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

16. června 2021 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 přezkoumání 
hospodaření obce kontrolními orgány Krajského úřadu. Při tomto podrobném pře-
zkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky, proto byl závěrečný účet 
obce za rok 2020 schválen bez výhrad.

2. Byla schválena stavba zahradního domku na pozemku č. st. 84 v k. ú. Lestkov 
p. Koz., v prostoru bývalé stodoly u čp. 9 Lestkov (naproti hospodě). Jedná se o jed-
nopodlažní, částečně podsklepenou stavbu s valbovou střechou, s obdélníkovým 
půdorysem o rozměrech 9 x 12 m a s užitnou plochou 90 m2. 

3. Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN 
v pozemku p. č. 1148/2 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem.

4. Byla schválena Veřejnoprávní smlouva s městem Turnov, která umožní Měst-
ské policii Turnov měření rychlosti projíždějících vozidel v katastru naší obce i po-
mocí mobilního měřícího zařízení. 

5. Na základě výběrového řízení byla schválena Kupní smlouva na dodání nového 
dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů naší obce. Novým 
automobilem, který bude splňovat předem definované technické podmínky, bude 
VW Crafter a dodá ho do 31. 3. 2022 firma Moto Truck s. r. o. za cenu 1 550 010,- Kč 
vč. DPH, přičemž 750 000,- Kč z této částky pokryje dotace z GŘ HZS a Libereckého 
kraje. 

6. Byl schválen záměr prodeje zastavěné části obecního pozemku pod stavbou 
domu č. p. 39 Volavec. Stavba domu byla povolena v roce 1958. 

7. Byla schválena výměna dopravního zrcadla na výjezdu u obchodu v Lestkově 
a osazení nového dopravního značení v obci, zejména označení slepých ulic, ve kte-
rých bloudí uživatelé navigačních systémů.

8. V diskuzi byla mj. vznesena oprávněná připomínka, že se u nás v čím dál vět-
ší míře přestává ctít nepsané pravidlo, že si každý uklízí (i seká trávu) před svým 
domem a plotem, bez ohledu na to, zda se jedná o jeho, obecní nebo krajský poze-
mek, zkrátka kvůli zachování veřejného pořádku. V extrémních případech si vlastní-
ci dokonce označují hranice svých pozemků u komunikací kameny nebo ocelovými 
trubkami, čímž nejen komplikují údržbu (letní i zimní), ale zejména ohrožují účast-
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude o prázdninách proveden v pondělí 12. 7. a 16. 8. 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..

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

svátku  5. 7. 2021. Tzn. v termínech 12.; 19. a 26. 7. 2021. V srpnu bude proveden 
vývoz biopopelnic každé pondělí tzn. 2.; 9.; 16.; 23. a 30. 8. 2021.

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 odklá-
dat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

níky silničního provozu. Prosím uvědomte si, že ocelová trubka nebo velký kámen 
v zarostlé krajnici může způsobit např. cyklistům ošklivá zranění a při vyšetřování 
takové nehody, kterou nechci přivolávat, by se zcela jistě řešilo i to, kdo překážku 
umístil. Respektujeme, že někteří lidé lpí na každém milimetru svého pozemku, je 
však nutné zohlednit i ostatní zákony, v tomto případě silniční a hlavně použít sel-
ský rozum. Opravdu stojí pár centimetrů pozemku za vytvoření rizika pro ostatní 
spoluobčany?

Při této příležitosti bych chtěl velmi poděkovat všem spoluobčanům, kteří bez 
nároku na cokoliv, vlastními prostředky a silami uklízí, sekají nebo jinak udržu-
jí a zkrášlují obecní pozemky, ať už chodníky, autobusové zastávky nebo příkopy 
a kanály v blízkosti svých nemovitostí. Pro všechny tím vytváříte důstojné životní 
prostředí. Jan König, starosta
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 GRILOVÁNÍ
Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím. Pokud je hezké 

počasí, mnozí z nás rádi využijímožnost sejít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku. 
Někdy se však takové posezení může velmi rychle pokazit. Jak tomu předejít?

Používejte grilovací zařízení v souladu s podmínkami nebo návodem výrob-
ce. Vyberte vhodné místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, 
stabilně umístěte grilovací zařízení na nehořlavou podložku. Nedoporučujeme 
grilovat na balkonech či lodžiích i s ohledem na kouř a zplodiny hoření, které 
mohou negativně obtěžovat okolí.
K podpalu používejte pouze podpalovače k tomu určené.
Mějte grilovací zařízení pod stálou kontrolou, neodkládejte na něj cizí předmě-
ty, nepalte odpadky a negrilujte za silného větru.
Připravte si pár nehořlavých rukavic a jednoduché hasební prostředky jako je 
např. rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou nebo hasicí sprej.
Dbejte při pohybu okolo grilovacího zařízení na bezpečnost, nepožívejte 
v nadměrném množství alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.
Po grilování kontrolujte grilovací zařízení až do úplného vychladnutí. Pozor 
na žhavý popel, ten může být nebezpečný velmi dlouhou dobu.
Pokud se situace vymkne kontrole, volejte na tísňovou linku 112 nebo 150.

