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Vážení spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce.
Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu, celý dům naplní
vůně jehličí a cukroví, ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které
budou s napětím očekávat dárky od Ježíška. Blíží se Vánoce, svátky rodiny a setkávání
blízkých, jsou to svátky klidu, tolerance a pohody, svátky dárků, radosti a úsměvů.
Čas ubíhá tak rychle, že nám nedá zapomenout na rok již skoro uplynulý, který pro mnohé
z nás byl rokem běžným, mnohým přinesl radost, některým způsobil bolest. Nezbývá nám,
než ho takto vnímat a přát si, aby ten další rok byl, když ne stejný, tak určitě lepší, hezčí,
veselejší a šťastnější.
Milí spoluobčané, jménem zastupitelstva obce i svých kolegyň na úřadě vám všem přeji
krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních
úspěchů v roce 2019 – užijte si to, užijte si sebe, užijte si děti a přejte si. Ne nadarmo se
říká: „Přej - bude ti přáno, dej - bude ti dáno.“
V první polovině října proběhly komunální volby, které určily nové seskupení obecního
zastupitelstva na nadcházející čtyřleté období. Chtěl bych Vám, voličům, poděkovat za
důvěru, kterou jste do nás vložili, všem úspěšným i neúspěšným kandidátům za zájem,
který projevili ve snaze pomoci při rozvoji naší obce a sobě a svým kolegům v
zastupitelstvu přeji, abychom spolu dokázali komunikovat a spolupracovat ve prospěch
obce Roztoky u Jilemnice, tak jako v předešlých letech. Těšíme se i na spolupráci s vámi,
na vaše připomínky, návrhy nebo i kritiku, protože to vše nás posouvá dopředu. Věřím, že
si za rok budeme moci říct – posunuli jsme společně tu naši obec zase o kousek dál na
cestě ke spokojenějšímu životu.
Zvláštní dík však patří dnes již bývalým členům zastupitelstva, kteří pro naši obec poctivě
pracovali velmi dlouhou dobu a jejíchž práce si upřímně vážím. Pan Václav Čermák, Petr
Janovský a Petr Šolc, byli spolehliví a pracovití členové zastupitelstva a já jim tímto za jejich
práci děkuji a přeji hodně úspěchů a zdraví do dalšího života.
Süss Osvald, starosta obce
1

Nové zastupitelstvo v Obci Roztoky u Jilemnice______________________________________
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Obce Roztoky u Jilemnice byl dne 30. 10. 2018
zvolen starostou pan Osvald Süss, místostarostou pan Luboš Jerych. Předsedou Finančního
výboru se stal pan Bc. Jiří Kužel, předsedkyní Kontrolního výboru byla zvolena paní Mgr. Kateřina
Zahálková. Obecní zastupitelstvo má 9 členů:
Starosta
Místostarosta
Člen zastupitelstva
Člen zastupitelstva
Člen zastupitelstva
Člen zastupitelstva
Člen zastupitelstva
Člen zastupitelstva
Člen zastupitelstva

Osvald Süss
Luboš Jerych
Jaroslav Šimůnek
Martin Šolc
Stanislav Vodnárek
Dana Horáčková
David Mečíř
Jiří Kužel, Bc.
Kateřina Zahálková, Mgr.

Zimní údržba komunikací_______________________________________________________
Zimní období znamená pro obec zvýšené nároky na údržbu místních, popř. účelových
komunikací a veřejného prostranství ve vlastnictví obce. Údržbu, která spočívá převážně ve
vyhrnování a částečném posypu obecních komunikací, provádíme vlastními silami. Vzhledem
k rozloze a počtu udržovaných úseků, není samozřejmě možné, aby byla celá obec uklizena ve
stejném čase. Proto Vás tímto prosíme o trpělivost, přece jenom je zimní období, a to mnohdy
přináší i částečná omezení. Je však nutno s nimi počítat předem.
Místní a účelové komunikace včetně veřejných prostranství budou vždy vyklízeny
přednostně, jinak je možné požádat i o čištění vašich soukromých cest, na základě smlouvy o
protahování sněhu. Cena úklidu je 110,- Kč + 21 % DPH za každou započatou čtvrthodinu.

