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Vážení spoluobčané,
zimní čas je snad definitivně za námi. Po dlouhých letech nám zima ukázala svoji mrazivou sílu
potřebnou k vyhubení za poslední léta přemnožených škůdců, prověřila otopné systémy našich
domácností a v neposlední řadě i odolnost našeho těla proti vleklé chřipkové epidemii.
Není to tak dávno, co jsme slavili Vánoce a již jsme na prahu nejvýznamnějších svátků v roce – Velikonoc.
Slovo svátky naznačuje, že stejně jako u Vánoc, jde především o křesťanskou tradici. Velikonoce se pro
věřící nesou ve znamení ukřižování Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. Tyto svátky jsou však spojeny
i s nejrůznějšími zvyky a tradicemi, které vždy nemají křesťanský původ a ve svém nejširším kontextu
souvisí právě s oslavou nastupujícího jara. Lidové zvyky byly vždy spojeny se svátečními dny,
s koloběhem přírody i pracovním cyklem. Některé rituály časem vymizely nebo nejsou tak rozšířené, jiné
přetrvaly staletí. A právě vítání jara zůstává jako symbol nového života pro faunu i flóru, jako symbol
znovuzrození a obrody. A proto Vám všem přejeme, ať ty letošní velikonoční svátky prožijete ve zdraví,
klidu a pohodě.
Letošní rok si připomeneme řadu historických událostí, které měly velký vliv na život naší společnosti.
Vyvrcholením jistě budou oslavy stoletého jubilea vzniku Československé republiky. Rok od roku
nezadržitelně ubývá přímých pamětníků této události, a naopak stále více přibývá těch, kteří toto
významné období znají jenom z dějepisu. Připomeňme si tedy společně, že 28. říjen 1918 byl dnem vzniku
Československé republiky a jejím prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk.