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
LIBERECKÉHO KRAJE 112SOS 150 155 158
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POVĚSTI Z OKOLÍ

ZÁMEK HRUBÁ SKÁLA
Na dvou pískovcových skaliscích, která se zvedají do výše téměř 60 m nad údolí říčky 

Libuňky, mezi Troskami a Valdštejnem stojí zámek Hrubá Skála, kdysi hrad zvaný pouze 
Skála. Poněvadž v tomto kraji existovala ještě Skála nad řekou Jizerou, rozlišily se v 17. 
století  jejich názvy na Malou a Hrubou Skálu. 

Hrad Skálu postavil pravděpodobně Hynek z Valdštejna, který je v r. 1353 uváděn jako 
pán na Skále, jež se tak poprvé objevuje v písemných pramenech. Hynek však z ne-
známých důvodů postoupil hrad brzy svému bratru Jaroslavovi z Valdštejna na Chlumu, 
Skále a Lomnici, který je písemně doložen v r. 1358 – 1362.

Podobu původního gotického hradu neznáme, třebaže na mnohých místech skalna-
tých základů jsou zachovány otvory pro trámy a pod nynější velkou věží je spleť pod-
zemních místností tesaných patrovitě pod sebou, některé úplně tmavé, jiné s otvory 
na severní stranu skály. Také na protější skále mimo hrad, zvané Práchovna, jsou zbytky 
základů a stopy schodů. Skála totiž vysoko přečnívala skalní balvany a z její plošiny bylo 
dobře vidět do širokého okolí na severu od Ještědu přes Kozákov a dále do kraje.

Jaroslav z Valdštejna zemřel pravděpodobně v r. 1370 a až do r. 1395 není o dalších 
majitelích hradu jasno. Že mezi nimi byl po tomto roce Petr z Vartemberka na Veliši, 
vyplývá z několika písemností vztahujících se k řešení poddanských otázek v okolí Skály 
a k prodeji některých Petrových statků litomyšlskému biskupovi. V r. 1416 – 1460 byli 
majiteli Skály odpůrci husitského hnutí páni z Jenštejna. K hradu patřilo jen poddanské 
městečko Rovensko a přilehlé vesnice, nešlo tedy o panství nijak rozlehlé.

V r. 1460 získali Skálu Zajícové z Házmburka. Jan Zajíc se postavil na stranu uherského 
krále Matyáše Korbona proti Jiřímu z Poděbrad, a proto byly v r. 1469 hrady Házmburk 
a Skála obléhány. Skála se vzdala a Jan Zajíc byl nucen požádat krále Jiřího o uzavření 
dohody. Dalšími majiteli Skály se stali před r. 1492 Svojanovští z Bozkovic, a to nejdříve 
Jindřich a po jeho smrti v r. 1509 Jan. Skalské panství bylo v té době již značně rozlehlé 
a také Jan Svojanovský kupoval nové a nové statky. Ke Skále patřil nyní hrad Valdštejn 
s příslušnými vesnicemi, část Turnova, Rovensko, Semily, Vysoký, Návarov se statky 
a s vesnicemi od Vyskeře na jihu, přes Kozákov a Zásadu na severu, od Borku na východě 
až k Turnovu. Celkem na 54 vsí nebo jejich částí. I když Jan prodal svojanovské panství, 
upadal novými koupěmi na Skále do dluhů a byl nucen dát skalské panství do zástavy 
věřitelům. Jednotlivé díly zastaveného skalského panství skupoval od r. 1515 Zikmund 
ze Smiřic a do r. 1524 se postupně zmocnil celého skalského majetku.

Tak začalo stoleté panství Smiřických nad Skálou, které se projevilo i ve staveb-
ní změně hradu. Gotická Skála se proměňovala v renesanční zámek. Dřevěná stavení 
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většinou ustoupila budovám z kamene. V druhém poschodí západního křídla byla nově 
zřízena souvislá chodba. V prvním poschodí byly otevřeny sloupové arkády. Do patra 
vedlo šnekovité schodiště, podstatně upravena byla i hlavní věž čtvercového půdorysu. 
Nad úrovní budov byl zřízen ve věži ochoz a nad ním užší čtverhranná věž. Ve věži byla 
sklenutá místnost s dveřmi vedoucími na arkádovou chodbu, z níž se vcházelo do vel-
ké síně. Palácová budova na jižní straně nádvoří byla ozdobena renesančními sgrafity 
s loveckými výjevy. Podobně doplněna byla i budova na východní straně, takže pouze 
sever nádvoří byl uzavřen nízkými ochozy. Také vstup na předhradí byl opatřen vysokou 
branou s padacím mostem. Bezpečnost zámku byla dokonalá. V této podobě byla Skála 
zcela nepřístupná.