Hřbitov_____________________________________________________________________
V průběhu měsíce října, proběhla na místním (hořením) hřbitově obnova číslování
jednotlivých hrobových míst. Stará čísla byla nahrazena novými. Vzhledem k nečitelnosti nebo
absenci starého označení, je možné, že některá hrobová místa zůstala bez označení. V tomto
případě prosíme o návštěvu na obecním úřadě. Děkujeme.
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Vánoční bohoslužby konec roku 2018 a začátek roku 2019____________________________
Vánoční pořad bohoslužeb:
24.12. - od 22.00 h. Půlnoční mše
25.12. - od 9.30 h. Boží hod vánoční
30.12. - od 9.30 h. Svátek Svaté rodiny - mše svatá se zpěvem rytmického sboru
31.12. - od 15.00 h. Svátek sv. Silvestra - zakončení občanského roku
1.1. - od 9.30 h. Slavnost Matky Boží
Vánoční koncert v kostele:

ZŠ a MŠ Roztoky - hudební kroužek - ve spolupráci s farností Roztoky vás srdečně zvou
na pásmo koled a vánočních písní
v podání žáků školy pod vedením Venduly Albrechtové.
Koncert se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice ve čtvrtek
27.12.2018 od 16.hod.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek bude použit na opravy kostela.

Příspěvek P. Miloslava Paclíka, správce farnosti________________________________
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o skutečnosti, že v příštím kalendářním roce 2019, podle
svědectví Roztockých pamětníků, oslaví obec i farnost Roztoky u Jilemnice kulaté výročí
280 let od dostavby současné podoby zděného kostela sv. Filipa a Jakuba, apoštolů,
stojícího uprostřed obce. K jedné z možností, jak si důstojně toto výročí připomenout,
mimo jiných způsobů, patří i možnost doplnění zrekvírovaných zvonů do místní věže
kostela. Roztoky u Jilemnice jsou v širokém okolí výjimkou v tom, že ve zdejší věži místního
kostela nechybí zvony od druhé světové války, ale již od války první. Nedávná možnost,
nabídnutá naší republice Německem, se ve své většině týkala zvonů, zabavených za
nacistické okupace. Ovšem i ta byla podpisem dohody ze strany kardinála Duky v podstatě
anulována, a nahrazena jinými smluvními výhodami. Proto již dlouho existuje myšlenka
zvony do roztockého kostela nahradit a vrátit. Pragmatické důvody jsou při různých
slavnostech, anebo pohřebních obřadech, kdy vlastně hlasy zvonů, doprovázející důležité
chvíle v životě občanů chybí. V neposlední řadě by jistě bylo nádherným doplněním
domova, kdyby se nad Roztokami rozeznívaly zvony, ohlašující například poledne, klekání,
anebo slavnostní a sváteční chvíle. Zvon patří mezi hudební nástroje, které mají srdce.
Proto snad se může svou krásou oslovovat srdce lidí a dotýkat se jich. Ve věži kostela jsou
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tři zvonová místa, jedno je ovšem maličké. Proto byly odbornou firmou Impuls-b z Ostravy
propočítány návrhy dvou zvonů, které by se do věže hodily. První, větší by vážil 410 kg, o
průměru 890 mm, a menší by vážil 200 kg, o průměru 704 mm. U zvonů je situace
následující. Jsou jistě nástrojem, který svým hlasem především zve k modlitbám. Proto
jedna ze dvou stran zvonu je obvykle věnována části církevní a obsahuje jméno světce –
patrona zvonu a obce, a určité zasvěcení – tedy věnování a modlitbu. Protože ale zvon
docela správně patří i bezkonfesní části obce, druhá strana obsahuje prostor pro věnování
obce, památce předků, anebo obětí válek, obětí totalit, či jiné věnování. Bylo by velmi
hezké, kdyby se na pořízení zvonů podílela farnost spolu s obcí.
Proto jsem v listopadu zašel za panem starostou a tuto vizi mu představil. Jistě si řeknete,
že jakožto zástupce církve, která restituovala majetek, přicházím opět s nějakou žádostí.
Jenže já mohu odpovědět, že mi nejde o zisk pro církev, anebo pro sebe, ale pro kostel a
Roztoky. Restituce skončily většinou v rukou a rozhodování nejvyšších vedení církví. Ale
tato myšlenka podporuje něco, co by zůstalo v Roztokách a bylo by to pro všechny. Zůstalo
by to v obci desítky a stovky let, a bylo by to zde opravdu pro všechny. A to si myslím, že je
věc správná. Proto do jejího pořízení bez obce jít nechci. Inspiroval mne přistup města
Vysoké Mýto, které kampaní „zvon pro město, zvon pro nové tisíciletí“ bylo schopno vrátit
do věže zvon o váze 990 kg, a do kterého se angažovali především činitelé města. A radost
z něho měli všichni. Pokud to půjde, chci na této myšlence s panem starostou
spolupracovat a dotáhnout ji do cíle.
P. Miloslav Paclík, správce farnosti

