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Uteklo dalšího čtvrt roku a k Vám se dostává letošní letní zpravodaj. Kalendářní léto začalo teprve
minulý týden, ale letní teploty panují téměř celé jaro. Padá jeden teplotní rekord za druhým. Většinu
republiky trápí sucho, v politice nervozita a napětí a v naší obci finišují přípravy na 36. ročník
Krakonošovy tržnice. Uvidíme, co nám ten letošní osmičkový rok ještě přinese.
V minulém čísle zpravodaje jsem celkem podrobně popisoval připravované investice, které bychom
chtěli v letošním roce realizovat. Nejpřínosnější investicí je dlouho slibovaný výtah v budově
obecního úřadu. Ve výběrovém řízení, které bylo za tímto účelem vypsáno, byla vybrána firma
Michala Havrana ze Dvora Králové. Práce jsou v současnosti v plném proudu. Dokončení je
plánováno ke konci měsíce srpna. Na projekt budou čerpány mimo jiné i finanční prostředky
z dotačního fondu Libereckého kraje, Program obnovy venkova, ve výši 300 tis. korun. Současně
s výstavbou bude v době čerpání dovolené pana doktora Gottwalda od 1. července do 22. července,
probíhat částečná rekonstrukce chodby, ordinace a čekárny. Pevně věříme, že nedojde ke zpoždění
prací a nedotkne se tak pacientů. V opačném případě Vás budeme včas informovat.
V srpnu začne na této budově rekonstrukce střechy v podobě výměny střešní krytiny. Práce na základě
soutěže bude provádět místní firma pana Martina Jahna.
V dubnu bylo také vypsáno výběrové řízení na opravy několika místních komunikací. Opravy
proběhnou rovněž v měsíci srpnu a zhotovitelem bude firma STRABAG. Jedná se o komunikace u
Bílků, Na lukách a ke kompostárně. Ve stejném měsíci dojde k opravě dlažby na historickém hřbitově.
Práce provede firma Preissler. Z probíhající přípravy projektů, které se připravují na nastávající
období, bych rád připomenul zpracování projektu ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici č. 28411
a s tím související revitalizaci návsi, vybudování chodníků a veřejného osvětlení od Severky až po
bývalý P Kvartet a v neposlední řadě rekonstrukce silnice od křižovatky na Svojek až po křižovatku
na Martinice v Krkonoších. Tato, svým rozsahem asi největší akce v poslední době, by měla probíhat
v součinnosti s Libereckým krajem. Vzhledem k tomu, že se na projektech pracuje prakticky
nepřetržitě, mohlo by se podařit zažádat o peníze na SFDI v prosinci letošního roku a akci tak spustit
již příští rok.
Osvald Süss, starosta obce
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Kontejnerové stání – tříděný odpad________________________________________
V polovině června 2018 byla dokončena výstavba nového kontejnerového stání spolu s novým
místem pro ukládání tříděného odpadu. Za obecním úřadem byl prostor pro tříděný odpad zrušen,
originální žluté pytle s plasty, oranžové pytle s tetrapaky, šedé pytle s plechovkami (kovem) a papír
určený do sběru odnášejte, prosím, na nové stanoviště před garážemi OÚ. V průběhu roku bude stání
doplněno kontejnery na PET lahve a sklo.

Odpady v domácnosti
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného
nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme
nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme plastový
kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej
znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život
v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen
zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši
domácnost zjistíte v obecní či městské vyhlášce.

Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy
už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě
dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. Ze zkušeností vyplývá, že
průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být
prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová
krabice. Nápojové kartony dává mnoho lidí společně s plastem do jedné tašky a u kontejnerů tyto
dva druhy odpadu dotřiďuje. Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v popelnici a ta se nemusí tak
často vyvážet. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí
pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je
občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění
zařídí.
Děkujeme, že třídíte. Děkujeme, že zde udržujete pořádek.
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Místní poplatky________________________________________________________
Jako každý rok připomínáme splatnost místních poplatků vybíraných obcí v roce 2018:
• poplatek za odpady činí 500 Kč/osoba/rok splatnost do 30. 6. 2018
• poplatek za psa činí 200 Kč/pes

splatnost do 31. 3. 2018

Pokud jste zapomněli, obratem uhraďte na číslo účtu 19-1269430227/0100, v.s. číslo popisné, nebo
se zastavte na obci. Každá upomínka znamená náklady navíc, které budou dotyčným přiúčtovány.

