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Odpovědná osoba: Osvald Süss
Simona Riskovová

Cena jednoho výtisku: zdarma
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Vážení spoluobčané,
pokud otevíráte první vydání Roztockého zpravodaje roku 2019, znamená to, že zimním měsícům odzvonilo
a čeká nás, doufám, více slunečných dnů, než tomu bylo doposud. Milovníci lyžování by měli být spokojení,
sněhu nakonec bylo dostatek, nejen na horách. Upravené běžecké dráhy panem Mendřickým – děkujeme –
byly využívány na 100 %, některé sjezdovky byly v provozu do března. Sluníčko nás vyláká na zahrady, kde je
spousta práce. Naši péči potřebují trávníky, záhony s trvalkami i stromy. Úklid okolo domů je po zimě
samozřejmý. To, co skryl bělostný sníh neúprosně „vykoukne“ a musí se s tím něco udělat. S úklidem je
spojený odvoz odpadu. Třídíte? Pak Vám patří velká pochvala. Kontejnery na bioodpad budou opět
k dispozici po 1. dubnu, ostatní nádoby i místo pro odkládání tříděného odpadu jsou dostupné celoročně.
V letošním roce přibude u obecních garáží nádoba na drobnější elektroodpad.
V březnu zasedalo zastupitelstvo obce, na kterém se řešilo několik důležitých bodů, z nichž si dovolím zmínit
na prvním místě rozpočet obce, příspěvek pro školu, dále investice, opravy a rekonstrukce, které by nás měly
letos čekat. Namátkově zmíním oplocení kolem ZŠ, rekonstrukci v MŠ, budou pokračovat práce na Kostele
sv. Filipa a Jakuba. Po opravené střeše, částečně financové z veřejné sbírky, kterou obec za tímto účelem
pořádala, se plánuje oprava fasády spolufinancovaná obcí a část prostředků bude použito z již zmiňované
sbírky. Na novém hřbitově by se měly rekonstruovat chodníky a vystavět obslužný objekt. Na bytovce 305 se
plánuje výměna střechy. Je toho mnohem více, bude se opravovat, budovat, připravovat projektová
dokumentace pro další akce. Pokud se tyto akce neobejdou bez nějakého omezení, mějte prosím pochopení.
Důležitým bodem bylo i schválení úhrady ztráty nákupního střediska, čímž se obec rozhodla podpořit
a nadále zachovat obchod v provozu. V dnešní době to není zdaleka samozřejmost, stejně jako podpora
autobusové dopravy, vytvoření prostředí pro ordinace lékařů, kadeřnictví a pedikúru. V tomto úsilí budeme
pokračovat i nadále.
Za pár dnů tu máme svátky jara, Velikonoce, na které se už jistě těšíte. Letos vychází Velikonoční pondělí na
22. dubna. Dovolte mi, abych Vám popřál krásné prožití těchto svátků, hodně sluníčka, zdraví, úsměvů
a štěstí na každém kroku.
Osvald Süss

Obchod Minimarket v Roztokách________________________________________________
V dřívějších dobách bylo nepsaným pravidlem, že byl v každé vesnici kostel, škola, obchod a hospoda.
V dnešní době je zachování právě obchodů velký problém. Mnoho obcí obchody s potravinami a základním
drogistickým zbožím zavírá z důvodu vznikajících řetězců, gigantů, které mohou vyhlašovat „akční“ ceny,
a kterým se nedá konkurovat. Obec Roztoky u Jilemnice prodejnu a její zachování chce podporovat, za rok
2018 ji dotuje z obecního rozpočtu, a to částkou cca 250 000,- Kč. Má to své důvody. Roztočtí i okolo jedoucí
si mohou každé ráno nakoupit čerstvé pečivo. Salámy, sýry, lahůdkové saláty jsou k zakoupení na váhu, nikoli
v plastové vaničce s několikaměsíčním datem spotřeby. Rybí salát je složen z ryb a nikoli velkých kusů cibule.
Salám a sýr dostanete nakrájený slabounce nebo silnější dle Vaší potřeby a chuti. Připravujete oslavu?
Děvčata Vám připraví balíček dle přání oslavence a dle možností Vaší peněženky. Starší občané Roztok, na
které musíme myslet v prvé řadě, protože se nedostanou tak jednoduše do města, si nejen nakoupí, ale
mohou i pohovořit při cestě z i do obchodu. Při různých událostech je možné objednat si hotové koláčky,
mazance i vánočky. Maminky na mateřské si mohou nákup zpříjemnit delší procházkou. Plusů je hodně a při
čtení těchto řádků Vás jistě napadnou i další. Bohužel na druhé straně je neopominutelná i stránka
ekonomická. Pomůžete? Zkusíte zavítat, třeba jednou za měsíc, na nákup do našeho Minimarketu? Budeme
se na Vás těšit.