Zikmund ze Smiřic zemřel a zanechal po sobě tři syny, z nichž Jindřich zdědil Ská-
lu. Také on pokračoval v otcově tradici a rozšiřoval skalské panství. Z  nejbližšího okolí 
koupil hrad Trosky s přilehlými vesnicemi. Zemřel v r. 1569 a o jeho statky se rozdělili tři 
synové. Už v této generaci se objevilo předčasné umírání jednotlivých členů rodu, které 
později znamenalo zánik rodu Smiřických po meči. Bez dědiců zemřel r. 1588 Jaroslav 
a po něm r. 1602 Albrecht a tak se stal po jeho smrti pánem nesmírného bohatství další 
Zikmund Smiřický ze Smiřic. Nezapřel rodové schopnosti rozšiřovat panství a přikoupil 
Rumburk, Český Dub a jiná zboží a na všech zavedl vzorné hospodaření. Zemřel r. 1608. 
I po něm zůstali tři synové, Jaroslav, Jindřich Jiří a Albrecht Jan. Jaroslav zemřel mlád v r. 
1611, Jindřich Jiří byl slabomyslný, takže Albrecht Jan získal ve svých sedmnácti letech 
obrovské jmění. Ani on neměl pevné zdraví, zato však vynikal vzdělaností a inteligencí. 
Horlivě se účastnil všech akcí českých stavů, které připravovali vzpouru proti Ferdinan-
du II., inspiroval a podněcoval povstání a dokonce se aktivně účastnil vojenských akcí 
v r. 1618. V listopadu téhož roku však ve vojenském ležení u Českých Budějovic one-
mocněl a po převozu do Prahy ve čtyřiadvaceti letech zemřel. Tak vlastně unikl osudu 
svých druhů po porážce na Bílé hoře v r. 1620, po níž následoval soud a poprava vůdců 
povstání v r. 1621.

Třebaže Albrecht Jan byl posmrtně odsouzen ke ztrátě veškerého jmění, zůstalo skal-
ské panství bez postihu, neboť jeho spoluvlastníkem byl slabomyslný Jindřich Jiří, který 
byl vlastně bez viny. Ten jediný zůstal jako poslední mužský potomek mocného rodu 
Smiřických a s ním i dvě jeho sestry, Eliška a Markéta Saloména. Rodinné záležitosti 
byly navíc komplikovány milostným poměrem Eliščiným s kovářským chasníkem. To se 
stalo v r. 1606 ještě za života jejího otce Zikmunda Smiřického. Za trest byla uvězněna 
v rohové komnatě pod věžičkou na severozápadní straně zámku.

Otec by snad časem krutý rozsudek odvolal, ale v r. 1608 zemřel. Toho využila Eliščina 
sestra Markéta Saloména, provdaná za Jindřicha Slavatu. Chtěla dosáhnout poručnictví 
nad svou sestrou a dala ji odvézt ze Skály a uvěznit na hradě Kumburku u Jičína. Smrtí 
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bratra Albrechta Jana se vlastně stala jedinou dědičkou nesmírného panství, pokud by 
byla ustanovena poručnicí Jindřicha Jiřího. Situace se však zkomplikovala tím, že Jindřich 
Ota Vartemberk násilím vysvobodil Elišku Smiřickou z vězení na Kumburku a oženil se 
s ní. Markéta Saloména Slavatová proto ihned zahájila spor o smiřické dědictví. Eliščin 
manžel byl zajat a uvězněn v Praze, nešťastná Eliška bydlela na jičínském zámku, který 
také patřil jejímu rodu. Spor skončil tragicky: při komisionálním šetření na zámku v Jičíně 
nastal 1. února 1620 výbuch, při němž zahynula celá komise, Jindřich Slavata i Eliška. 
Markéta Slavatová uprchla z Čech a vzala s sebou slabomyslného bratra Jindřicha Jiřího 
do Německa. Později se opět vrátila a soudila se o majetek.

O poručnictví nad Jindřichem Jiřím se totiž přihlásil Albrecht z Valdštejna, který byl 
vskutku po matce se Smiřickými spřízněn. Jenom jemu se mohlo podařit uchránit před 
konfiskací tu část statků rodu Smiřických, na kterých měl podíl Jindřich Jiří a již mu byly 
svěřeny do péče spolu s poručnictvím nad slabomyslným příbuzným. Ale i tak dosáhl 
Albrecht z Valdštejna příznivého výsledku teprve po dlouhém vyjednávání. Statky tedy 
získal, ale složitější byla záležitost s Jindřichem Jiřím, kterého odvezla jeho sestra Marké-
ta Saloména do Německa. Teprve r. 1628 byl dopraven až z Hamburku na Hrubou Skálu.

Slabomyslný Jindřich Jiří Smiřický zemřel na Hrubé Skále v r. 1630 a skalské zboží zů-
stalo ve Valdštejnově držení. Z majetku Smiřických získal Hrubou i Malou Skálu, Trosky, 
Frýdštejn, Semily, Návarov, Rumburk, Hořice a samozřejmě k nim náležející statky. 
Město Turnov bylo opět načas spojeno a od Albrechta z Valdštejna získalo některá prá-
va, neboť dřívější dvojpanství mezi Hrubou Skálou a Hrubým Rohovcem je vlastně sní-
žilo na úroveň vesnice.