Osvald Süss, starosta obce
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O čem jednalo obecní zastupitelstvo_________________________________________
Obecní zastupitelstvo se sešlo na pracovní poradě hned v počátku roku 2018. Jeho cílem bylo
naplánovat investiční i neinvestiční akce na rok 2018 a sestavit rozpočet obce. Vzhledem k tomu, že
letošní rok je posledním rokem v tomto volebním období, byly opravy, rekonstrukce i investice nastaveny
tak, aby co nejméně zatížily nové zastupitelstvo. Mezi priority letošního roku byla zařazena stavba výtahu
a oprava střechy na budově obecního úřadu. Doufáme, že stavba výtahu ulehčí zvláště starším občanům
návštěvu lékaře a posune kvalitu služeb v naší obci zase o něco výše. Výstavba proběhne pravděpodobně
v letních měsících a dotkne se i provozu lékařských ordinací. O podrobnostech budete včas informováni
prostřednictvím letáčků a úřední desky.
Ke zkvalitnění služeb sběru tříděných odpadů přispěje již dlouho zmiňovaný sběrný dvůr, jehož výstavba
proběhne také v letošním roce. Dojde k jeho přemístění z nevyhovujícího místa za budovou obecního
úřadu před obecní garáže, kde za tímto účelem vznikne volně přístupný objekt.
V současné době již probíhá rekonstrukce bytu v budově mateřské školy. Rekonstrukci provádí stavební
firma Zachař a její dokončení je plánováno na konec dubna.
Mezi naplánované akce jsou zařazeny i celoplošné opravy komunikací. Jedná se o komunikaci 2379/15
„U Bílků“, 2473/1 „Na Lukách“ a 2000/9 „Ke kompostárně“.
Mezi dlouho slibované opravy patří i oprava dlažby na dolním hřbitově. I ta byla do letošního rozpočtu
začleněna a proběhne rovněž v letních měsících.
V průběhu letošního roku bude stále pokračovat projekt fotovoltaiky na nákupním středisku, který
z důvodu nevyhlášení dotačního programu neproběhl v loňském roce. Doufáme, že se v letošním roce
projekt podaří a povede tak k úspoře energie.
Pokračovat bude také příprava na projektu v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy ve středu obce. Tento
projekt, který zahrnuje i výstavbu chodníku min. od školy k P kvartetu, je zpracováván ve spolupráci
s krajem. Jeho realizace by měla proběhnout nejdříve v roce 2019 společně s rekonstrukcí silnice. Ta je
plánována na dvě až tři etapy. Při rekonstrukci od Severky k P kvartetu bude probíhat celková výměna
podloží včetně sítí a bude tak značně omezovat dopravu v naší obci. Na všechny tyto plánované akce je
z rozpočtu vyčleněno cca 7 mil Kč.
Čerpání rozpočtu neznamená však jenom stavět, ale i udržovat a provozovat. V poslední době se objevilo
několik připomínek k nedostatečnému financování školy ze strany obce. Proto nám dovolte několik čísel,
která pomohou tyto domněnky objasnit.
- Rekonstrukce školní kuchyně v roce 2001
1,7 mil. Kč
- Rekonstrukce tělocvičny v roce 2006
7,5 mil. Kč
- Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ v roce 2011
23,5 mil. Kč
- Školní jídelna v roce 2012
4,6 mil. Kč
- Multifunkční hřiště v roce 2017
2,6 mil. Kč
Celkem tedy cca 40 mil. Kč, které byly investovány z rozpočtu obce do oprav, rekonstrukce a staveb
objektů, sloužící ke školní výchově. Mimo tato čísla ale obec každoročně poskytuje škole finanční
prostředky na provoz ve výši zhruba 800 tis. Kč, a ze svého rozpočtu současně hradí provoz ostatních
zařízení, které škola využívá (jídelna, tělocvična ...)
Chápeme, že je stále co zlepšovat, ale rozpočet nemůže být čerpán jednoúčelově, a proto je snahou
zastupitelstva investovat s rozmyslem a zodpovědností. Stejně jako obec i škola má možnost využít
jednotlivě vyhlašované programy na podporu činnosti a získat tak finanční prostředky i z jiných zdrojů.
Jako každý rok i letos byly podpořeny místní spolky:
TJ SOKOL příspěvek ve výši 80 000,- Kč a na jednotlivé akce ještě dalších 14 000,- Kč (Dětský karneval,
Hurá prázdniny, Turnaj přípravek, Vánoční běh)
SDH Roztoky u Jilemnice příspěvek ve výši 112 000,- Kč
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Poplatek za odpady a psa__________________________________________________________
Připomínáme termín splatnosti poplatku za vyprodukovaný komunální odpad za rok
2018, který činí 500,- Kč za osobu a rok a který je 30. 6. 2018. Platbu lze zaslat na účet obce
č. 19-1269430227/0100 nebo můžete zaplatit v hotovosti na obci. Poplatek za odpady je dán
veřejnou vyhláškou (k dispozici na www.roztoky-u-jilemnice.cz, nebo k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu) a týká se každého trvale přihlášeného občana Roztok u Jilemnice, popř. majitele
nemovitosti. Co ovlivňuje poplatek za odpady? V první řadě je to počet vyvezených popelnic za dané
období. Proto je zapotřebí zvážit jaký odpad do popelnice patří a plně využívat možnosti třídění. Zkusme
tedy v letošním roce ještě více třídit, nepřistavovat poloprázdnou popelnici a přesvědčovat ty občany, kteří
třídění ignorují, že právě tato činnost povede k udržení poplatku v rozumné výši. Vývoz jedné popelnice
nás stojí již více než 60 Kč.
Poplatek za psa je 200,- Kč za rok, pokud máte jednoho, za dva pejsky pak zaplatíte 600,- Kč.
Splatnost je 30. 3. 2018. V souvislosti s čtyřnohými přáteli důrazně apeluji na majitele, kteří to
ještě nedělají - uklízejte po nich, sami to neumí. Máme krásnou obec, nekažme si trasy našich
procházek pohledem na nečistoty.

Odpadové hospodářství_____________________________________________________________
Od 4. 5. 2018 bude svoz komunálního odpadu probíhat v 14denním cyklu, a to vždy sudý týden v
pátek. Na tříděný odpad dostanete zdarma v kanceláři obecního úřadu barevně rozlišené pytle –
žluté=plast, oranžové=tetrapaky, šedé= kov, plechovky. Takto vytříděný odpad můžete odložit ve dvoře
za obecním úřadem. V průběhu léta se toto shromaždiště přesune do nově vybudovaného objektu před
obecní garáže. Současně můžete využívat kontejnery na PET lahve a sklo na jednotlivě rozmístěných
stanovištích.

Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu__________________________________
Sběr nebezpečného odpadu pro fyzické osoby proběhne tentokrát v sobotu 21. 4. od 8.00 hod.
Jedná se jako vždy o odpad jako např. lednice, televizory, pneumatiky, léky, barvy a další nebezpečný
odpad. Sběr proběhne přibližně podle uvedeného časového harmonogramu.
!!!Nebezpečný odpad neodkládejte na svozovou trasu, ale předejte obsluze přímo na sběrném místě!!!
St. č. 1: 08,00 hod. u Bušáků
St. č. 2: 08,15 hod. u Pavlíčků
St. č. 3: 08,30 hod. u P-Kvartetu
St. č. 4: 08,45 hod. u kovárny
St. č. 5: 09,00 hod. u obecního úřadu
St. č. 6: 09,15 hod. pod školou
St. č. 7: 09,30 hod. u dolní prodejna
St. č. 8: 09,45 hod. u Patků pod Prklínem.
St. č. 9: 10,00 hod. pod Borůvkovými
Časový harmonogram je pouze informativní!!!!!!
Zároveň bude probíhat sběr železného šrotu, který provede TJ Sokol Roztoky u Jilemnice tradičním
způsobem. Železo odkládejte na svozovou trasu nejlépe v sobotu ráno.
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Nový obecní zaměstnanec__________________________________________________
V dubnu se s námi na čas rozloučí paní Ing. Ludmila Štěpánková, která přebrala agendu po paní
Cecilii Buryánkové. Stejně jako ona odchází na mateřskou dovolenou. Tímto jí děkujeme za její práci,
přejeme hodně zdraví celé rodině a budeme se těšit na její návrat. Pracovní pozice byla obsazena na
základě výběrového řízení paní Kateřinou Povrovou.

Zahájení kompostovací sezóny na Jilemnicku v roce 2018____________________________
S přicházejícím jarem pomalu přichází i nová kompostovací sezóna! Tak jako v předešlých letech
se zelené velkoobjemové kontejnery objeví ve vaší obci v první polovině dubna. Do těchto kontejnerů
odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí, seno, plevelné rostliny, zbytky rostlin a
dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky 2 m). Do nádob rozhodně nepatří zbytky jídel, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, hnůj, exkrementy masožravých zvířat, jedlé oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné
piliny, plasty, sklo, kov a další biologicky nerozložitelné odpady. Prosím, dbejte na to, co odkládáte do
kontejnerů a popelnic na bioodpad, náklady na opravu techniky způsobené špatným tříděním každoročně
přesahují sto tisíc korun! Veškerá vytříděná hmota je sbírána a svážena společnou technikou a dále je
zpracovávána na šesti kompostárnách, které jsou rozmístěny po mikroregionu. Konkrétně se jedná o obce
Bukovina u Čisté, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná a města Jilemnice a
Rokytnice nad Jizerou. Protože kompost získal v roce 2015 certifikaci, může každý občan Jilemnicka –
svazku obcí tento produkt zdarma získat. Stačí pouze kontaktovat obecní či městský úřad příslušné
kompostárny a domluvit se na výdeji.
Více informací: www.kompostovanijilemnicko.cz
Za Jilemnicko – svazek obcí Mgr. Veronika Mejsnarová

Životní jubilea _________________________________________________________
Duben
88 let Zavrtálková Maruška, Roztoky u Jilemnice 112
Květen
89 let Chrtková Jana, Roztoky u Jilemnice 27
Červen
92 let Vydrová Jiřina, Roztoky u Jilemnice 358
85 let Kotyková Alenka, Roztoky u Jilemnice 325
82 let Pochop Jaroslav, Roztoky u Jilemnice 105
83 let Vanclová Helena, Roztoky u Jilemnice 351
89 let Kuříková Helena, Roztoky u Jilemnice 247
85 let Straka Jiří, Roztoky u Jilemnice 277
86 let Šolc Miroslav, Roztoky u Jilemnice 340
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!
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Statistika 2017_________________________________________________________
V roce 2017 se narodilo 16 dětí:

Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:

Doskočilová Alžběta, Roztoky u Jilemnice 390
Helta Lukáš, Roztoky u Jilemnice 87
Hnyková Eliška, Roztoky u Jilemnice 135
Jerychová Ella, Roztoky u Jilemnice 217
Kebrtová Anežka, Roztoky u Jilemnice 305
Kolář Lukáš, Roztoky u Jilemnice 354
Košelka Antonín, Roztoky u Jilemnice 335
Kukačka Jakub, Roztoky u Jilemnice 353
Luža Felix, Roztoky u Jilemnice 313
Mečíř Marek, Roztoky u Jilemnice 186
Nechanický Richard, Roztoky u Jilemnice 438
Princová Sophie, Roztoky u Jilemnice 13
Šochovský Kristián, Roztoky u Jilemnice 13
Šubrtová Valerie, Roztoky u Jilemnice 377
Tokarčíková Vanessa, Roztoky u Jilemnice 261
Voleská Dita, Roztoky u Jilemnice 13