Odpadové hospodářství_______________________________________________________
Čtrnáctidenní svoz popelnic bude probíhat od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019 a to vždy sudý týden v pátek.
Zkušenosti s tříděním odpadu ukazují, že pokud se do popelnice nevhazují papíry, kartony, plasty, plechovky
ani odpad ze zahrady, pak je nádoba dostatečná a mnohým stačí i na více než dva týdny. Vyzkoušejte to
a začněte tím, že se na obci stavíte pro pytle – žlutý, oranžový a šedý - na plasty, obaly z mléka a džusů,
konzervy a plechovky. Kontejnery na bioodpad budou rozmístěny stejně jako loni a to po 1. 4. 2019.

Poplatky – odpady a pes_______________________________________________________
Poplatek za odpady činí 500,- Kč na osobu/rok a má povinnost jej platit každá trvale přihlášená osoba v obci.
Majitelé budov bez přihlášených osob k TP (rekreační objekty) platí 500,- Kč / rok a na obci obdrží 8 ks pytlů
na komunální odpad. Pokud dojde k přihlášení k trvalému pobytu během roku, pak se vypočítává poměrná
část. Placení poplatku za odpady se vztahuje i na narozená miminka. Termín splatnosti poplatku za odpady
je 30. 6. 2019. Platbu lze provést bezhotovostně na účet 19-1269430227/0100, variabilní symbol uvádějte
číslo popisné, nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.
Poplatek za psa je splatný k 30. 3. 2019 a činí 200,- Kč za 1 psa, za dva psy je to pak 600,- Kč.

Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu____________________________________________
V sobotu 13. 4. 2019 proběhne sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu. Nebezpečný odpad je třeba
osobně předat obsluze na sběrném místě, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo životním prostředí.
Svozová trasa – přibližný časový harmonogram – nebezpečný odpad:
8:00 hod.
8:15 hod
8:30 hod
8:45 hod
9:00 hod

u Bušáků
u Pavlíčků
u P-Kvartetu
u kovárny
u obecního úřadu

9:15 hod
9:30 hod
9:45 hod
10:00hod

pod školou
u dolní prodejny
u Patků pod Prklínem
pod Borůvkovými

Železný šrot bude nakládán v podobném časovém sledu členy TJ Sokol Roztoky u Jilemnice, železo odkládejte
na svozovou trasu, bude-li to možné, až v sobotu ráno.

V letošním roce se naše obec připojí k celorepublikové úklidové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Cílem je
uklidit nepořádek a černé skládky ve svém okolí. Úklid však nemůže proběhnout bez nadšených
dobrovolníků. Proto vás zveme a prosíme, vezměte svoje rodiny a přátele a
pojďme po zimním spánku společně uklidit naší obec.
V loňském roce bylo v celé zemi sebráno 2 113 tun odpadu. Úklid proběhne
ve skupinách, za každého počasí v sobotu 6. dubna, sraz ve 13.00 h u obecního úřadu. Plánovaná náročnost
2-3 h. Pracovní pomůcky a drobné občerstvení zajištěno. Více informací na www.uklidmecesko.cz