Za života Albrechta z Valdštejna bylo jeho vévodství uchráněno válečných hrůz, jen 
rekatolizace propukla na statcích v plné síle. Vznikaly drobné selské rebelie, snadno 
zvládnuté vojskem, jako byla rebelie v r. 1629 u Rovenska, při níž vzbouření nevolníci 
v Libuni zavraždili jičínského jezuitu pátera Matyáše Burnatia.

Smrtí Albrechta z Valdštejna r. 1634 zaniklo i vévodství frýdlantské. Novým majitelem 
Hrubé Skály se stal jeho blízký příbuzný Maxmilián z Valdštejna, původně jím určený 
jako dědic vévodství. To ovšem nebylo možné, neboť Albrechtův majetek byl zabaven. 
Maxmilián, který byl také oblíbencem Ferdinanda II., si přesto vyžádal skalské panství 
s Turnovem.

Nový majitel převzal majetek r. 1636 a našel Hrubou Skálu vyloupenou jak od Sasů, 
tak od císařských, kteří si na bývalém panství Albrechta z Valdštejna počínali hůř než 
nepřátelé. Až do r. 1648, kdy skončila třicetiletá válka, byly Hrubá Skála i panství su-
žovány vpády Švédů i průchody císařských, kteří krutě vymáhali peníze, dobytek, obilí, 
řemeslné výrobky, pivo i víno. Při švédském vpádu v r. 1639 se na Hrubé Skále objevil 
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Albrecht Slavata, syn Markéty Salomény, rozené Smiřické, ale dlouho tu nepobyl. Císař-
ský velitel Colloredo dobyl zámek, protože Švédové s generálem Torstensonem, vypálili 
Turnov a táhli do nitra země. Posádka na Hrubé Skále se jim vzdala a Švédové nechali 
na zámku své vojáky. Kraj byl postižen kontribucemi, celé vesnice hruboskalského pan-
ství vypáleny a pole opuštěna.

Maxmilián z Valdštejna žil po celou dobu třicetileté války ve Vídni a tam také r. 1655 
zemřel. Za jeho vnuka Arnošta Josefa měl být zámek Hrubá Skála podle císařského 
rozkazu z r. 1658 spolu s hrady Veliš a Kost zbořen, protože v době válek byly hrady 
a opevněné zámky často ovládnuty nepřítelem. Hrad Veliš byl skutečně úplně zničen, 
ale destrukční práce postupovaly velmi liknavě. Na Hrubé Skále zasypali jen část příko-
pu a po průtazích se svoláním komisí bylo na podzim r. 1659 od dalších akcí zcela upuš-
těno. Zdá se, že protest majitele zámku byl přece jen ve Vídni vyslyšen.

V 17. a 18. století nedošlo k žádným podstatným stavebním úpravám Hrubé Ská-
ly. Pouze v r. 1710, když zámek vyhořel, dal jej tehdejší majitel panství František Josef 
Valdštejn znovu obnovit podle stavu z doby Smiřických. Oheň zasáhl zadní zámek, ni-
koli předhradí. Další oheň, v r. 1804, zničil tentokrát předhradí, kde byla většina stavení 
ze dřeva. Po požáru byla postavena z kamene. Tehdy vlastnil Hrubou Skálu Karel Josef 
z Valdštejna, který zrušil zámeckou kapli v jihovýchodním rohu zámku, protože na vol-
ném prostranství před zámkem byl postaven kostel sv. Jiří.

Poslední Valdštejn František Adam byl daleko více učencem než zámeckým pánem. 
Vynikl jako botanik. Není tedy divu, že neměl valný zájem o hospodaření na Hrubé Skále, 
a proto panství i zámek prodal r. 1821 Janu Lexovi z Aehrenthalu, který na Hrubé Skále 
založil novou šlechtickou linii. Šlechtický titul si koupil za peníze, které vydělal jako vá-
lečný dodavatel za napoleonských válek.

Všichni Aehrenthalové byli dobří hospodáři. Prováděli rekonstrukci a úpravu na Vald-
štejně, pořizovali schody na Troskách a v r. 1859 dali upravit Hrubou Skálu v novogo-
tickém slohu, kterým zastřeli většinu renesančních prvků kromě hlavní věže, arkád 
do dvora na západní straně a sgrafit na jihu. Nově postavena byla brána do předhradí 
i kamenným mostem, na němž jsou dvě gotické sochy svatého Floriana a sv. Vavřince, 
upraveno bylo i předhradí a na východní straně vybudován park. Také most z nádvoří 
do zámeckého dvora byl postaven z kamene. Východní budova zámku byla rozšířena 
až k ochozu a upravena novogoticky, což značně poškodilo její dosavadní renesanční 
charakter.