Krakonošova tržnice____________________________________________________
Ve dnech 7. - 8. července 2018 proběhne 36. Krakonošova tržnice. Jako každoročně se můžete těšit
na výstavu a prodej chovných zvířat, drůbeže, zahrádkářských výpěstků a potřeb, ukázku historické
techniky a spoustu dalších zajímavostí. Připravili jsme pro vás JEZ - country kapelu Praha, OAZA hudební skupinu, NADORAZ – dixilendovou kapelu.

Přijďte se podívat, srdečně vás zveme.
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Jilemnicko – svazek obcí________________________________________________
Jilemnicko – svazek obcí v současné době zakládá společnost s ručením omezeným s názvem EKO
– Jilemnicko. Tato společnost, jejímž majitelem bude Jilemnicko – svazek obcí, bude mít za úkol
provozování současných kompostáren a v případě úspěšné realizace připravovaného projektu i
likvidaci a třídění odpadů.
Zároveň bychom Vás tímto chtěli pozvat na tradiční akci pořádanou právě naším svazkem
„Jilemnicko-svazek obcí“:
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Vítání občánků________________________________________________________
25. května 2018 jsme v naší obci přivítali nové občánky - 7 holčiček a 8 chlapečků. Ještě jednou jim
přejeme hodně zdraví a šťastné vykročení do života pod ochrannými křídly svých rodičů. Dětem a
učitelkám z mateřské školy děkujeme za krásné vystoupení, originální básničky a písničky, které si
pro každého vítaného človíčka připravily.

Životní jubilea_________________________________________________________
Červenec
91 let, Martinec Josef, Roztoky u Jilemnice 266
86 let, Süss Oswald, Roztoky u Jilemnice 286
84 let, Zvonařová Olga, Roztoky u Jil. 133
93 let, Kobrlová Ludmila, Roztoky u Jil. 33
Srpen
81 let, Čeřovský Zdeněk, Roztoky u Jil. 292
85 let, Šubrtová Jaroslava, Roztoky u Jil.289
89 let, Horáčková Anna, Roztoky u Jilemnice 3
84 let, Podzimková Liběslava, Roztoky 328
88 let, Doubravová Drahomíra, Roztoky u Jilemnice 260
Září
84 let, Jiříčková Jitka, Roztoky u Jilemnice 209
92 let, Psotová Zdenka, Roztoky u Jil. 312
87 let, Ševcová Věra, Roztoky u Jilemnice 111

