ření našich sbírek), likvidace divokých skládek, úprava turistických cest apod. Nej-
důležitějším krokem však bylo uspořádání první výstavy vlastních nálezů pro širo-
kou veřejnost. Nejvhodnějším místem konání se ukázala budova školy v Radostné 
pod Kozákovem – Na Pustině, která byla v období prázdnin nevyužita. Podařilo se 
sehnat vhodné vitríny, byly nutné drobné úpravy výstavních prostor, propagace… 
Vzhledem k tomu, že nebyl dostatečný počet vystavujících, rozrostl se počet členů 
o další známé sběratele z blízkého okolí. 
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 Kompletní seznam všech vystavovatelů, kteří se podíleli na první výstavě zve-
řejňujeme: 
Bakeš Oldřich (Kozákov), Dohnal Zdeněk (Jablonec n. Nisou), Hozák Břetislav (Tur-

nov), Hudský Vlastimil (Klokočí), Ježek Josef (Vesec), Jisl František (Volavec), Lamač 
Vladimír (Holenice), Nemetschke Herbert (Jablonec n. Nis.), Pišl Oleg (Turnov), Vele 
Ladislav (Turnov) a Vinš Arnošt (Turnov).
Pro velký zájem veřejnosti a místních obyvatelů následovaly další prázdninové 

výstavy. Nadále rostl počet členů klubu. Nakoupily jsme další vitríny od kolegů z mi-
neralogického spolku z Jablonce nad Nisou a nechali zhotovit nové. Vzhledem k ně-
kolika  rozsáhlým rekonstrukcím  (v  té době  již bývalé školy)  jsme přesunuli místa 
konání výstav např. do sálu restaurace Na Špici nebo do Kulturního domu v Jičíně. 
Díky vzájemnému porozumění s vedením obce se navrátilo pořádání výstav do pů-
vodních prostor, dnes již sídlo Obecního úřadu Radostné pod Kozákovem. Věříme, 
že vzájemná spolupráce bude pokračovat také v letech následujících. 
Kromě expozic  kamenů doplňovaly naše  výstavy například obrazy  akad. malí-

ře p. Holubce z Tatobit, ukázky preparovaných zvířat aj… V posledních dvou letech 
obohatily  obrazy  Zdeňka  Jiřišty  z  Lomnice  nad  Popelkou,  který  s  naším  klubem 
spolupracuje řadu let při návrzích a malování plakátů a poutačů. Letos návštěvníky 
jistě zaujmou makrofotografie achátů z Českého ráje ze sbírky Jindřicha Krajčoviče 
z Jičína.
  MINERALKLUB funguje nadále jako organizace otevřená i pro další zájemce, kte-

ří se aktivně věnují tomuto krásnému koníčku a mají vztah k Českému ráji. V rámci 
společných schůzek pořádáme občasné přednášky o kamenech a jejich nalezištích 
nejenom v našem okolí, vzájemně si vyměňujeme nové poznatky, zkušenosti a sa-
mozřejmě též vzorky minerálů. Vydali jsme několik publikací a pohledů. Můžete nás 
najít  na  webových  stránkách  www.mineralklub-kozakov82.cz.  Přivítáme  Vaše 
rady, nové nápady i připomínky. 
Naší  hlavní  činností  nadále  zůstává  pořádání  letních  výstav  drahých  kamenů 

a minerálů  z  vlastních  sbírek.  Tímto Vás  srdečně  zveme na  letošní  ročník,  který 
připravujeme v termínu od 1. července do 1. září 2018. „Přijďte pobejt!“ do Českého 
ráje.

  RNDr. Luboš Hromádko
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něCo pro ZáBaVU dospělým i dětem
Blíží se nám prázdniny a dovolené a s tím spojené cestování, jak po naší 

vlasti, tak i v cizině. Poznáte místa na následujících obrázcích?  Pokud si 
nebudete vědět rady, můžete využít nápovědu.

Nápověda: Akropolis v Athénách, hora Fudži, Big Ben v Londýně, Eiffelova věž v Paříži, Šikmá věž v Pise, 
Socha Svobody v New Yorku, chrám Vasila Blaženého v Moskvě, Pražský Hrad

Něco pro zábavu dospělým i dětem

Blíží se nám prázdniny a dovolené a s tím spojené cestování, jak po naší vlasti, tak i v cizině. 
Poznáte místa na následujících obrázcích?  Pokud si nebudete vědět rady, můžete využít 
nápovědu.

Nápověda: Akropolis v Athénách, hora Fudži, Big Ben v Londýně, Eiffelova věž v Paříži, Šikmá věž v Pise, Socha 
Svobody v New Yorku, chrám Vasila Blaženého v Moskvě, Pražský Hrad



společenská rUBrika

GratuLujeme ČerveNCOvým a SrPNOvým juBiLaNtům

75 let – Josef Mlejnek, Lestkov 49
70 let – Miloslava Hejduková, Lestkov 19
70 let – Hana Kvapilová, Volavec 13
70 let - Josef Rýzl, Lestkov 60
65 let – Olga Kukaňová, Lestkov 61
65 let – Alena Odhánělová, Lestkov 73
65 let – Zdeněk Černohouz, Volavec 54
60 let – Eva Vávrová, Kozákov 1

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
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