Po r. 1945 převzal Hrubou Skálu československý stát jako konfiskát. Později získalo 
objekt Revoluční odborové hnutí a po vnitřních stavebních úpravách jižní budovy paláce 
slouží zámek Hrubá Skála jako rekreační zařízení. Mgr. Milena Kašová



10 RADOSTNÁ STUDÁNKA

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Tak tu máme konec června a s ním i konec školního roku. Letošní školní rok byl 

opět neobvyklý, a proto mi dovolte, abych ho trochu obšírněji shrnul. Dovolte mi 
tedy, abych ještě jednou připomenul, co nás potkalo, co všechno jsme za rok stihli 
a nestihli, a jak probíhala výuka.

Školní rok 2020/2021 začal slavnostním otevřením druhé třídy MŠ Ještěrek 
a všichni jsme věřili, že úsměv, který nás provázel prvním dnem, nám vydrží až 
do konce školního roku. Bohužel, situace kolem pandemie covid-19 měla velký vliv 
i na školství, takže během celého školního roku docházelo k částečnému, ale i úpl-
nému zavření školy. Distanční výuka se střídala s prezenční (platilo to i v MŠ pro 
předškoláky), tvrdá opatření střídala mírnější, takže takřka celý rok (pokud byla pre-
zenční výuka) jsme museli nosit ve škole roušky a povinně se testovat (od dubna). 

Jen pro zajímavost jsem si udělal chronologický soupis změn ve školním roce 
2020/2021:

1. 9. – 13. 10. 2020

Škola i školka fungovala prezenčně bez jakýchkoliv omezení (roušky, respirátory).
Prvních šest týdnů bylo ve znamení „letního uvolnění“ s tím, že jsme z MŠMT 

dostaly pokyny, co bude následovat, když se situace opět zhorší. Vzal jsem to jako 
fakt s tím, že to snad bude jen „papírové“ doporučení, které se nás příliš nedotkne. 
První týden jsme tedy se školou vyrazili na tradiční Výlet za poznáním (sama sebe) 
na chatu Bára na Benecku a těšili jsme se na další akce – Kozákov, Bramboriádu 
atd. Kozákov pod vedením PPP Semily byl ale nakonec zrušen (začínalo se pomalu 
smrákat nad hromadnými akcemi), takže jsme si ho udělali sami pod vedením vý-
chovného poradce Mileny Kašové, a Bramboriádu jsme nakonec také stihli, i když to 
bylo jen tak tak. V září nás ve škole ještě stačili navštívit ještěři a školka uspořádala 
pro rodiče stopovanou na téma Draka bolí zub, ale to bylo na dlouhou dobu všech-
no. Od 14. 10. 2020 došlo totiž k nové etapě vzdělávání v ZŠ.

14. 10. – 17. 11. 2020

Distanční výuka pro celý 1. stupeň, školka prezenčně.
Od pondělí 14. října začala pro naše školáky distanční výuka. Sestavili jsme pro 

ně nový rozvrh hodin, kde byl kladen důraz na český jazyk, matematiku, angličtinu 
a prvouku (resp. přírodovědu a vlastivědu). K výuce jsme využívali Google Meet, kde 
měl každý učitel vytvořenou svoji místnost a žáci se do ní přihlašovali v určený čas. 
Přihlašovaly se vždy celé jednotlivé ročníky, pouze 1. ročník jsme rozdělili na dvě 
skupiny po čtyřech, neboť jsme chtěli zachovat pokud možno kvalitu výuky a ne-
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chtěli jsme tvořit vícečetné skupiny. Bylo to pro nás všechny něco nového, zejména 
hlasivky učitelů si přišly na svéJ Děti ale pracovaly vzorně, přihlašovaly se s takřka 
ideální přesností a zadané úkoly se snažily svědomitě plnit. Oproti jarní distanční 
výuce (zadávání práce přes internetové stránky školy na celý týden) to byl určitě 
krok kupředu a i rodiče byly s naším řešením distanční výuky takto spokojeni.

Školka pokračovala v tomto období prezenčně, bez jakýchkoliv omezení, jen tra-
diční akce jako Dušičková stopovaná či Příjezd svatého Martina musely proběh-
nout dopoledne a bez přítomnosti rodičů.

18. 11. – 29. 11. 2020

Distanční výuka pro 3. – 5. ročník, prezenční výuka pro 1. a 2. ročník (učitelé respirátory, 
žáci roušky) a celou MŠ (děti i učitelé bez roušek či respirátorů).

Od středy 18. 11. se do školy vrátil 1. a 2. ročník prezenčně, ovšem bez TV (pla-
tilo to až do května) a zpěvu (platilo to až do konce školního roku). Výuka zejména 
pro paní učitelku Kašovou byla náročná, protože musela odučit prezenčně svoji tří-
du a odpoledne pak distančně angličtinu u II. třídy. Takovéto kombinace prezenční 
a distanční výuky byly charakteristické pro fungování většiny škol v celé České re-
publice.

30. 11. – 20. 12. 2020

Prezenční výuka pro celou ZŠ i MŠ. 
Ve škole byla povinná ochrana úst (učitelé respirátory, žáci roušky) a musela být 

dodržena homogenita skupin. V MŠ stále platilo, že děti i učitelé mohou být po ce-
lou dobu bez ochrany úst. Jelikož byl zakázaný vstup třetích osob do budovy (pouze 
rodiče dětí v MŠ do školy mohli, ale s respirátorem), nekonalo se rodičovské sdru-
žení a odpadly i všechny ostatní aktivity – bruslení, vánoční trhy, vánoční besídka. 
Na konci listopadu jsme stihli vánoční focení pro jednotlivce při dodržení všech 
bezpečnostních pravidel a ve skrytu duše jsme všichni doufali, že od ledna bude 
zase vše „normální“, takže jsme věřili, že plánované lyžování na Kozákově se na za-
čátku ledna uskuteční…

21. 12. – 3. 1. 2021

Na 21. a 22. 12. byly MŠMT vyhlášeny Dny boje proti covidu, což v praxi znamenalo 
zavření ZŠ i MŠ. Na tyto dva dny plynule navázaly vánoční prázdniny.

4. 1. – 28. 2. 2021

Distanční výuka pro 3. – 5. ročník, prezenční výuka pro 1. a 2. ročník (učitelé respirátory, 
žáci roušky) a celou MŠ (děti i učitelé bez roušek či respirátorů).
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Lyžování na Kozákově padlo a i předání vysvědčení ve škole muselo být díky si-
tuaci netradiční – I. třída si ho převzala osobně, II. třída dostala výpis z vysvědčení 
elektronicky (byl rozeslán na maily rodičů).  Období karnevalů bylo opět pozname-
náno různými zákazy, takže karneval proběhl pouze ve školce, opět pouze dopoled-
ne a opět bez přítomnosti rodičů. 

1. 3. – 11. 4. 2021

Distanční výuka pro celý 1. stupeň a pro předškoláky.
V tomto období bylo nutno přistoupit k distanční výuce pro předškoláky, což bylo 

opět něco nového. MŠMT po celou dobu vůbec nepamatovalo na vybavení školek 
výpočetní technikou, přesto od 1. 3. nařídilo distanční výuku pro předškoláky. Tako-
výto krok je pouze střípkem nesystémovosti a chaotičnosti v příkazech minister-
stva, přesto jsme si i s tím dokázali poradit a distanční výuka pro předškoláky u nás 
fungovala. Opět jsme využili aplikaci Google Meet, paní učitelka si vytvořila vlastní 
místnost a každý den se s dětmi pomocí pracovních listů snažila plnit vše potřebné. 
Jsem moc rád, že i zde distanční výuka fungovala bez větších problémů.

12. 4. – 2. 5. 2021

Prezenční výuka pro 1. stupeň (nutno dodržet homogenitu skupin, takže II. třída bez ŠD) 
a předškoláky (učitelé respirátory, žáci roušky, děti v MŠ bez ochrany úst, i když se chvíli 
uvažovalo i o tom…), ostatní děti MŠ bez osobní přítomnosti.

Od 12. dubna se do školy vrátili všichni žáci 1. stupně, povinná byla ochrana úst. 
Malotřídní školy dostaly výjimku, takže nemusela probíhat rotace (týden ve škole, 
týden doma) jako u úplných ZŠ nad 75 dětí 1. stupně, museli jsme se však všichni 
(zaměstnanci, žáci i děti v MŠ) dvakrát týdně testovat pomocí antigenních testů 
(pondělí a čtvrtek). Naštěstí nikdo nebyl pozitivní, protože to by znamenalo opětov-
né uzavření celé školy. Jelikož opět platila „dobrovolnost“ výuky (kdo se nechtěl ne-
chat testovat, do školy chodit nemusel a absence byla brána jako omluvená), jsem 
moc rád, že se do školy vrátili všichni žáci a nikdo této „dobrovolnosti“ nevyužil.

Ve čtvrtek 22. 4. proběhlo on-line rodičovské sdružení, protože jinak bychom 
se za celý rok vůbec neviděli. S rodiči žáků 5. ročníku jsme se alespoň takto mohli 
rozloučit a popřát jim pevné nervy v dalším studiu jejich dětí na jiných školách. 
Připraveni jsou, takže se ničeho bát nemusí. Věřím také, že už to od září bude opět 
„normální“, ale už tolikrát jsem věřil, že spíš než víra to je moje zbožné přání…

V průběhu dubna také probíhal zápis do 1. ročníku bez osobní přítomnosti žáků 
a jsem rád, že se pomalu začíná projevovat otevření druhé třídy MŠ. Jeden rodič 
požádal o odklad PŠD (i když ne na naší škole) a do 1. ročníku se nám tak přihlásilo 
celkem deset nových prvňáků. Snad se přes prázdniny nic neočekávaného nestane 
a 1. září všechny přivítáme v I. třídě.
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3. 5. – 30. 6. 2021

Prezenční výuka pro ZŠ a MŠ (žáci a zaměstnanci roušky resp. respirátory a pravidelné 
testování jedenkrát týdně v pondělí, děti v MŠ bez ochrany úst a testování), povolena 
tělesná výchova venku, zpěv však ještě nikoli, zrušena homogenita skupin (i když byla 
i nadále doporučena).