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody.
5

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice____________________________________________
Závěr školního roku se přiblížil, proto bychom se se čtenáři zpravodaje chtěli podělit o to, jak
letos probíhal. Jako tradičně k nejdůležitějším a také nejočekávanějším událostem tohoto období patří
školní výlety a ukončení studia žáků 9. třídy, jehož nedílnou součástí jsou prezentace jejich
závěrečných prací a různé sportovní soutěže. Letos však ještě prožíváme jistou nervozitu z toho, že
netušíme, co nás čeká v novém školním roce. Termín konkurzu na ředitele školy zatím není znám,
každopádně vzhledem k jeho poměrně pozdnímu vyhlášení proběhne nejdříve v červenci, tedy v době
čerpání dovolených. Nikdo z učitelů tedy nemá jistotu, jaké třídy a předměty bude v novém školním
roce učit, pokud se vůbec nestane nadbytečným. V této souvislosti možná stojí za zmínku, že paní
ředitelka Mgr. Kateřina Zahálková byla 3. dubna 2018 v Jilemnici při příležitosti Dne učitelů
slavnostně oceněna. Podrobnější informace naleznete v článku na školních stránkách.
Děti z 1. - 4. ročníku prožily zábavný den ve FAJNPARKU v Chlumci nad Cidlinou.
Vydováděly se např. v Hopsálkově (venkovní trampolínové centrum), Indiánově (lukostřelba a
bubnování v tee-pee), Akátovém hřišti (visutá opičí dráha), Miniměstě (hřiště s domečky a silnicemi),
svedly týmovou bitvu se vzduchovými děly. Putovaly Dinopralesem mezi „obživlými“ praještěry,
Hmyzákovem s obřími modely nejrůznějšího hmyzu, Zvířátkovem (pěší safari mezi zvířátky - kozy,
osli, klokan). Velkým zážitkem byla 800 metrů dlouhá procházka Bosovem. Během chůze naboso
děti prošly různými fázemi masáže chodidel podle druhu povrchu (jemný či hrubý písek, kamínky,
tráva). Snad nejvíce se dětem líbila návštěva Koukálkova, temné místnosti, kde mohly prožít v 10D
projekci vybraný program (např. příběh dinosaura, jízdu z horského svahu, horor). Z výletu byly děti
nadšené a velmi se pobavily.
Letošní rok pojala 5. třída výlet trošku netradičně a po dlouhém rozmýšlení se rozhodli pro
výlet na raftech. Jeli ve čtvrtek 30. 5. auty do Staré Paky, kde nasedli na rychlík směr Malá skála.
V půjčovně Klokočí měli objednané 3 rafty s vybavením. Všichni nadšeně nasedli a plni očekáváni
vyrazili po Jizeře směr Zrcadlová Koza a Dolánky. Počasí bylo úžasné a všechno se vydařilo. Děti
měly vynikající oběd a spoustu nových zážitků. Výlet zakončilo koupání v Dolánkách v Jizeře.
Všichni si výlet užili a budou na tento den rádi vzpomínat.
Ve čtvrtek 7. června se šesťáci vydali na třídní výlet. Jeli ranním vlakem do Trutnova, kde se
na Krakonošově náměstí v přítomnosti zdejšího draka nejprve nasvačili. Po turistické trase se pak
vydali pěšky do Dolců, cesta jim trvala asi hodinku. Ve zdejším kempu se děti koupaly, vyzkoušely
jízdu na loďce, zahrály si minigolf i beach přehazku. Po posledním vykoupání se vrátily v úmorném
vedru do Trutnova a před odjezdem zpátečního vlaku si dopřály zaslouženou zmrzlinu. Vlak, turistika,
sluníčko, koupání, legrace – prostě výlet!!
Ve čtvrtek 7. 6. se sedmá třída zúčastnila exkurze do Prahy. Vlakem jsme přijeli na hlavní
nádraží, odtud jsme zamířili na Václavské náměstí a dále jsme pokračovali na Staroměstské náměstí.
Po krátké prohlídce náměstí jsme se vydali ke Karlovu mostu, odkud je nádherný výhled přes Vltavu
na Hradčany. Prošli jsme přes Karlův most a zamířili jsme k Petřínu. Cestou jsme si dali malé