Kebrt Miroslav Roztoky u Jilemnice 139
Kotyková Milada, Roztoky u Jilemnice 82
Liehmanová Věra, Roztoky u Jilemnice 78
Nýdrlová Olga, Roztoky u Jilemnice 329
Šolc Zdeněk, Roztoky u Jilemnice 232
Vágenknecht Antonín, Roztoky u Jilemnice 110

Do obce se přistěhovalo 40 osob.
Odstěhovalo se 21 osob.

Stav obyvatelstva k 31. 12. 2017 činil 1037.
Pozn.: nejsou zde započítáni cizinci s trvalým
pobytem

Z historie obce__________________________________________________________
V čele s předsedou „Spolku pro vybudování pomníku“ Otakarem Klazarem byl v roce 1903
postaven pomník Mistra Jana Husa. Kámen na základ pomníku věnoval Sokol. Slavnostní odhalení bylo
provázeno mohutným průvodem ze Skalky, byly projevy i koncert zpěváckého spolku Branislav, hrála
se divadelní hra Mistr Jan Hus – ještě v hospodě u Mládků čp. 100, neboť Sokolovna byla postavena až
o 10 let později.

V roce 1912 byl pomník přemístěn na současné místo, protože byla zahájena výstavba obecního domu
čp. 240 a socha se ocitla v těsné blízkosti, což vadilo celkovému vzhledu.
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Založení Sokola a stavba tělocvičny spadá do roku 1891. Vlastní Sokolovna byla postavena v roce
1913. V tělocvičně bylo zřízeno jeviště, což dalo podnět ke sloučení s ochotnickým spolkem Tyl. Hlavní
– nový sál tělocvičny byl vystavěn později, a to v roce 1958 a slouží nám tak již celých 60 let. O jeho
výstavbu se zasloužilo mnoho dobrovolníků v čele s panem učitelem Dejmkem, který v té době působil
jako předseda Jednoty. Celá výstavba vyšla na cca 320 000,- Kč, z čehož příspěvek z kraje činil pouze
131 tisíc korun. Rozdíl se podařilo sehnat díky darům a nadšení občanů, kteří pracovali většinou zdarma.

V roce 1958 se nejen stavělo, ale také bouralo. Vojáci přijeli odstřelit vysoký tovární komín, který
stál v areálu traktorové stanice, dnešního ZOD. Původně zde totiž byla zamýšlena textilní výrobna
s důmyslným mechanizmem - pásové převody, napojené na kotel, které měly pohánět veškeré stroje.
Ještě před tím zde byla kruhová cihelna.

Tříkrálová sbírka_________________________________________________________________
V první polovině ledna nás v našich domovech navštívili Kašpar s Melicharem a Baltazarem.
Přinesli nám radostnou zprávu o narození Spasitele, požehnali našim domovům a požádali nás o finanční
dar pro chudé a lidi v nouzi. Farní charita Studenec tímto děkuje koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili
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Tříkrálové sbírky 2018. Výtěžek sbírky v obci Roztoky činil 37 860,- Kč. Prostředky byly odeslány na
ústředí Charity ČR v Praze 1. Všem dárcům děkujeme za přispění na užitečnou věc.
Mluvčí Charity ČR Jan Oulík na otázku, kam vykoledované finance putují, odpověděl:
„Klíč k rozdělení vybraných peněz je pevně daný: 65% výnosu využije Charita přímo ve spádové obci
(pro nás Studenec – zdravotní pečovatelská služba – pečovatelky v terénu, zdravotní pomůcky….), 15%
poputuje na charitativní projekty na diecézní úrovni a 5% na celostátní. Desetina výnosu pomůže v
zahraničí a 5% pokryje režii sbírky.“

Kostel sv. Filipa a Jakuba ________________________________________________
Vám všem, kteří jste již přispěli do sbírky na záchranu našeho kostela patří velké DÍKY. Sbírka
stále ještě probíhá, finanční dary je možné zasílat na transparentní účet obce č. 115-4752270247/0100,
anebo vhodit přímo do pokladniček, které byly za tímto účelem zřízeny. Pokladničky jsou umístěny na
obecním úřadu. Vybrané peníze budou použity na opravu střechy a fasády.