Kompostování_______________________________________________________________
Vážení spoluobčané Jilemnicka,
kompostovací sezóna 2018 je za námi a pomalu se budeme připravovat na tu nadcházející.
Oproti předešlému roku se množství zpracovaného bioodpadu za celý mikroregion celkově snížilo. Hlavní
příčinou je především suchý rok, kvůli kterému se vyprodukovalo méně hmoty ke kompostování – tráva,
seno… Náklady na kompostování i přes to mírně stouply. Promítla se do toho vyšší cena za pohonné hmoty,
zpracování části hmoty z předcházejícího roku (kvůli dlouhodobé nemoci obsluhy), a stále se zvyšující náklady
na opravu techniky. Veškerá vytříděná hmota je sbírána a svážena společnou technikou a dále je
zpracovávána na šesti kompostárnách, které jsou rozmístěny po mikroregionu. Jedná o obce Bukovina u
Čisté, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou.
Jako každý rok si dovolíme zmínit, co vše lze do zelených kontejnerů odkládat. Jedná se pouze o biologicky
rozložitelný odpad – listí, seno, trávu, plevelné rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a
délky 2 m). Do nádob prosím neodkládejte zbytky jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj, jedlé oleje,
kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny, plasty, sklo, kov a další biologicky nerozložitelné odpady.
Prosíme Vás o skutečně pečlivé třídění bioodpadu do hnědých popelnic i zelených kontejnerů. Složky, které
nepatří do bioodpadu, způsobují každoročně poškození techniky, která bioodpad zpracovává. Náklady na
opravu techniky způsobené špatným tříděním se neustále zvyšují a přesahují již stotisíc korun! Kompost si
stále drží certifikaci, kterou získal již v roce 2015, a tak může každý občan Jilemnicka – svazku obcí tento
produkt od zpracovatele získat zdarma. Stačí pouze kontaktovat obecní či městský úřad příslušné
kompostárny a domluvit se na odběru hotového kompostu.
Za Jilemnicko – svazek obcí
Ing. Štěpánka Machová

Životní jubilea_______________________________________________________________
DUBEN
89 let Zavrtálková Maruška, Roztoky u Jilemnice 112
KVĚTEN
90 let Chrtková Jana, Roztoky u Jilemnice 27
80 let Bílková Vlasta, Roztoky u Jilemnice 293
80 let Mečířová Zdenka, Roztoky u Jilemnice 158
80 let Gall Jaroslav, Roztoky u Jilemnice 324
80 let Víchová Vlasta, Roztoky u Jilemnice 298
ČERVEN
93 let Vydrová Jiřina, Roztoky u Jilemnice 358
86 let Kotyková Alenka, Roztoky u Jilemnice 325
83 let Pochop Jaroslav, Roztoky u Jilemnice 105
84 let Vanclová Helena, Roztoky u Jilemnice 351
90 let Kuříková Helena, Roztoky u Jilemnice 247
86 let Straka Jiří, Roztoky u Jilemnice 277
87 let Šolc Miroslav, Roztoky u Jilemnice 340

Přejeme vše nejlepší a do dalších let hodně
zdraví a pohody!

Statistika 2018 ______________________________________________________________
V roce 2018 se v naší obci narodilo 15 dětí:

Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:

Bušák Václav
Čurda Ondřej
Dlabola Tomáš
Haková Kristýna
Jerychová Natálie
Klos Marek
Koldová Valentýna
Korotvičková Ema
Kratochvíl Jan
Nováková Anna
Novotková Valentina
Růžičková Daniela
Říha Mikuláš
Šolcová Agáta
Vaňátko Sebastián

Hlaváčková Markéta
Holcová Zdeňka
Horáček Jiří
Horký Vladimír
Psotová Zdenka
Vydrová Eva

Roztoky u Jilemnice 335
Roztoky u Jilemnice 228
Roztoky u Jilemnice 382
Roztoky u Jilemnice 240
Roztoky u Jilemnice 327
Roztoky u Jilemnice 432
Roztoky u Jilemnice 157
Roztoky u Jilemnice 240
Roztoky u Jilemnice 289
Roztoky u Jilemnice 306
Roztoky u Jilemnice 99
Roztoky u Jilemnice 218
Roztoky u Jilemnice 221
Roztoky u Jilemnice 340
Roztoky u Jilemnice 374

čp. 118
čp. 348
čp. 333
čp. 343
čp. 312
čp. 193

V roce 2018 se:
Přistěhovalo 25 osob
Odstěhovalo 13 osob
K 31. 12. 2018
žilo v naší obci
1058 obyvatel.