Tříkrálová sbírka – leden 2019_______________________________________________
Tříkrálová sbírka má charakter celonárodní sbírky, jejím hlavním
účelem je pomoci nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám
lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí. Koledníci vybírají dary do
zapečetěné kasičky, jejich dospělý doprovod je vybavený průkazem koledníka.
Tříkrálová sbírka 2019 proběhne 5. 1. 2019.
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Adventní myšlenky teologa Z.A. Emingera
Jsou slova, která mají pro člověka velký význam.
Jsou to slova laskavá, vstřícná, plná naděje a potěšení. Slova, která každý z nás slyší tím
raději, čím déle je odloučen od těch, které miluje. Mám tě rád, neodcházej, miluju tě, je
mi s tebou hezky, přijď, ať se ti daří, měj se krásně, vrať se.
Přijď – slovo, které nás spojuje s druhým.
Slovo, které vytváří vztah. Slovo, skrze něž už člověk není sám.
Přijď, říká žena svému muži. Přijď, říká muž své ženě. Přijď, říkají rodiče svému dítěti.
Přijď, Bože, a přebývej mezi námi a v nás, říkají křesťané v čase Adventu.
Veřejná sbírka na záchranu kostela sv. Filipa a Jakuba __________________________
Od 1. 8. 2017, kdy byla spuštěna veřejná sbírka na záchranu našeho roztockého
kostela, se vybralo krásných 336.341,- Kč. Vám všem, kteří jste přispěli na dobou věc,
mnohokrát děkujeme. Střecha kostela je kompletně opravena. K 26. 12. 2018 veřejnou
sbírku ukončujeme.
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Dům s pečovatelskou službou _______________________________________________
K 1. 1. 2019 končí paní Mária Pavlová jako pečovatelka v domě s pečovatelskou
službou. Za roky strávené na této pozici a za její práci upřímně děkujeme a přejeme jí
pevné zdraví do další životní etapy. Tuto pracovní pozici obsadí na základě výběrového
řízení paní Romana Poláková, které tímto přejeme hodně pracovních úspěchů.

Životní jubilea____________________________________________________________
Leden
82 let, Farská Milada, Roztoky u Jilemnice 128
92 let, Kubát Josef, Roztoky u Jilemnice 281
86 let, Čermáková Antonie, Roztoky u Jilemnice 23
Únor
87 let, Zrzavá Věra, Roztoky u Jilemnice 19
87 let, Mečířová Věra, Roztoky u Jilemnice 191
92 let, Kuželová Jarmila, Roztoky u Jilemnice 125
87 let, Horáčková Marie, Roztoky u Jilemnice 333
Březen
90 let, Grof Zdeněk, Roztoky u Jilemnice 71
81 let, Ihrický Jozef, Roztoky u Jilemnice 138
80 let, Mečíř Ladislav, Roztoky u Jilemnice 158
85 let, Háze Milan, Roztoky u Jilemnice 233
86 let, Janouch Blahoslav, Roztoky u Jilemnice 159
81 let, Grofová Olga, Roztoky u Jilemnice 71

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody!

6

Jak třídit odpad – místo pro jeho odkládání____________________________________
U obecních garáží vzniklo v tomto roce místo pro odkládání tříděného odpadu.
Musíme zdůraznit TŘIDĚNÉHO, protože sem patří pouze pytle s tříděným odpadem
(žluté, oranžové, šedé), které si vyzvedáváte na obci, papír (svázaný nejlépe provázkem,
nebo naskládaný do větší krabice) nebo tříděný odpad určený do kontejnerů – plast, sklo
a textil do kontejneru Diakonie. Ostatní odpad sem NEPATŘÍ.

PAPÍR

SKLO

PLASTY

PAPÍR

Pouze pro tento
tříděný odpad:
KOV, PLECHOVKY,
KONZERVY

Svazek obcí Jilemnicko ___________________________________________________
Tabulka množství bioodpadu svezeného za Svazek obcí Jilemnicko v letech 2015 – 2018. Za obec Roztoky
u Jilemnice bylo v letošním roce svezeno a zpracováno rekordních cca. 440 tun bioodpadu.

Obec Roztoky u Jilemnice podporuje ve spolupráci se „Svazkem obcí Jilemnicko“ mnoho rozličných
programů. Jedním z nich je i MAS „Přiďte pobejt“ (místní akční skupina), která v letošním roce podpořila
následující projekty:
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Obecní zabijačka_________________________________________________________
Zabijačka byla v dřívějších dobách událostí, při níž se vytvářely domácí zásoby masa před
nadcházející zimou. Kromě této role bylo smyslem zabijačky také společenské setkání
příbuzných a známých, kteří se zapojovali do pomocných prací. Zabijačka se postupem
času, díky celoroční dostupnosti vepřového masa v obchodech, změnila na akci folklórní a
společenskou. Naše roztocká zabíjačka, která letos proběhla 16. 11. toto plně potvrdila.
Výrobky byly velmi dobré, počasí nám přálo. Doufáme, že jste si to užili a budeme se těšit
příští rok. Velké díky patří našim pracovnicím Scolarestu!