Velikonoční pořad bohoslužeb:
čtvrtek 29.3. 16.00 – mše sv. , obřady Zeleného čtvrtku
pátek 30.3. 19.00 – obřady Velkého pátku
sobota 31.3. 18.00 – obřady Bílé soboty
neděle 1.4. 9.30 - mše – Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Kotlíková dotace________________________________________________________
V současné době je stále otevřená II. výzva kotlíkových dotací v Libereckém kraji. Zájemci mají
možnost požádat o finanční podporu na výměnu kotlů. Cílem dotací je snížení emisí z lokálního vytápění
domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících
látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem
může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého
kraje.
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Procentuální výše dotace ze způsobilých výdajů:
• 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického
kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75.000,- Kč.
• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na
biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100.000,- Kč.
• 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné
čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120.000,- Kč

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice__________________________
Milí čtenáři Roztockého zpravodaje, do jarního vydání jsme si pro Vás připravili stručný přehled
dění v jednotlivých třídách. Na základě písemných či ústních podkladů dětí jej připravili jednotliví třídní.
1. třída
4. září 2017 bylo začátkem školního roku pro devatenáct nových prvňáčků, a zároveň byl tento
den také novým začátkem další etapy jejich doposud bezstarostného dětství. Přišli plni radosti, očekávání
a nadšení do školní práce. A skutečně, malí žáčci pracovali velmi pilně a během sedmi uplynulých měsíců
se již naučili téměř celou abecedu, pochopili princip sčítání a odčítání, pozorně se učí o světě kolem nás.
Udělali obrovský kus práce, za což si jich velmi cením. Za naši krátkou docházku jsme uskutečnili
několik zdařilých akcí, např. Naši prvňáčci - pořízení fotografie do místního deníku, hra stopovaná ve
spolupráci s 2. ročníkem, návštěva kina a zhlédnutí rodinného filmu Špunti na vodě, výukový program
Zdravé zoubky. V budoucnu nás čeká mimo jiné ještě návštěva sférického kina nebo projektový den s
názvem Den barev. Snad se dětem u nás ve škole líbí a jejich nadšení vydrží co nejdéle.
2. třída
I u nás ve druhé „šmoulí“ třídě se stále něco děje a šmouluje. V prosinci jsme začali se šmoulou
Poetou číst knížky z třídní knihovničky v rámci čtenářských dílen. Je prima, že si můžeme každý vybrat,
jakou knížku chceme číst, někteří z nás už jich máme přečteno třeba i čtyři, pět.
Šmoulové mají rádi přírodu a zvířátka, a tak jsme se s nimi v únoru pustili do celotřídního projektu
„Máme rádi zvířata“. Tento projekt bude probíhat celé druhé pololetí, každý týden se dozvíme něco
nového a zajímavého o některém zvířeti a budeme sbírat body ve znalostní zvířecí soutěži.
Jednodenních třídních projektů nás čeká v posledních třech měsících školy ještě několik „Šmoulinčino velikonoční učení“, „Čarodějnická škola s Gargamelem“, „Se šmoulou Rybářem
u rybníka“, „Předprázdninová šmoulí stezka“, ale třeba také spaní ve škole, na které se už teď moc těšíme.
3. třída
Žáci třetí třídy v březnu v rámci hodin pracovních činností nařízkovali a dali do vody zakořenit
pokojovou květinu, kterou mají ve své třídě. (O rozmnožování rostlin se totiž učíme v prvouce.) Příští
měsíc si každý žák svou rostlinku přesadí do květináče s hlínou, bude se o ni starat a v červnu, na konci
školního roku si ji odnese domů. Po bazalce, kterou jsme pěstovali v první půli školního roku, nás čeká
také výsev jarních bylinek - máty peprné a tymiánu (každý ve svém květináči), což maminky po nějaké
době určitě ocení doma v kuchyni.
V příštích hodinách pracovních činností nás čeká nová zajímavá práce, se kterou se žáci ještě
nesetkali - tkaní. Do ručně vyrobeného (z kartonu slepeného) rámečku (který už máme hotový) se žáci
naučí technikou tkaní vyrobit si malý "kobereček".
V hodinách tělesné výchovy překvapilo 8 žáků (7 chlapců a 1 dívka) - suverénně zvládli
opakovaně skok přes kozu nadél. Momentálně žáci pilně trénují vybíjenou, kterou milují, a nově velmi
šikovně zvládají volejbalové přihrávky.
4. třída
Žáci ze čtvrté třídy rozvíjí spolupráci s mateřskou školou - chodí číst pohádky svým malým
kamarádům ze školky a paní učitelky na to navazují dalšími činnostmi. Podobně proběhlo i několik
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společných hodin pracovních činností. Společně jsme vyráběli vánoční ozdoby, krabičku, loutku a nyní
nás čeká zdobení velikonočních vajíček.
Děti také zkoušejí řešit uvolněné úlohy z mezinárodních šetření TIMSS a PIRLS (podrobnosti
viz www.csicr.cz).
V dubnu plánujeme účast v základním kolu dopravní soutěže. Absolvují ji všichni žáci ve dvou