Velikonoce _________________________________________________________________
Boží hod velikonoční – Velikonoční neděle připadá v letošním roce na 21. 4., Velikonoční pondělí je 22. 4.
Týden, který předchází Velikonocím je označován jako pašijový, svatý či velký. Pondělí (Modré) a úterý
(Šedivé) nejsou nikterak významné dny jako ty nadcházející, uklízí se okolí domu i samotný dům, vymetají se
pavučiny. Neveselé barvy jsou symbolem utrpení, které prožíval Ježíš před popravou.
Škaredá (Smetná, Sazometná) středa - v tento den se většinou vymetaly z komína saze, jakoby se vymetaly
zlé síly. Nemračte se v tento den, nebo se budete mračit každou středu do konce roku.
Zelený čtvrtek – den odpuštění, kající hříšníci mohli přijít zpět mezi věřící. Vstávalo se velice brzy, omývalo
se rosou. Jí se pečivo s medem a zelené pokrmy pro zachování celoročního zdraví. Důležité je nehádat se a
nepůjčovat si v tento den peníze. V tento den umlkají zvony v kostelech – odletěly do Říma.
Velký pátek – den připomínající smrt Ježíše Krista prožíváme v tichu a rozjímání. Výzdoba kostelů je
jednoduchá, zpívá se bez doprovodu varhan, zvony nezvoní. Údajně se v tento den otevírají poklady.
Bílá sobota – uklízí se a zametá novým koštětem, aby bylo čisto celý rok, pečou se mazance a velikonoční
beránky. Pletou se pomlázky, barví se vajíčka.
Boží hod velikonoční, 1. neděle velikonoční, zmrtvýchvstání Ježíše
Krista – končí postní období, nastává období radosti. V kostelech se
světí velikonoční pokrmy.
Pondělí velikonoční (červené) – den koledování, pomlázky. Šlehání zelenými proutky by mělo předat člověku
sílu jarní přírody. Pomlázka toho, kdo přijde koledovat jako první prý i přináší štěstí do domu.

Tříkrálová sbírka 2019 ________________________________________________________
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2019.
Výtěžek sbírky v obci Roztoky činil 41 295,-Kč.
Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé
pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu pro Domácí zdravotní péči ve

Studenci. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí, například projekty v Indii –
kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávaní v oblasti Bangalore
a Belgaum.
V letošním roce přeji všem požehnané dny.

Za FCH Studenec Heda Jiranová.

Vyúčtování sbírky kostel_______________________________________________________
Dne 1. 8. 2017 byla zahájena veřejná sbírka „Záchrana kostela sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice“,
dnem 26. 12. 2018 byla ukončena. Celkem se vybralo krásných 339.370,- Kč. Všem, kdo jste přispěli moc
děkujeme!
Vyúčtování:
Zasláním na bankovní účet
324.770,- Kč
Náklady na realizaci sbírky
58,- Kč
Pokladničky
14.600,- Kč
Čistý výtěžek sbírky
339.312,- Kč
Hrubý výtěžek
339.370,- Kč
Částka 257.044,- Kč již byla použita na spolufinancování opravy střechy, zbylá částka 82.268,- Kč bude
použita při opravě fasády. Práce začnou, jakmile bude stabilnější počasí.

Vodné 2019_________________________________________________________________
Vodné pro rok 2019 bylo stanoveno na 30,- Kč / m³. Odečty budou probíhat v měsících říjen a listopad.
Současně žádáme všechny, kdo mají s obcí uzavřenou smlouvu na odběr vody, aby se stavili v kanceláři OÚ
z důvodu podpisu smlouvy nové, aktualizované (pokud tak již neučinili). Děkujeme.

Kultura ____________________________________________________________________
V polovině února jsme pro vás připravili divadelní představení jilemnických ochotníků Divadlo
v Roztocké „Sen noci svatojánské“. Příběh dvou ne právě šťastně zamilovaných párů,
skupiny řemeslníků „herců“ a nadpřirozených bytostí odehrávající se v lese jedné májové
noci herci bravurně zahráli. Jejich výkony byly obdivuhodné. Děkujeme. Dovolíme si také
poděkovat vám, divákům. Účast byla velká, dokazující, že má smysl podobné akce dále organizovat.
Doufáme, že se Vám představení líbilo a podařilo se, alespoň na chvilku, zapomenout na každodenní koloběh
i starosti.