Závěrečné shrnutí účasti na výuce ve školním roce 2020 – 2021 (zaokrouhleno 
na měsíce)

účast na výuce Berušky Ještěrky I. třída II. třída

prezenčně 8 8,5 7,5 5

distančně 0 1,5 2,5 5

bez výuky 2 0 0 0

V první polovině května proběhlo přijímání do MŠ a jsem rád, že jsem mohl vy-
hovět všem devíti žádostem, takže počet dětí pro příští rok se v MŠ nijak výraz-
ně nezmění. V podstatě jsme na hranici kapacity, protože kromě kapacity ZŠ a MŠ 
vstupuje do hry i kapacita ŠJ, kde jsme takřka na jejím vrcholu. I to je tedy další bod 
k jednání, které nás bude čekat. Řešení bych měl, ale zda je reálné, to ukáže teprve 
čas.

Valná většina tradičních jarních akcí musela být sice zrušena (zejména Vlastík 
a plavání), přesto jsme se v rámci možností snažili dětem vynahradit týdny izola-
ce. Školka vyjela do ZOO Chleby, uspořádali jsme pro ně Den dětí s překvapením 
(skákací trampolína za školou), proběhlo dopravní hřiště a na školní výlet jsme vy-
jeli na rafty na Labe (ze Dvora Králové na Kuks). Nechyběla ani tradiční stopovaná 
na konec školního roku.

Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 770 kg papíru (0,50 hal/kg), 300 kg 
lepenky (zdarma) a 10 kg pet lahví (0,50 hal/kg). Máte-li stále ještě něco doma, 
přineste to do školy svázané v max. 10 kg balíčcích a pomozte podpořit naši čin-
nost. I když cena za papír i pet lahve klesla a za karton nedostáváme nic, i nadále 
budeme ve sběru pokračovat. 

CO ŘÍCI ZÁVĚREM? 
Letošní školní rok byl úplně jiný. Získali jsme novou zkušenost s distanční výukou 

i celkovou situací v republice. Z hlediska školství mě zklamala komunikace s na-
ším ministerstvem – většina zásadních informací proběhla nejprve médii, ministr 
s námi komunikoval zpočátku velmi málo a většina opatření byla podávána velmi 
chaoticky. Otvírání i zavírání škol někdy probíhalo „ze dne na den“, aniž by se někdo 
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pozastavil nad provozem. Toto však bylo příznačné bohužel nejen pro školství. 
Na druhou stranu musím říci, že hluboce smekám před našimi žáky, neboť celé ob-
dobí distanční výuky zvládli výborně, pracovali zodpovědně, a i když jsme na konci 
byli všichni unavení, snažili se uložené úkoly plnit a vše zadané zvládli. Přesvědčil 
jsem se o tom po jejich návratu do školy, kdy nebyly výraznější nedostatky v pro-
braném učivu, a do konce roku jsme stihli v rámci možností vše doprocvičit. Určitě 
to není takové, jako kdyby chodili do školy, ale nikdy jsem od nich nezaznamenal 
nešvary, které jsem slyšel od ostatních kolegů (nepřipojování se na výuku, záměrné 
vypínání kamery a zvuku, neodevzdávání zadané práce apod.). Moc všem žákům 
děkuji za jejich poctivý přístup a věřím, že se jim to jednou v životě vrátí…

A na úplný závěr bych rád poděkoval i ostatním. V první řadě bych chtěl poděkovat 
všem mým spolupracovníkům – paní učitelce, paní vychovatelce, paním učitelkám 
ve školce, paním kuchařkám a paním školnicím. Bez jejich poctivé práce si nedovedu 
chod školy vůbec představit. 

Zájmové kroužky letos kvůli situaci nemohly být, přesto věřím, že pokud to situa-
ce dovolí, všichni, kdo nám pomáhali, nám zůstanou věrni a příští rok se na ně budu 
moci opět spolehnout. 

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 vybu-
dování nového sportovního koutku u školy. Děkuji sponzorům za příspěvky. Děkuji 
rodičům, že jim osud školy není lhostejný a pomáhají, kde se dá. Děkuji PPP Semily 
za výbornou celoroční spolupráci. 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 příští rok byl bohatší než 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 12. července do 13. srpna 
2021. Ve středu 25. srpna 2021 od 16:30 se ve školce koná rodičovské sdružení 
pro rodiče nových Berušek a Ještěrek – účast je nutná!
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ZA KAMENY POD KOZÁKOV
Tradice výstav drahých kamenů, minerálů 

a zkamenělin v Radostné pod Kozákovem i přes 
různé problémy pokračuje. Členové Minerálklu-
bu pro Vás připravili na letošní prázdniny ukázky 
těch nejhezčích a nejzajímavějších kamenů, které 
za roky své sběratelské činnosti získali a větši-
nou sami zpracovali.

Převažují samozřejmě acháty a jaspisy z různých nalezišť Geoparku Českého ráje 
a další odrůdy křemene a chalcedonu (křišťál, ametyst, záhněda, karneol aj.) K dal-
ším ukázkám patří zkameněliny pravěké flory a fauny, zkamenělá dřeva z období 
prvohor a další minerály od nás i zahraničí. Výstava není systematicky uspořádána 
a záleží na každém vystavovateli, jak svou vitrínu uspořádá, a které ukázky vybe-
re. Proto zde můžete shlédnout nálezy, které jsou mnohdy unikátní a na veřejnosti, 
v muzeích, či galeriích je neuvidíte. Členové spolku jsou zároveň také průvodci a rádi 
Vám poradí a odpoví na otázky spojené s broušením a leštěním kamenů, jejich vy-
hledáváním, či typy na výlety v okolí apod.

Výstava se koná v budově bývalé školy (dnešní Obecní úřad)
v Radostné pod Kozákovem - Lestkově („Na Pustině“) 

od 4. 7. do 4. 9. 2021 denně 9 - 17 hod.

„Přijďte pobejt!“

POMOC ZNIČENÝM OBCÍM NA JIHU MORAVY
Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů.  Chcete-li pomoci tornádem 

postiženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat, 
můžete tak učinit prostřednictvím veřejných sbírek.  Jen dejte prosím pozor, ať ne-
naletíte podvodníkům, kteří zneužívají lidského neštěstí a solidarity ostatních. Vy-
užívejte ověřené organizace, za nás doporučujeme následující:

Nadace V I A 
h t t p : / / w w w . d a r u j e m e . c z / p r o m o r a v u

A D R A 
h t t p : / / w w w . a d r a . c z

D I E C É Z N Í  C H A R I T A  B R N O 
h t t p s : / / d c h b . c h a r i t a . c z / p o m o c - p o - t o r n a d u /
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
1. Zámek byl postaven ve 13 století, nachází se na Moravě, je proslaven bitvou a stojí 
na pravém břehu řeky Litavy. Který to je?

a) Slavkov u Brna
b) Lednice
c) Buchlovice

2. Na hradě se nachází spousta vycpaných zvířat, strašidla ve sklepení hradu a hradní 
zoo. Nachází se nad přehradou a je to:

a) Hrad Pernštejn
b) Hrad Špilberk
c) Hrad Bítov

3. Nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina ležící v České Kanadě, která byla vybudována 
na žulovém vrchu. Je to zřícenina hradu:

a) Cimburk
b) Landštejn
c) Cornštejn

4. Nejzachovalejší gotický hrad v Čechách, který byl vystavěn v polovině 14. století Be-
nešem z Vartemberka na pískovcové skále v údolí, kde stávalo prehistorické hradiště 
Na Poráni. Je to?

a) Hrad Bezděz
b) Hrad Zvíkov
c) Hrad Kost

5. Královský hrad naleznete nad soutokem dvou řek Vltavy a Otavy, byl založen ve 13. 
století rodem Přemyslovců, vstup do hradu vede přes kamenný most z 18. století Písec-
kou branou. Který to je?

a) Hrad Zvíkov
b) Hrad Helfenburk
c) Hrad Kynžvart

6. Náročnou kamenitou cestou do kopce potkáte 15 opravených kapliček křížové cesty 
ze 17. století, které vedou postupně na kopec k hradu:

a) Zvíkov
b) Bezděz
c) Kost
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Řešení: 1a, 2c, 3b, 4a, 5a, 6b, 7c, 8a, 9c, 10b

7. Zámek, původně gotický hrad ze 13. století, je jeden z nejznámějších českých zámků, 
který kdysi stál vysoko nad řekou, ale po vzniku přehrady se ocitl těsně nad hladinou. 
Jedná se o zámek?

a) Blatná
b) Mikulov
c) Orlík

8. Zámek se nachází na jihovýchodě Moravy, původně renesanční z druhé poloviny 16. 
století, který byl přestavěn na barokní. Zámek s nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma 
oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou bažantnicí je?

a) Zámek Milotice
b) Zámek Boskovice
c) Zámek Kunštát

9. Má nejdelší hradební zdi na území ČR, stojí na zalesněné vyvýšenině a je to jeden 
z nejrozsáhlejších hradů ve střední Evropě, který má jméno po loupeživém Helfriedu - 
Friduši z Linavy, který hrad založil a je proslulý kováři:

a) Hrad Ronov
b) Hrad Veveří
c) Hrad Helfštýn

10. Zelený zámek, dílo Krajířů z Krajku a Dubských z Třebomyslic z přelomu 16. a 17. sto-
letí, původně renesanční zámek přestavěný barokně a empírově, nachází se zde sbírka 
hodin hodináře pana Kapplera z Chýnova a je to:

a) Zámek Lednice
b) Zámek Dačice
c) Zámek Vranov nad Dyjí



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
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME ČERVENCOVÝM A SRPNOVÝM JUBILANTŮM

80 let – Marie Uchytilová, Lestkov 17
75 let – Eva Halamková, Kozákov 21
75 let – Miroslav Palič, Lestkov 40
65 let – Miloslav Vávra, Kozákov 1
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