kategoriích, 10–12 let a 13–16 let. Skládá se z dopravního testu a jízdy zručnosti. Z každé kategorie
postupuje jedno čtyřčlenné družstvo (2 chlapci + 2 dívky) do okresního kola v Košťálově. Postupně se
mohou probojovat až do mezinárodního kola. Školní kolo probíhá za materiální pomoci místní pily, OÚ
Kruh a rodičů (www.ibesip.cz).
Také se zapojujeme do mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, určené pro žáky
od 2. třídy výše. Soutěž je jednokolová. Jména nejúspěšnějších řešitelů z celé republiky si můžeme
přečíst v celostátním sborníku. Např. v roce 2016 se této soutěže zúčastnilo přes 6 mil. žáků z více než
60 zemí celého světa, i my jsme měli v předchozích letech mezi úspěšnými řešiteli své zástupce.
(www.matematickyklokan.cz)
5. třída
Naše třída se účastnila řady akcí společných pro žáky různých ročníků – např. Kaleidoskopu či
Matematického klokana (16. 3.).
O hodinách TV jsme se připravovali na turnaj ve vybíjené. Konal se 22. 3. ve Studenci a naše
barvy tam hájil výběr 12 dětí (dívky i chlapci). Družstvo jsme posílili o 3 chlapce ze 4. třídy.
Během zimy jsme také byli alespoň jednou na běžkách. Děti od 5. do 9. třídy si v Lomnici nad
Popelkou pořádně zabruslily.
V hodinách výtvarné výchovy – v rámci projektu VESMÍR – jsme vytvořili s panem učitelem
Doskočilem nádherný velký obraz vesmíru s planetami, hvězdami a vším, co k vesmíru patří. Nyní nám
zdobí třídu.
6. třída
Po Vánocích jsme se ve škole pečlivě učili, např. o České republice, bezobratlých živočiších,
starověkém světě i o měření délky a převodu jednotek. Po předání vysvědčení jsme zjistili, že: „...to
půjde…!“ Školní dny nám byly zpříjemněny kulturními (divadlo, taneční vystoupení), vzdělávacími
(plazi) či sportovními (bruslení) akcemi. Nejvíce nás potěšil program pořádaný KRNAPem o jelenech,
divokých zvířatech v Krkonoších a myslivosti, za kterým jsme se vlakem vypravili do Vrchlabí. Ovšem
největší radost jsme měli pochopitelně z jarních prázdnin.
7. třída
Od začátku letošního roku jsme se zúčastnili několika zajímavých školních akcí. Namátkou
zmiňme např. představení Divadélka pro školy, výlet na běžkách do okolí Roztok či bruslení v Lomnici
nad Popelkou. Rádi vzpomínáme na přednášku o plazech, které jsme mimochodem nedávno probírali v
hodinách přírodopisu. Dozvěděli jsme se zde mnoho zajímavých informací nejen o hadech, ale i ještěrech
a želvách. Všechna zvířata jsme si mohli prohlédnout a pohladit si je.
V některých hodinách pracujeme na zajímavých projektech. Snad nejvíce nás zaujala výroba
vojenských modelů aut a tanku z kartonu v průběhu několika hodin výtvarné výchovy.
Letos nás čekalo díky olympiádě 2018 i jedno netradiční dopoledne, kdy jsme fandili našim
sportovcům a hlavně hokejistům. Náladu nám nezkazila ani porážka našeho týmu.
8. třída
V lednu jsme se snažili co nejvíc zlepšit známky na pololetním vysvědčení, neboť tyto se již budou psát
na žádosti o přijetí k dalšímu vzdělávání a mohou pozitivně ovlivnit naše šance uspět. Netrpělivě jsme
očekávali všemi oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové, jehož herci nám letos předvedli tvorbu
Karla Čapka. 1. stupeň se pobavil dramatizací 2 pohádek z knihy Devatero pohádek, my na 2. stupni
jsme si užili ukázky z divadelních her Loupežník, Bílá nemoc a Adam Stvořitel i dramatizace povídky
Básník z knihy Povídky z jedné a druhé kapsy.
Následující měsíc poznamenala nejen u nás chřipková epidemie, takže naše řady často výrazně
prořídly. Kromě každoročního tanečního vystoupení Kaleidoskop nás Jilemnice v březnu potěšila
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divadelním představením Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej s Michaelou Dolinovou a
Ladislavem Ondřejem v hlavních rolích. Již sám o sobě zábavný výchovně-vzdělávací pořad o etiketě
byl zpestřen pěveckým vystoupením Aničky Slováčkové, Nelly Řehořové a Pavla Callty. Poté jsme měli
možnost účastnit se i následné autogramiády vystupujících umělců.
9. třída
Asi nejdůležitější událostí, k níž směřuje většina našeho úsilí, jsou blížící se přijímací zkoušky.
Připravujeme se na ně ve škole při vyučování i v rámci kroužků (Hrátky s matematikou, Český jazyk).
Dny „D“ nastanou 12. a 16. 4., tehdy se ukáže, nakolik byla naše příprava prospěšná. Budeme rádi, když
nám budete držet palce a budete k nám též shovívavější, neboť i když si to nechceme příliš připustit,
máme trému.
I přes výše uvedené stíháme i další aktivity – např. sportovní. V Jilemnici jsme se umístili na
pěkném 3. místě v basketbalovém turnaji i v sálové kopané. Před Velikonocemi nás čeká jako každoročně
projekt Barevný den, kdy si připomeneme 100. výročí vzniku Československa, pak navštívíme kino
v Kruhu, zde uvidíme film Planeta Česko.
Na závěr našeho příspěvku bychom všem čtenářům rádi popřáli klidné a radostné prožití
velikonočních svátků.
Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, příspěvkové organizace