Z historie___________________________________________________________________
26. 2. 2019 uplynulo 100 let od narození podstrážmistra Jana Horáčka, roztockého
rodáka, který pracoval jako vězeňský dozorce ve valdické trestnici a poté na Pankráci. Zažil
nasazení v Německu (rok 1940), působil v Itálii jako člen vládního vojska. Do
Československa se vrátil v září 1945. O dva roky později požádal o přijetí do SVS (Sbor
vězeňské stráže), konkrétně chtěl být zařazen do Valdic, které jsou v blízkosti Roztok.
Stačil se ne moc šťastně oženit, a nepodařený vztah se rozhodl řešit odchodem a od
července 1949 nastoupil na Pankrác. O jeho osudu rozhodl velmi blízký kontakt
s některými vězni (odpůrci režimu), kterým pomáhal udržovat kontakt s vnějším světem.
Vše bylo vyzrazeno, sledovala ho StB, některé „protistátní“ akce byly StB přímo organizované. V září 1949 je
Jan Horáček zatčen. Po dlouhých 22 měsících padl nakonec rozsudek smrti za zločin vyzvědačství, který byl
vykonán 6. listopadu 1951. Černá mramorová pamětní deska k uctění památky Jana Horáčka, je umístěna na
vstupním schodišti OÚ Roztoky u Jilemnice a byla odhalena dne 8. března 1993.

VOLBY v roce 2019___________________________________________________________
24. 5. a 25. 5. 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Podrobné
informace budou vyvěšené vždy v dostatečném předstihu na úřední desce OÚ. Voliči
budou vybírat své kandidáty prostřednictvím hlasovacích lístků, uspěje strana, která
získá více než pět procent všech hlasů. V České republice se volí 21 europoslanců.

SDH Roztoky u Jilemnice_______________________________________________________
První úkol letošního roku pro nás byl uspořádat HASIČSKÝ PLES, který se konal 19. ledna. Děkujeme
za účast těm, kteří ples navštívili - moc si toho vážíme. Na začátku února proběhla VÝROČNÍ SCHŮZE, kde
se odsouhlasil plán činností na rok 2019.
Od půlky března již začaly tréninky MLADÝM HASIČŮM. Trénujeme každou středu a pátek od 17:00
u hasičské zbrojnice. Pilně se připravujeme na soutěže v požárním útoku či štafetách a na Hru Plamen.
Pokud jsi v 1. – 9. třídě přijď se podívat, rádi tě mezi sebe přijmeme.
PODĚKOVÁNÍ – 11. února v podvečerních hodinách došlo k výjezdu JSDH Roztoky u Jilemnice,
v kterém šlo o záchranu ženy v nesnázích. Pomoc pro tuto ženu zajistil ROMČA NOVÁK, kterému patří
velké poděkování.

SOKOL Roztoky u Jilemnice____________________________________________________
SOKOLSKÉ DĚNÍ - Na konci ledna proběhla valná hromada spolku, která zhodnotila uplynulý rok
2018 a představila plány na ten letošní. Jedním z bodů valné hromady bylo i zvýšení členských příspěvků na
minimum, které připouští vyhlášené dotační programy – 100,-Kč důchodci a mládež, 200,-Kč ostatní.
Příjmy z dotačních programů jsou nezbytné pro zabezpečení chodu našeho spolku.
Na začátku března jsme uspořádali maškarní bál, na němž zahrála skupina Rouden Band. Na bál
dorazily velmi pěkné masky, bohužel celková účast byla nižší než minulé roky. Příští rok zvažujeme změnu
termínu z důvodu množství plesů v okolí, např. Kruh, Studenec, Roškopov, Jilemnice.
FOTBAL - Naši fotbalisté sehráli tři přípravná utkání. Nejprve vyhráli 5:0 nad Lhotou pod Libčany,
poté remizovali 2:2 s SG Nebelschütz a 2:2 s Dolní Kalnou. Poslední přípravný zápas sehrajeme v neděli 16.3
v Lomnici nad Popelkou s týmem Železnice.
První mistrovské utkání se uskuteční v sobotu 23.3 v Jablonečku. Následná domácí utkání odehrajeme
v sobotu 30.3. se Smržovkou, v sobotu 13.4 s V. Hamry, v neděli 28.4 s Albrechticemi, v sobotu 11.5.
s Železným Brodem, v sobotu 25.5 s Plavy a 15.6. s Bozkovem. Doufáme, že nás přijdete povzbudit v hojném
počtu.
Další připravované akce, které proběhnou do prázdnin:
V sobotu 23.března od 13.00 proběhne tradiční pingpongový turnaj.
V sobotu 13.dubna se uskuteční sběr železného šrotu. Šrot, prosím, uchystejte v sobotu ráno k silnici. Těžší
věci vyzvedneme přímo z místa. Za podporu akce předem děkujeme.
V úterý 30. dubna vás zveme na Sokolku na tradiční pálení čarodějnic pořádané s obcí Roztoky u Jilemnice.
V sobotu 22.6. proběhne již čtvrtý ročník turnajů mladších a starších přípravek.
V pátek 28.6. se bude konat oblíbená akce „Hurá prázdniny.“
V sobotu 29.6. pojedeme na návštěvu do Nebelschütz.
Všem pak připomínáme, že multifunkční hřiště je již v provozu a tímto apelujeme na jeho aktivní využívání.
Rezervace na tel.:739353741.
Halový fotbalový turnaj mladších žáků
Roztočtí fotbalisté v kategorii mladších žáků, fungují jako jeden tým ve spolupráci s chlapci z Jilemnice a
účastní se krajských soutěží. Krajského přeboru a první A třídy v Libereckém kraji.