občerstvení v místní pizzerii. Pěšky jsme vystoupali až na vrchol Petřína. Zde jsme navštívili
zrcadlové bludiště a Petřínskou rozhlednu. Pak nás čekala už jen cesta zubačkou, tramvají a metrem
na hlavní nádraží a vlakem domů. Počasí nám přálo a celý výlet se nám moc líbil.
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Osmý ročník se 12. 6. vydal vlakem do Pardubic.
Nejdříve si děti prohlédly pardubické nádraží a
zrekonstruovaný prostor před ním, pak již pěšky vyrazily po
třídě Míru až k Zelené bráně. Cestou jsme se zastavili
v Machoňově pasáži, koupili zmrzlinu, podívali se na
budovu Východočeského divadla. Počasí se vydařilo, po
několika dnech úmorných veder bylo pod mrakem, přitom
však příjemné teplo. Ze Zelené brány jsme dohlédli až na
Kunětickou
horu.
Dále
následovala
prohlídka
Machoňova pasáž
Pernštýnského náměstí (morový sloup, radnice, dům
U Jonáše), cesta Příhradkem až na zámek. Zde jsme si ze stálých expozic prošli Českou sklářskou
tvorbu, Přírodu východního Polabí, expozici zbraní a numismatickou expozici, dále pak výstavu Od
stříbrného českého tolaru k americkému dolaru, historickou expozici „Pardubice – příběh města“ a
výstavu Včely ze všech ú(h)lů. Nejvíce však asi zaujali pávi, kteří se bez obav procházeli mezi
návštěvníky a dožadovali se nějakých dobrot. Poté jsme pokračovali Tyršovými sady až do Atrium
Paláce, kde se všichni mohli občerstvit a koupit si nějaký suvenýr z výletu. Ještě zbývala troška napětí
v přeplněném vlaku nazpět, ale domů jsme dorazili v pořádku, unavení, plni zajímavých dojmů.
Poslední květnový den byla 9. třída na exkurzi na Malé Skále. Odtud jsme vyjeli na raftech
po Jizeře do Dolánek. Nevěděli jsme, co od toho očekávat, ale bylo to úžasné. Vody akorát a počasí
ideální, takže nikomu nevadilo, když se trošku namočil. Na trase jsme se zastavili na občerstvení
u Zrcadlové kozy. Děti byly úžasné a myslím, že se jim to také líbilo.
Závěrečné práce
Dlouholetou tradicí naší školy je tvorba závěrečných prací žáky 9. třídy. Jedná se o završení
studia, žáci prokazují komplexní dovednosti v oblasti zpracování určitého tématu. Vše začíná zhruba
v prosinci daného školního roku, tehdy učitelé vypíší témata, o kterých se domnívají, že by jejich
zpracování bylo zajímavé, přínosné a celkově obohacující nejen pro žáky, ale i další zájemce. Z těchto
témat si děti vyberou a dají se do práce. Studují různé zdroje, sbírají informace a pak píší práci, která
musí formou i obsahem vyhovovat stanoveným požadavkům. V tomto úsilí jsou jim nápomocni
učitelé-konzultanti. Na konci
května práci odevzdají a v závěru
června pak proběhne slavnostní
prezentace těchto prací. Žáci i
učitelé se dostaví ve slavnostním
oblečení, před komisí, tvořenou
minimálně
3
vyučujícími
(konzultant, oponent, předseda
komise), a ostatními spolužáky
každý student cca 15 minut o
daném tématu hovoří, odpovídá
na otázky, které mu komise
klade. Následuje slavnostní oběd
a
následné
vyhodnocení
s předáním pamětních listů.
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Letos se Štěpán Adolf zabýval kávou, čajem, jejich pěstováním a využitím, Vít Grosman
informuje o kolonizaci a dekolonizaci, Matyáš Hnyk podává přehled o mezinárodních
organizacích, Natálie Svobodová se ponořila do studia koření a jeho užití a Andrea Süssová
nastudovala královskou rodinu Velké Británie. Leoš Jerych se zabýval významem masa v lidské
stravě, Simona Jerjeová nás seznamuje se svým koníčkem – hasičstvím, taktéž Miroslav Bukovský
si zvolil svou zálibu, a to kytary. V oblasti hudby se pohyboval i Vojtěch Jón, který vytvořil práci o
hudební skupině Dymytry. Vesmírem se zabývala Tereza Grosmanová, chemií v životě člověka
Diana Kasanická. Neuvěřitelné lidské tělo zaujalo Kateřinu Jónovou, sociální sítě Gabrielu
Ginzlovou a skladatel, zpěvák a básník Karel Kryl Lenku Jarošíkovou. Jak se žilo v protektorátu
nám přiblížil Michal Kvarda a celou práci v anglickém jazyce napsal Petr Grosman, zabýval se
americkým životním stylem.
Na závěr bychom rádi připomenuli, že všechny aktuální informace, zprávy z dění ve škole
i fotografie najdete na školních stránkách www.skolaroztoky.cz. Naleznete zde i článek podrobně se
zabývající financováním školy a jejího chodu, konkrétní částky, které se nám podařilo získat
z různých zdrojů. Také bychom rádi poděkovali všem sponzorům a podporovatelům školy za jejich
pomoc a příspěvky.
ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Další školní rok se pomalu chýlí ke konci. Pojďme si připomenout, co jsme v něm společně
s dětmi prožili. Myslím, že to byl rok plný zážitků, kdy nás děti znovu a znovu udivovaly svojí
otevřeností, upřímností a otázkami, na které se někdy opravdu jen těžko hledá odpověď.
Kromě splněného vzdělávacího programu a stálých zájmových kroužků jsme stihli ještě
mnoho výletů, exkurzí a dalších akcí. Několikrát nám do školky přijelo zahrát divadlo, přivítali jsme
kouzelníka, sférické kino, podívali jsme se na práci jilemnických hasičů, prozkoumali jsme nádraží.
Pro rodiče a všechny naše příznivce jsme nacvičili program na vánoční besídku. Tradičně jsme
přivítali nové roztocké občánky. Děti se měly možnost zúčastnit plaveckého výcviku, sportovní
školičky nebo si utužovat zdraví v solné jeskyni. Okolí Roztok jsme poznávali nejen pěšky, ale i na
kole či odrážedle. Podařilo se nám uskutečnit dokonce dva lyžařské kurzy na sjezdovce v Nové Pace.
Jejich závěrem sjelo 12 malých lyžařů velkou sjezdovku! Bruslení a výcvik na běžkách je už v naší
školce samozřejmostí. Letos jsme si ale užili i snowtubink. Že jsou roztocké děti zdatní sportovci, to
předvedly na Mini olympiádě v jilemnické sportovní hale a Olympiádě MŠ na atletickém stadionu
v Nové Pace. Pochválit je do školky přišel i sám vládce hor Krakonoš a vzal s sebou i Trautenberka.
Na závěrečný výlet jsme tentokrát jeli na Janovu horu. Všechny děti byly velmi statečné nejen při
výstupu, ale i při jízdě na opravdovém koni.
Výborná byla naše spolupráce se ZŠ. Vždyť bez tak velké podpory a důvěry ze strany vedení
naší školy bychom jen těžko mohli dětem nabídnout tolik aktivit, akcí a zážitků. Starší kamarádi pro
nás připravili mikulášskou družinu, Dětský den, čtvrťáci s námi vyráběli a chodili nám předčítat
pohádky. Krásný program si pro naše předškoláčky připravila také první třída. Znovu patří naše velké
poděkování organizátorům vánoční sbírky a samozřejmě všem, kteří do ní přispěli. Díky tomu se děti
na školní zahradě opravdu mohou vyřádit. Naše poděkování patří i paním kuchařkám!
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Děti se opravdu mnoho naučily a také toho hodně dokázaly. Myslíme, že na ně máme proč být
pyšní! Ve středu 27. června se rozloučíme s 13 předškoláky. Na naši závěrečnou besídku Vás všechny
srdečně zveme.
A co si přát do nového školního roku? Snad jen, ať je nám i nadále spolu dobře!
Lenka Jakoubková

TJ Sokol Roztoky u Jilemnice____________________________________________
Fotbalový turnaj přípravek
V neděli 17.6.2018 proběhl v Roztokách u Jilemnice fotbalový turnaj starších i mladších přípravek.
Turnaje se účastnilo 12 družstev. Byli jsme potěšeni, že naše pozvání na turnaj
přijaly i teamy velmi zvučných jmen, a to i ligový FK Jablonec nad Nisou, Semily, Jilemnice, Nová
Paka, Studenec, Roztoky.

Hrálo se 14 minut každý s každým v obou skupinách na dvou hracích plochách ve složení brankař +
5 hráčů v poli s možností 5 střídajících.
Pro zpestření turnaje probíhaly v areálu i fotbalové dovednostní soutěže, jako možnost zábavy pro
diváky i hráče při čekání na další zápas.
Děkujeme za podporu obce Roztoky u Jilemnice i obce Kruh a mnoha dalším sponzorům, díky nim
byli vítězové i poražení odměněni pěknými cenami. Přálo nám pěkné počasí a vše se vydařilo.
Doufáme, že příští rok turnaj zopakujeme a opět prožijeme pěkný den s dětmi, sportem a fotbalem.
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Mladší přípravky:
Konečné pořadí: 1.FK Jablonec nad Nisou
.2.Semily, 3. Jilemnice. 4.Sokol Roztoky 1, 5.Nová
Paka , 6. Sokol Roztoky 2...
Nejlepší hráč Štěpán Markalous, FK Jablonec nad
Nisou.
Nejlepší brankář Filip Řehák, Semily.
Starší přípravky:
Konečné pořadí: 1.Semily, 2. Nová Paka, 3. Sokol
Roztoky, 4.Studenec , 5.Jilemnice,
6.Studenec dívky.
Nejlepší hráč Ondřej Jodas, Semily
Nejlepší brankář Doubek Jan Nová Paka

David Mečíř, organizátor akce
10

LESY nebezpečí požárů_________________________________________________
Vážení spoluobčané a přátelé lesa,
obracím se na Vás s výzvou chraňme lesy a važme si jich. Žijeme v době, kdy naše příroda bojuje v
současnosti se změnou klimatu. Lesy jsou poškozovány přírodními kalamitami, zejména větrnými a
kůrovcovými. Bohužel příroda není jediným nepřítelem, sám člověk občas poškozuje a ohrožuje lesy.
Proto prosím dbejme na dodržování pravidel a čistoty v lese, neznečišťujme lesy různými druhy
odpadů, a neohrožujme lesy rozděláváním ohňů či kouřením. Nadměrné sucho může v kombinaci s
otevřeným ohněm způsobit v lese škodu, která je nenahraditelná.
Mgr. Lukáš Strapina"

Lesu zdar

Prázdniny, dovolené, výlety, cestování_______________________________________
„Za dvacet let budeš více litovat věcí, které jsi neudělal než věcí, které jsi udělal. Tak tedy vytáhni
kotvu a vypluj z bezpečného přístavu. Ať pasáty zadují do tvých placet. Zkoumej. Sni. Objevuj.“
Mark Twain
Začíná období prázdnin, dovolených, které je k objevování a zkoumání nových věcí na cestách
ideální. Zasloužené dny volna plně využijte, tak, jak je vám nejmilejší. Užijte si vzácné chvíle, kdy
máte možnost být spolu, plně se věnovat rodině, kamarádům. Pokuste se zapomenout na každodenní
starosti a odpočívejte. Buďte v tomto období ale také opatrní, ať vám vaše cesty nepřipomíná
nepříjemná událost.
Krásné léto a báječnou dovolenou!
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Státní svátky 5. a 6. července______________________________________________
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je státní svátek České republiky, který se slaví
každoročně 5. července. Slaví se jako připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roce 863.
Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie na Velké
Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil také písmo
nazývané hlaholice.
Svatý Konstantin (Cyril), mladší z obou bratrů, byl
vynikajícím teologem, řečníkem a polyglotem.
Působil
jako
profesor filosofie v Konstantinopoli a úspěšně vedl několik
zahraničních
nábožensko-politických
misí
a
mnoho
teologických disputací. Několik let žil v klášteře společně se svým
bratrem.
V
tomto
období
začala
jejich
společná
činnost. Mnichem se stal až krátce před svou smrtí v Římě, kde
vstoupil do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril, které se stalo v
průběhu staletí známějším.
Svatý Metoděj byl bratrem Konstantina. V mládí pracoval jako
byzantský státní úředník. Během společného pobytu s v klášteře s
Konstantinem se stal patrně jeho nejbližším spolupracovníkem, se
kterým se pak účastnil zahraničních cest ve službách Byzance. Po
Konstantinově smrti se ujal vedení velkomoravské misie a završil
jejich společné dílo, které hájil až do své smrti. Jedním z jeho
největších úspěchů bylo zřízení moravsko-panonské arcidiecéze, v
niž se stal prvním arcibiskupem.
Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl
římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel,
vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.
Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl
jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní
úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila
za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Římský
král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický
koncil, kde byl odsouzen jako kacíř, a následně byl vydán světské moci
k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.
6. července - datum upálení Mistra Jana Husa, se stalo českým státním
svátkem.
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