TJ SOKOL Roztoky u Jilemnice____________________________________________
NOVÉ SCHODY NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Přes zimu se nám podařilo zrekonstruovat již značně sešlé betonové schody do kabin a opěrné
zdi. Největší zásluhu na tom má firma Betonservis a pan Adolf, kterým tímto velmi děkujeme.
Na začátku března jsme uspořádali maškarní bál, na němž zahrála skupina Alibi Rock. Na bál
dorazily velmi pěkné masky, bohužel celková účast byla nižší než minulé roky.
Naši fotbalisté sehráli tři přípravná utkání, když vyhráli 5:2 nad Starou Pakou a podlehli 3:2 Dolní
Kalné a 5:2 Nemyčevsi.
První mistrovské utkání sehrajeme v neděli 1.4. v Železném Brodě. Zápas prvního kola proti
Lučanům, který byl nalosován na 24.3. , byl odložen na úterý 8.května. Další utkání na našem hřišti
sehrajeme v neděli 8.4. s Libštátem, v neděli 22.4 s Albrechticemi, v sobotu 5.5. s Harrachovem, v úterý
8.5. s Lučany, v neděli 27.5 s Bozkovem a proti Bělé nastoupíme v sobotu 9.června. Předem se
omlouváme fanouškům za střídání hracích dnů, které bude potřebovat vaši větší pozornost a doufáme,
že nás přijdete povzbudit v hojném počtu.
DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ AKCE, KTERÉ PROBĚHNOU DO PRÁZDNIN:
V sobotu 21. dubna proběhne tradiční sběr železného šrotu. Šrot, prosím, uchystejte v sobotu ráno
k silnici. Těžší věci vyzvedneme přímo z místa. Za podporu akce předem děkujeme.
V pondělí 30. dubna vás zveme na tradiční pálení čarodějnic, které
pořádáme ve spolupráci s obcí Roztoky u Jilemnice. Začátek akce je v 19
hodin. Letos na akci vystoupí populární kapela SOUMRAK.
V neděli 17.6. proběhne již třetí ročník turnajů mladších a starších přípravek.
V pátek 23.6. se bude konat oblíbená akce „Hurá prázdniny.“
V sobotu 30. 6. proběhne zřejmě největší akce u příležitosti oslavy 50. výročí
přátelství s SG Nebelschütz.
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Všem pak připomínáme, že multifunkční hřiště je již v provozu a tímto apelujeme na jeho aktivní
využívání. Rezervace na tel.: 739 353 741.