Začátek roku jsme zahájili halovým turnajem v České Lípě. Sestavili jsme dva týmy a vyrazili do boje proti FK
Ústí nad Labem, FK Litoměřicko, Arsenal Česká Lípa, FK Junior Děčín, Lokomotiva Česká Lípa, Dynamo
Stružnice a Roztoky/Jilemnice A, B.
Turnaj vyhrálo Ústí nad Labem, druzí
FK Litoměřicko, třetí Arsenal Česká
Lípa. Náš A tým skončil na krásném 5.
místě a B tým na 8. místě. V této
konkurenci to bereme jako velký
úspěch, jelikož jsme s ligovým Ústím
nad Labem prohráli "jen" 4 :0. A náš
B tým byl poskládán o rok až o dva
roky mladšími kluky než ostatní
mužstva. Turnaje se účastníme již
druhým rokem a opět jsme se bavili
fotbalem.
Z Roztockých kluků Jan Vebr, Filip Hanč, David Mečíř ml. Štěpán Ginzl, Roman Novák, Marek Jahn, Jakub
Svatý...
Za trenéry David Mečíř st. Děkujeme...

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice PO ____________________________
Co se přihodilo v roztocké škole od vydání posledního čísla Roztockého zpravodaje?
1. Vánoční koncert
Nejdříve bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří se 27. 12. 2018 přišli potěšit s námi do kostela na
vánoční koncert hudebního kroužku. Účast byla hojná a ohlasy posluchačů pozitivní, proto doufáme, že i
příští rok budeme mít tuto milou příležitost.
2. WiFi
Další novinkou je to, že budova naší školy je nově pokryta bezdrátovou sítí WiFi, kterou mohou využívat
zcela zdarma žáci a zaměstnanci školy. Přístup do sítě je zabezpečen, takže systém vyžaduje zadání hesla pro
připojení. Realizace WiFi je zajištěna velmi spolehlivými anténami, tzv. access pointy, které díky centrálnímu
řídícímu prvku dokáží stejnou sítí pokrýt rozlehlé objekty a obsloužit velké množství klientských zařízení. Toto
WiFi připojení je určené pro běžné prohlížení stránek, e-mailů atd. Přístupy na některé sociální sítě jsou
žákům zablokovány. Dodatkem ke školnímu řádu v podobě „Pravidel používání WiFi sítě“ je ošetřeno chování
uživatelů (zákaz porušování zákonů ČR, dodržování autorského práva, zákaz prohlížení stránek se závadným
obsahem apod. – celé znění je k dispozici na školních stránkách). Sítě WiFi bude využíváno především k výuce,
škola je zapojena do projektu Šablon II, v jehož rámci budeme pořizovat pro žáky interaktivní přenosná
zařízení a jejich využití je mj. podmíněno právě pokrytím učeben a přilehlých prostor školy WiFi signálem.
3. FB
Od února má naše škola také facebookové stránky. Měly by sloužit k předávání rychlých krátkých
informací, k připomenutí plánovaných akcí, či možnosti nahlédnout „pod pokličku“ tvorby našich žáků. Snad
se tento způsob komunikace osvědčí a stane se dobrým nástrojem do budoucna.
4. Asistenti, chůva
Náš pedagogický sbor se „rozrostl“ o nové asistenty. V MŠ pokračuje jako chůva paní Petra Adolfová,
asistenta pedagoga vykonává Bc. Jan Šnorbert, který pomáhá jako školní asistent ve školní družině. Na ZŠ
působily ve funkci školních asistentek paní učitelka Dita Lulková a Mgr. Aneta Sedláčková. Od března
letošního roku tuto pozici zaujala paní Dana Ryšavá, DiS. Činnost asistentů je velmi prospěšná, pomáhají
nejen dětem dvouletým a žákům s podpůrnými opatřeními, ale celkově přispívají k hladšímu chodu
vzdělávání a různých školních akcí.