Základní a mateřská škola
Od našeho posledního příspěvku do roztockého zpravodaje uběhly zhruba 3 měsíce,
rekapitulace toho, co se v jejich průběhu událo v ZŠ, najdete v tomto článku.
Z řadou z Vás jsme se setkali na Dni otevřených dveří (26. 9.), který se, podle
ohlasů návštěvníků, velmi líbil. Fotografie nejen z této, ale i z dalších akcí najdete na
školních stránkách. Od října zahájily činnost všechny kroužky, 4. třída jela do Košťálova
na dopravní hřiště a 4. října proběhlo vánoční fotografování zájemců z MŠ i ZŠ – tyto
fotografie bývají oblíbeným dárkem.
9. třída v rámci předmětu volba povolání navštívila s paní učitelkou Mládkovou
místní kamenictví pana Vorla, jeli také na burzu středních škol do Turnova a pro
usnadnění výběru další vzdělávací instituce, na které budou studovat po ukončení docházky
na naší škole, se setkali jak žáci 8. a 9. ročníku, tak i jejich rodiče se zástupci škol přímo
u nás v Roztokách, kam tito ochotně přijeli.
Děti MŠ a 1. stupně si užily netradiční zážitky sférického kina a 16. 11. představení
kouzelníka, 5. třída jela do Liberce podívat se do galerie výtvarného umění. Do Liberce
se také podívali i žáci 8. ročníku při příležitosti dní GIS pořádaných tamější VŠ.
Aktivitou, která není tolik vidět, ale přitom je též velmi důležitou, neboť pouze
učitelé, kteří se neustále vzdělávají, mohou být svým žákům dobrým příkladem, je tedy
studium učitelů. Probíhá buď formou samostudia (často v době prázdninového volna
žáků), či účastí na různých vzdělávacích kurzech apod. Těchto školení se na podzim
zúčastnili např. pí uč. Mládková (setkání výchovných poradců), p. uč. Řehořek (setkání
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metodiků prevence), pí uč. Kyselová a pí uč. Grosmanová (akreditované kurzy NIDV),
p. uč. Klápště i pí ředitelka (setkání ředitelů škol).
Naši žáci se účastnili i různých soutěžních klání – turnaj v piškvorkách proběhl
v Semilech a naše barvy tam hájil 8. a 9. ročník. Okrskové kolo florbalového turnaje se
konalo v Jilemnici, reprezentovali nás zde týmy starších i mladších žáků II. stupně. Zatím
pouze školní kolo olympiády z českého jazyka proběhlo ve dvou dnech – 23. a 30. 11.
Soutěž je určena žákům 8. a 9.
ročníku a její první část je zaměřena na
mluvnickou oblast jazyka, druhá pak na
stylistické dovednosti. Ukázku jedné
práce najdete v závěru našeho příspěvku.
V rámci akcí pořádaných školou
pro veřejnost proběhla 13. 11. přednáška
s názvem Jak přežít pubertu a 30. 11.
pak vánoční jarmark s výrobky našich
žáků. 5. prosince navštívili mateřskou
školku, školu i různé instituce na obci Mikuláš, anděl a čerti v podání šikovných žáků
9. třídy. 12. a 13. prosince proběhly besídky mateřské školky a základní školy.
Spolupracujeme i s jinými školami, účastníme se např. fyzikálně, přírodovědně a
chemicky zaměřených projektových dnů gymnázia v Jilemnici (6. 12.). V prosinci též
končíme jednu řadu šablon projektů EU,
proto plánujeme a zajišťujeme již nyní
pokračování v další vlně, která by měla
plynule navázat na ty předchozí hned od
ledna 2019. Celkový objem takto
získaných prostředků by měl dosáhnout
skoro 2 mil. Kč. Jejich použití je bohužel
ale přísně vázáno na konkrétní činnosti –
např. na plat asistentů či pořízení určitého
druhu ICT zařízení.
A co nás čeká v úplném závěru prosince? Ještě se vypravíme do kina v Kruhu, kde
zhlédneme film Cesta za králem trollů, a pak již jednotlivé akce v rámci třídnických hodin
těsně před odchodem na vánoční svátky. Rádi bychom také touto cestou poděkovali našim
sponzorům a příznivcům, především panu Jakubovi Illnerovi, který mj. aktivně pomáhá
vyhledávat další sponzory, obci Kruhu, firmám LEDRET s.r.o., Optima silva s.r.o.,
Scolarest a Lesy Dolejš, dále pánům Aleši Zikešovi a Jaroslavu Exnerovi, kteří nám
vydatně pomáhají při různých akcích, a pánům Marku Královi a Jaroslavu Nýdrlemu.
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A nyní již krátké zamyšlení z olympiády českého jazyka na téma
„Co všechno umí světlo“:
Beze světla bych si
nedokázala
představit
život. Děsí mě vize
každodenní
tmy,
kdy
bychom si nemohli ani
rozsvítit lampu nebo zapálit
svíčku. Možná, že kdyby
neexistovalo nikdy světlo,
asi by mi tma tolik
nevadila. Jsme většinou
zvyklí, že spíme za tmy, ale
kdyby byla tma stále,
dokázali bychom usnout? I
světlo nám určuje, kdy je čas jít spát. Beze světla by skoro nic nerostlo a my bychom stěží
něco viděli. I když časem by se nám třeba oči mohly vyvinout a přizpůsobit jenom tmě.
Světlo nám podle mého názoru spíše pomáhá. Částečně se nám stará o rostliny a
umožňuje našim očím lépe vnímat. Za světla mám lepší a veselejší náladu než za tmy. Třeba
to tak není u každého, ale u mě ano. Ale na druhou stranu nám světlo určuje, kdy jít spát,
kdy jít domů, kdy nedělat skoro nic. Myslím, že i ve tmě by se dalo být déle venku nebo být
déle vzhůru. Ale většina lidí tvrdí, že noci jsou jen na spaní a den na činnosti. Když si večer
řekneme, že druhý den něco uděláme, tak to nejspíše ráno neuděláme. Proto by bylo lepší,
když to jde, tak to udělat hned, ne až ráno. Alespoň u mě ano. Možná je to tím, že na světle
vše vnímáme jinak, než když je tma. Nebo tím, že po dlouhém odpočinku se na danou věc
díváme jinak.
Jsem ráda, že se střídá noc a den, světlo s tmou... Ale světlo nám dává více možností.
S přáním světla v duši, v srdcích a radostným prožitím vánočních svátků
žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

Inkluze po roztocku
Milí čtenáři,
jmenuji se Jeníček, jsou mi skoro čtyři roky a jsem inkludovaný v naší mateřské
školce. Víte, co to znamená? Že ne? Já taky ne. Jsem totiž malý – ale to jsou všichni mí
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kamarádi – a k tomu jsem ještě JINÝ než oni. Chovám se trochu JINAK, mám je rád –
trochu JINAK – a oni mě taky trochu JINAK, přesto jsme spolu v jedné stejné školce. A to
je právě ta inkluze.
Narodil jsem se mamince a tatínkovi jako každé „normální“ miminko, ale když mi
byly tři měsíce, začalo být našim divný, že zakláním hlavu trochu JINAK, než ostatní
tříměsíční děťátka. A už to tu bylo. Pediatři, neurologové, rehabky, pravidelná cvičení
(vojtovka), … V roce a půl jsem říkal aspoň některá slova, ty jsem ale přestal používat ve
dvou a půl letech. Asi proto, že jsem začal chodit a musel jsem se víc soustředit na chůzi
než na řeč. Dnes chodím sice krkolomně, ale vylezu do každé výšky (to mám po tátovi),
což všichni sice obdivují, ale mají hrůzu v očích, že spadnu.
Od září chodím do školky pravidelně. Pravidelně je asi přehnané. Někdy jsem totiž
nemocný (rýma, kašel), ale často mám své JINÉ aktivity – logo, reha, neuro, psycho,
ergoterapo, foniatro, genetiko atd. A to všechno proto, aby se přišlo na to, proč jsem JINEJ,
a makalo se na tom, abych byl co nejmíň JINEJ.
Já jsem ale šťastnej. Mám rád všechny kolem sebe a to umím dát najevo, i když
nemluvím. Mám rád svoji rodinu, všechny velké a malé ve školce a všechny další, kteří
mají rádi mě. To poznám a snažím se vám to dát vědět. Vy, kteří mě milujete, tomu dobře
rozumíte.
Děkuji vám všem za lásku, trpělivost a tu správnou INKLUZIVNÍ cestu.
Váš Jeníček

SOKOLSKÉ DĚNÍ
FOTBAL
Rozpačitý podzim v krajské soutěži 1.B třídy prožili naši fotbalisté, kteří po 13
kolech soutěže drží s 15 body jedenácté místo ze čtrnácti týmů. V průběhu podzimu jsme
podávali nevyrovnané výsledky, když hlavně v domácích zápasech se nám nepovedlo
získat více bodů. Stále nás trápí malá produktivita v útočné fázi a laciné góly, které
dostáváme. Doufáme, že v zimě hráči absolvují kvalitní trénink a řádně se připravíme na
jarní boj o záchranu v soutěži .
Dále nás reprezentují týmy mladší a starší přípravky. Starší se v podzimní části
dařilo a v řadě utkání zvítězila. Mladší přípravka ve výsledcích zaostává, jelikož se nám
sešly mladší ročníky , ale je důležité, že je hra baví. Starší přípravka uspěla i na halovém
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turnaji v Jilemnici, kde byla třetí a na turnaji v Lomnici nad Popelkou skončila na 5. místě.
Mladší přípravka skončila na turnaji v Jilemnici sedmém místě.
V Krajském přeboru a v 1.A třídě máme dva spojené týmy mladších žáků
Jilemnice/Roztoky . Oba týmy třikrát vyhrály a jsou v tabulce na 10. a 11. místě . Podobné
výsledky máme i v Krajském přeboru starších žáků, kde za 3 vítězství a 2 remízy jsme na 9.
místě
Tým dorostu, který je spojen s Jilemnicí, přezimuje uprostřed žebříčku celků
Okresního přeboru Jičínska.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří náš klub podporují a fanouškům za
projevenou přízeň v roce 2018 a popřát jim klidné prožití vánočních svátků a mnoho
krásných chvil v roce 2019.

POZVÁNKY NA NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
V sobotu 22. prosince 2018 se uskuteční 5. Ročník Vánočního běhu do Ameriky.
Start bude ve 14 hodin na Sokolce. Běhu se mohou zúčastnit nadšenci ze všech věkových
kategorií a tímto zveme k účasti všechny příznivce běžeckého sportu!
V sobotu 29. prosince 2018 pořádá volejbalový oddíl od 12 hodin v místní
sokolovně Volejbalovou poslední smeč – losovaný turnaj, kterého se může účastnit
široká veřejnost.
V pondělí 31.prosince 2018 proběhne Silvestrovský pochod , jehož trasa vás
zavede „Ke Křížku“ . Účastníci mají sraz ve 13:00 u Obecního úřadu v Roztokách. Akce je
určena pro všechny věkové kategorie.
26. ledna 2019 se bude konat Valná hromada TJ Sokol.
2.března 2019 se bude konat tradiční maškarní bál, na němž zahraje skupina
Rouden band .

Pavel Kysela, Předseda TJ Sokol Roztoky u Jilemnice
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KLUB TURISTŮ
Dne 19.dubna 2018 byl v naší obci pod záštitou TJ Sokol Roztoky u Jilemnice založen
Klub turistů, do něhož se přihlásilo 18 členů. Od dubna se nám podařilo uskutečnit 27
výletů po blízkém okolí obce nebo v přilehlých Krkonoších. Každý z nich byl krásný a
nezapomenutelný.
Rádi mezi sebou přivítáme další příznivce pěší turistiky!
Také bychom Vás chtěli pozvat na silvestrovský pochod, který se uskuteční
31.12.2018. Sraz účastníků je ve 13 hodin před Obecním úřadem a trasa Vás zavede
k místu u železniční tratě Roztoky u Jilemnice- Martinice , kterému se nyní říká „ U Křížku“
(dříve „U Kapličky“ či „Na Pasece“). Do batohu si přidejte něco dobrého a veselého, jak se
na silvestrovský pochod patří. Těšíme se na všechny účastníky!
S pozdravem a přáním pevného zdraví v roce 2019
Ivan Vulterýn (Předseda Klubu turistů)

KLUB SENIORŮ
V naší obci vznikl z iniciativy hnutí Sportovci pro Roztoky i Klub seniorů Roztoky u Jilemnice
ČR. Cílem našeho klubu je umožnit seniorům pravidelná setkání mezi sebou, nabídnout
jim možnost besed či přednášek, organizovat kratší výlety a snažit se vymyslet aktivity,
které by vedly k jejich většímu zapojení do života v obci. Dne 14.12 bylo Rozloučení s
rokem 2018, kde proběhla soutěž o nejpohlednější vánoční pečivo. Na konci listopadu byla
beseda - Jak by se měli bránit senioři násilí, kterou přednášela PhDr. Ing. Dagmar
Ouhrabková.
S pozdravem a přáním pevného zdraví v roce 2019
Ivan Vulterýn
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Obecní úřad Roztoky u Jilemnice - vánoční provoz:

Čt
Pá
Po

27. 12. 2018
28. 12. 2018
31. 12. 2018

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Otevřeno bude od středy 2. 1. 2019

Kontakt: Obec Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice 240, 512 31
Telefon: 481 587 296,
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz,
DS: mhmapcm,
Internetové stránky: www.roztoky-u-jilemnice.cz
Úřední dny: pondělí a středa, otevřeno od 7.30 do 16 hod.
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