JSDH Roztoky u Jilemnice______________________________________________
Od 1. 3. 2018 byl jmenován za odstupujícího Jana Chrtka ml. velitelem jednotky dobrovolných hasičů
pan Petr Janovský. Honzovi děkujeme za poctivou práci, kterou pro jednotku odvedl.

36. Krakonošova tržnice________________________________________________
Termín konání Krakonošovy tržnice 2018 je 7. a 8. července 2018.

Dentální hygiena______________________________________________________
Již druhým rokem je možné využívat v zubní ordinaci MUDr. Diany Stránské Ursachi v Roztokách
u Jilemnice služeb dentální hygienistky. Pro spoustu lidí je to obor neznámý a nevědí, co od něj očekávat.
Rádi bychom vám jej alespoň v kostce představili ☺
Dentální hygienist(k)a je zdravotnický odborník, který se věnuje komplexní péči pro zachování zdravých
zubů a dásní.
V dnešní době si čím dál více z nás uvědomuje, jak důležité je pro zachování zdraví zdravě se stravovat,
pravidelně cvičit, více se radovat a umět se více povznášet nad každodenní starosti. Ale zatím ještě
málokdo z nás si uvědomuje, jak důležitou roli pro naše zdraví mají zdravé zuby. Zubní kaz
a paradentóza jsou infekční onemocnění, které postihují až 99% populace. Ve svém důsledku mohou
vést ke ztrátě zubů, ale mají vliv i na celkový zdravotní stav. Podle posledních výzkumů byla zjištěna
souvislost nemocných zubů a dásní s celkovými chorobami jako je ateroskleróza, infarkt myokardu,
cukrovka apod. Bakterie v ústech, které jsou příčinou, se nacházejí v tzv. povlaku – plaku. Tento povlak
se na zubech přirozeně každý den tvoří. Bohužel, pokud je na zubech ve větším množství a delší dobu,
poskytuje výborné podmínky pro růst škodlivých bakterií a pak je jen otázkou času, kdy se rozvine zubní
kaz nebo zánět dásní. Jediná efektivní cesta, jak tomu předejít, je tento povlak ze zubů pravidelně
a efektivně odstraňovat. A to je cílem a náplní dentální hygieny.
A stejně tak jako pravidelně navštěvujeme kadeřnice, kosmetičky, vyhledáváme odborná poradenství
výživových poradců a fitness trenérů, potřebujeme i toho „zubního“ trenéra, který nás naučí a povede ve
správné péči o zuby!
A co Vás při návštěvě DH čeká? ☺
DH vyšetří Vaše zuby a dásně, zhodnotí stav a následně Vám vše vysvětlí a ukáže. Zeptá se Vás na
dosavadní péči a podle toho Vám doporučí vhodné kartáčky a techniky čištění a vybere vhodné
mezizubní pomůcky. Vše s Vámi náležitě nacvičí ☺
Následuje profesionální čištění zubů, které obnáší odstranění zubního kamene naddásňového
i poddásňového, odstranění povlaků a pigmentací, leštění a fluoridace. Vše se odvíjí individuálně dle
potřeb a stavu dutiny ústní. V případě léčby paradentózy či vyšší kazivosti je potřeba ošetření opakovat,
dokud se stav nezlepší. Kontrolní návštěvy u DH jsou vhodné cca po půl roce. Pravidelná a správně
vedená dentální hygiena vede ke snížení kazivosti a prevenci paradentózy, či zastavení nebo zmírnění
jejího průběhu.
Dentální hygiena není hrazená pojištěním, ale je to investice, která se Vám do budoucna mnohonásobně
vrátí v podobě zdravějších zubů a ušetření výdajů za jejich léčbu.
Cílem jsou čisté a hladké zuby, protože: Čistý zub nemůže onemocnět!
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Kontakty Obecní úřad Roztoky u Jilemnice
Adresa:
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240
512 31 Roztoky u Jilemnice
Telefon: 481 587 296
číslo účtu – poplatky (odpady, pes, hřbitov): 19-1269430227/0100
hospodářská činnost – vodovod č.ú.: 78-9619980277/0100
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz
datová schránka: mhmapcm
úřední dny:
pondělí a středa 8 – 16 hodin
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