5. Anglie
Další novou aktivitou, které se mohou žáci II. stupně naší školy zúčastnit, je poznávací zájezd do Anglie.
V letošním roce jsme dostali nabídku zúčastnit se spolu s dalšími dvěma školami a jejich žáky květnového
poznávacího zájezdu do Anglie, který pořádá CK HAP Tour. Celkem se přihlásilo 21 dětí, se kterými na zájezd
pojedou i dvě vyučující. Na účastníky čeká náročný program. Po cestě se zastaví v belgickém městě Bruggy,
přenocují ve Francii a poté jsou před nimi 4 dny v Anglii. První den navštíví Dover a městečko Canterbury a
poté stráví 3 dny v Londýně, kde si prohlédnou nejznámější památky, např. The Tower of London, Katedrálu
sv. Pavla. V Londýně budou děti ubytovány v anglických rodinách.
6. Soutěže
Jsme rádi, že se naši žáci s chutí účastní řady soutěží, které se nabízejí. V únoru
šesťáci řešili úkoly celostátní matematické soutěže Pangea, nyní na jaře ještě
proběhne pro I. i II. stupeň Matematický klokan (březen), Pythagoriáda pro 6. a 7.
ročník (duben), dále pak školní kola zeměpisné, fyzikální i chemické soutěže.
Zdařilé výkresy posíláme do výtvarných soutěží, bohužel zatím menší zájem jeví
žáci o účast v literárních (autorských) soutěžích. Např. v rámci kampaně „Rosteme
s knihou“ byla vyhlášena soutěž na téma Paměť a vzpomínky aneb Skutečný
příběh, který mě zaujal – děti mají napsat skutečný příběh, který slyšely vyprávět
ze vzpomínek někoho ze svých blízkých či známých. Uzávěrka soutěže je 29. 3.
2019.
7. Projekty
Jak jsme se již zmínili výše, jsme i nadále zapojeni do řady projektů. Díky nim
Autor: Markéta Exnerová
získáváme prostředky na dovybavení školy, financování činnosti školních
asistentů, ale taky např. chůvy v MŠ. Aktuálně nás čeká nákup školních tabletů, které mají pomoci dětem
naučit se využívat moderní techniku nejen k zábavě, ale především ke vzdělávání, procvičování učiva a dalším
výukovým činnostem.
Další zajímavou aktivitou, která proběhne v prvním červnovém týdnu, ale již nyní se do ní přihlašovali
účastníci, je česko-polský umělecký festival pořádaný Jilemnickem – svazkem obcí. Jedná se o týden
divadelních, tanečních, hudebních a výtvarných workshopů v rámci projektu Krkonošská kulturní setkání.
Čeští žáci ve věku 13 – 16 let budou spolupracovat s vrstevníky z Polska. Věříme, že to bude zajímavé
obohacení jejich pohledu na život a kulturu v rámci regionu bez ohledu na hranice států.
8. Přijímací zkoušky
Závěrem našeho příspěvku chceme připomenout, že letošní přijímací zkoušky na střední školy čekají žáky
9. tříd ve dnech 12. a 15. dubna. Držme jim palce, aby nad nimi nezvítězila tréma a aby podali svůj obvyklý
výkon, se kterým budou spokojeni. Připravovali se pečlivě, dlouhodobě, situaci nepodceňovali, a tak není
důvod, proč by neměli být úspěšní.
S přáním klidného a radostného prožití blížících se velikonočních svátků
Žáci a učitelé základní a mateřské školy
_______________________________________________________________________________________
Kontakt Obecní úřad Roztoky u Jilemnice
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240
512 31 Roztoky u Jilemnice
úřední dny: pondělí a středa 7.30 – 16 hodin

Telefon: 481 587 296
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz

