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Vážení spoluobčané,

čas neúprosně běží a máme tady konec roku se vším, co k tomu patří. Vánoce jsou přímo před námi a nový
rok za rohem. Všichni jsme doufali, že zlé časy způsobené vlnou čínské epidemie společnými silami
překonáme, a že opět nastane období, kdy budeme moci svobodně dýchat. Události na Ukrajině nám
bohužel toto vroucné přání totálně zhatily. I přes to, že žijeme ve vyspělé společnosti, poučeni historií a
s vidinou vstřícné budoucnosti, nedokáží některé mocnosti akceptovat mírovou politiku a snaží se
usurpovat co největší část cizího území jenom pro sebe. Ať to stojí, co to stojí. Přestože okupace probíhá na
území Ukrajiny, a tu nejhlavnější část útrap odnášejí nevinní lidé na jejím území, dotýká se celé toto dění i
nás. Ceny energií neúměrně vzrostly, a s tím se ruku v ruce samozřejmě pojí i vyšší náklady na běžný provoz
jak rodiny, tak obce. Protože si je obecní zastupitelstvo vědomo rostoucích výdajů na rodinný rozpočet,
které se týkají každého z nás, nebudeme na Vás v novém roce přenášet finanční zátěž zvyšováním
jednotlivých poplatků a budeme se snažit zvýšené náklady kompenzovat z rozpočtu obce. Jediná změna se
týká ceny vody, kdy jsme byli nuceni na základě kalkulace ceny navýšit na rok 2023 na 40 Kč včetně DPH za
1 m³. Největší položkou, kterou obec musí zafinancovat, jsou tradičně odpady. Tuto položku již dlouhodobě
doplácíme více než 50 % z obecního rozpočtu, ale i tak stále najdeme občany, kteří si tuto skutečnost plně
neuvědomují. V dubnu jsme nastartovali spolu s novou svozovou firmou systém sběru a likvidace odpadů
formou systému Door to Door. Bylo rozdáno na dvě stě párů barevných popelnic, které umožňují občanům
maximální vytřídění jednotlivých komodit. Smyslem tohoto způsobu likvidace odpadů je maximální
vytříděnost a tím zmenšení objemu klasického odpadu, tzv. SKO, který končí v černých popelnicích a tvoří
nejdražší položku při likvidaci odpadů. Obec Roztoky u Jilemnice i nadále poskytuje zdarma pytle na tříděný
odpad pro ty, kteří z nějakých důvodů barevné popelnice nevyužívají.
Rozpočet obce však není jenom o odpadech. Je to široká škála činností, které musí obec ze svého rozpočtu
zajišťovat, a přitom ještě počítat s možnými jednotlivými investicemi. Jednou takovou je i rekonstrukce
interiéru budovy mateřské školy, která vypukne od 4. ledna příštího roku. Tato investice, která přesáhne
cca 13 mil. Kč, bude částečně financována prostředky z ministerstva pro místní rozvoj. Zhotovitelem se
stala na základě výběrového řízení firma Laušman a Malý s.r.o.
Nebudeme Vás ale v tomto předvánočním čase přehlcovat informacemi. To si necháme na další číslo
zpravodaje. Raději se spolu zamyslíme nad uplynulým rokem, vzpomeneme na události, které nám přinesly
radost, na věci, které se podařily a na chvíle, které jsme strávili společně s našimi blízkými. Važme si jeden
druhého, buďme k sobě ohleduplní a užijme si ve zdraví a pohodě krásné vánoční svátky.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám všem přeje

Osvald Süss, starosta obce

Roztocký zpravodaj
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice



Odpadové hospodářství, poplatky dle OZV________________________________________

Dle obecně závazné vyhlášky obce Roztoky u Jilemnice o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství činí poplatek 600,- Kč na osobu/rok (pro trvale
přihlášené) a 600,- Kč/rok (pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu). Je
splatný vždy k 30. 6. daného roku.

Vývoz popelnic bude nadále probíhat jednou za čtrnáct dní, každý lichý kalendářní týden v pátek. Tříděný
odpad bude vyvážen 1x za měsíc, každý druhý lichý čtvrtek. Kalendář svozů:

komunální odpad označen šedě tříděný odpad označen žlutě

Dle OZV obce Roztoky u Jilemnice o místním poplatku ze psů činí poplatek za psa 200,-
Kč/rok za jednoho a za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 400,- Kč/rok. Je
splatný vždy k 31. 3. daného roku.

Vodné ________________________________________________________________________________

Splatnost vodného za rok 2022 je 15. 12. 2022.
Číslo účtu pro bezhotovostní platbu za vodu je 78-9619980277/0100, VS je číslo popisné. Možné je také
zaplacení v hotovosti nebo kartou v kanceláři obecního úřadu.

Vodné pro rok 2023 činí 40 Kč vč. 10 % DPH / m³.

Vánoční rozpis bohoslužeb____________________________________________________

Sobota 24.12. Štědrý den 21.00 h. " půlnoční" mše svatá
Neděle 25.12. Hod Boží vánoční 9.30 hod.
Pondělí 26.12. svátek sv. Štěpána 9.30 hod.
Sobota 31.12. konec roku 15.00 hod.
Neděle 1.1. Slavnost Matky Boží 9.30 hod.

Vzhledem k nemoci pana faráře je vánoční pořad bohoslužeb pouze orientační.

Případné změny sledujte na: http://farnost.studenec.cz/

http://farnost.studenec.cz/


Životní jubilea_______________________________________________________________

LEDEN
83 let Vlasta Machová
86 let Milada Farská
96 let Josef Kubát
82 let Milena Mejvaldová
80 let Jarmila Nechanická

ÚNOR
82 let Alena Hradecká
91 let Marie Horáčková
96 let Jarmila Kuželová
83 let Jaruška Čeřovská

BŘEZEN
81 let Ladislava Vydrová
85 let Jozef Ihrický
84 let Ladislav Mečíř
89 let Milan Háze
85 let Olga Grofová

Krkonoše svazek obcí_______________________________________________________

Pracujeme pro Krkonoše, protože jsou naše srdcovka
Krkonoše – svazek měst a obcí
Od roku 2000 budujeme značku a tvář Krkonoš v regionu, mimo něj i za hranicemi republiky. Určitě jste se s naší
prací již setkali. A pokud ne, dovolte nám krátce představit, jaké projekty můžete využít, s jakými se potkáte třeba
během vašich výletů nebo jaké přispívají ke zdravému rozvoji regionu, ve kterém jsme doma.
Pomáháme s úpravou běžkařských stop
Pokud se rádi svezete bílou stopou, vězte, že zajistit pravidelné úpravy je finančně velmi nákladné. V rámci projektu
Krkonoše – lyžařský běžecký ráj pomáháme upravovatelům získávat dotační příspěvky na údržbu běžkařských tras.
V Krkonoších je jich kolem 800 km! Využít můžete jak hřebenové trasy s překrásnými výhledy, tak profesionální
zázemí běžkařských areálů. S výběrem trasy denně poradí naše webové stránky, stejně tak pro vás přes portál
www.bilestopy.cz monitorujeme i aktuální upravenost.
www.krkonose.eu/aktualni-stav-bezkarskych-stop
Přinášíme program pro rodiny s dětmi
Pokud s dětmi rádi aktivně poznáváte Krkonoše po všech stránkách a předáváte jim lásku k horám i lidem, využijte
malovaného průvodce s razítkovací hrou Pohádkové Krkonoše. Najdete tu desítky tipů na výlety a zábavné hry pro
děti. Navíc můžete na vybraných místech sbírat razítka a vyhrát skvělé ceny. Hrajeme vždy od května do října, klidně i
více let po sobě. Přibalte brožurku na víkendové výlety nebo prázdninová putování.
www.pohadkove.krkonose.eu
Podporujeme železniční dopravu v duchu odkazu hraběte Harracha
V rámci produktu Pojizerský Pacifik ve spolupráci se Spolkem železniční historie Martinice v Krkonoších
podporujeme rozvoj lokálky Martinice – Rokytnice nad Jizerou. Tato trať, vybudovaná na podnět hraběte Jana
Harracha, je pro region důležitá nejen z hlediska dopravní obslužnosti, ale také jako zajímavý turistický cíl a startovní
bod výletů. Přesvědčte se o tom třeba během nostalgických jízd v rámci letních Krkonošských železničních víkendů.
www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik
Zajišťujeme pohodlnou dopravu cyklistům i pěším
V roce 2023 to bude již 20 let, co koordinujeme provoz Krkonošských cyklobusů. Tyto turistické linky propojují
pohoří od východu na západ i jeho hřebeny s podhorskými oblastmi. Svezou pěší i cyklisty s koly a výrazně usnadní
pohyb po regionu a plánování výletů.

Přejeme vše nejlepší
a do dalších let hodně

zdraví a pohody!

http://www.bilestopy.cz
http://www.krkonose.eu/aktualni-stav-bezkarskych-stop
http://www.pohadkove.krkonose.eu
http://www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik


www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy
Představujeme region skrz zajímavé osobnosti a jejich příběhy
Naše Krkonoše Podcast, to je novinka roku 2022. Prozatím bylo natočeno 10 dílů rozhovorů se zajímavými
osobnostmi, které v Krkonoších žijí a pracují. Každý je zná z jiného úhlu, každý má na nich něco rád, každý o nich ví
něco zajímavého. Ludvík Strejček vám přiblíží práci v horské službě, Alena Zárybnická vysvětlí záludnost
krkonošského počasí. Poznáte příběh krkonošské perly, Houpačky z hor, DOTEK nebo Veselý Výlet. O historii
osidlování, fenoménech Krkonoš, nebo o tom, jak je důležité zůstat na cestě, povypráví pánové ze Správy KRNAP.
Pusťte si Krkonoše do ucha prostřednictvím aplikace Spotify nebo Google Podcasty. Všechny díly můžete také
shlédnout na YouTube.
https://www.krkonose.eu/novinka-nase-krkonose-podcast
Podporujeme krkonošské minipivovary
Víte, kolik je v Krkonoších minipivovarů? A že vybrané z nich spojuje stezka po hřebenech? Pokud ne, naplánujte si na
léto s partou putování po Krkonošské pivní stezce a spojte skvělý gastronomický zážitek s pohybem na čerstvém
vzduchu a po nádherných místech.
www.krkonosskapivnistezka.cz
Prezentujeme i jiné než populární části Krkonoš
Objevte prostřednictvím bloggerky Hanky Jampílkové méně
známá místa Krkonoš. Možná, že některé skvosty byly
prozatím ukryté i vám, místním. Naplánujte si zase trochu
jiné výlety a vyhněte se davům i v hlavní sezoně.
www.neznamekrkonose.cz
A co dál? Kromě představených produktů vydáváme tištěné
materiály jako je Krkonošská sezona, pečujeme o regionální
rozvoj a snažíme se ho regulovat a posouvat tím správným,
udržitelným směrem. Pravidelně vylepšujeme a
aktualizujeme webový portál www.krkonose.eu. Brand
Krkonoš tvoříme všichni společně. My ho řídíme na úrovni
destinačního managementu a s využitím širokého spektra
marketingových nástrojů.

Alena Cejnarová
Krkonoše – svazek měst a obcí
Destinační společnost pro TO Krkonoše

Tříkrálová sbírka 2023________________________________________________________

I když je teprve listopad, blížící se Vánoce jsou už jako každý rok kolem
nás trochu přítomné. Budeme si při nich připomínat narození Ježíše
v Betlémě, ale také události s jeho narozením spojené. Mezi ně patří i
příchod východních mudrců, kteří se vedeni hvězdou přišli právě
narozenému Ježíši poklonit. I když byly následující souvislosti před lety již
ve Zpravodaji zmíněny, dovolujeme si je zde připomenout. Z vyprávění
evangelií není jasné, kolik mudrců bylo. Na to, že byli tři, se usuzuje z darů,
které vyprávění uvádí – přinesli zlato, kadidlo (vonnou pryskyřici, nebo

směs pryskyřic a květů, která se používala při náboženských obřadech, s výrazně dezinfekčními účinky) a myrhu
(vonnou, velmi drahocennou pryskyřici, která se používala při balzamování, pro výrobu mastí a na vykuřování během
pohřbů), tedy dary v té době velmi ceněné – hodné krále. Na dlouhou tradici dávání darů (tradice koledování má
zřejmě středověký původ) v den Tří králů navázala v roce 2000 Charita Česká republika. Prostřednictvím koledníků
zve všechny lidi dobré vůle k účasti na pomoci těm, kteří to v nejbližším okolí, ale také ve světě potřebují.

Chceme Vám touto cestou ohlásit pokračování Tříkrálové sbírky na začátku nového roku. Skupinky koledníků se v
Roztokách vydají na cestu v sobotu 7. ledna 2023. V okolních obcích budou chodit přibližně ve stejném termínu.
Budete-li si to přát, napíší Vám při své návštěvě na dveře tradiční K + M + B doplněné letopočtem jako přání do
celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus, ať žehná tomuto
domu).

http://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy
https://www.krkonose.eu/novinka-nase-krkonose-podcast
http://www.krkonosskapivnistezka.cz
http://www.neznamekrkonose.cz
http://www.krkonose.eu


Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským
průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR. (V případě, že narazíte na falešné koledníky,
kontaktujte prosím služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle731 506 042.)
Výtěžek Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na doplnění nabídky zdravotních technických pomůcek do
půjčovny. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu V předešlém roce jsme tak díky
vybraným prostředkům mohli pořídit například speciální křeslo pro imobilní pacienty, toaletní židli a zdravotnický
materiál. Stejně jako v předešlých letech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V roce 2023 půjde
o příspěvek na humanitární projekty v Indii. Konkrétně se jedná o kvalifikační kurzy pro nevyučenou a
nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní město indického státu Karnataka) a podporu nemajetných
školáků v oblasti Belgaum (část státu Karnataka). Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt zaměřující se na
mimořádné situace, tedy na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen k Vám, ale i do domácností lidí,
kterým je určena následná pomoc.

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2023 za Farní charitu Studenec přeje Heda Jiranová.

Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš web: www.studenec.charita.cz.

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice_______________________________

S blížícími se vánočními svátky chceme čtenáře zpravodaje seznámit s dosavadním děním v základní škole.
Po slavnostním zahájení školního roku 1. 9. a tradičním pasování prvňáčků na žáky naší školy proběhl 2. 9.

branný závod. Letos již konečně opět v podobě, na kterou jsme byli zvyklí před covidem - smíšená družstva napříč
ročníky od 2. do 9. běhala vytyčenou trasu a na stanovištích plnila úkoly související s různými oblastmi lidského života.
Od požární ochrany přes dopravní výchovu, zdravovědu, třídění odpadů až po střelbu ze vzduchovky aj.

Dopravní prevenci bereme vždy vážně, proto letos zástupci Policie ČR hned zkraje září besedovali s dětmi 6.
a 7. ročníku o tom, jak se pohybovat po dopravních komunikacích bezpečně, na co si dát pozor apod. 30. 9. pak
čtvrtá třída navštívila dopravní hřiště v Košťálově, kde si děti též upevnily znalost dopravních značek a předpisů.

Znalosti a dovednosti si nemusí prohlubovat jen naši žáci - i pedagogové se neustále dovzdělávají, školí,
studují nové trendy ve školství a celkově se tak snaží udržet krok s dobou. Forma bývá různá. Kromě samostudia z
knih jsou časté a oblíbené webináře - místem konání je internet, účastníci obdrží odkaz, který jim po kliknutí
zpřístupní přenos přednášky, zapojit se mohou prostřednictvím mikrofonu a webové kamery (komplikací bývají
občasné výpadky internetu, výhodou naopak šetření finančních prostředků školy na dopravu). Školení, na která se
musí dojet, zase poskytují větší možnost leccos si vyzkoušet, aktivněji se zapojit. Protože se náš sbor rozrostl o nové
pracovníky, uvítali jsme možnost vyslechnout si webinář Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní
praxi. Zlepšit komunikaci s žáky nám měl pomoci webinář Hýčkací komunikace, aneb Jak vrátit do rozhovorů s
dětmi více porozumění a respektu?

Webináře středního článku podpory (nově zaváděná forma pomoci školám a zřizovatelům škol při
komunikaci s MŠMT, zatím se provádí zkušební ověřování v okrese Semily a Svitavy) se staly již pravidelnou relací,
která probíhá většinou 2x do měsíce a přináší informace o chystaných změnách, co je nutné splnit z oblasti
administrativy, poskytuje rekapitulaci všeho potřebného, co ministerstvo školství od škol očekává.

Mimo to se však také uskutečňují pravidelná setkání (často i vícedenní) - ředitelů škol (pořádá MAS "Přiďte
pobejt!"), výchovných poradců (pod záštitou Pedagogicko-psychologické poradny Semily) a metodiků prevence (též
organizuje PPP Semily).

Kvůli změnám v RVP (rámcového vzdělávacího programu, což je základní dokument určující výstupy
vzdělávacího procesu, zjednodušeně řečeno, co a jak se budou žáci učit) a novému pojetí výuky informatiky se jezdí
pravidelně školit i vyučující I. stupně - zde se tyto změny projeví nejdříve. Pro zájemce nejen z řad zaměstnanců naší
školy, ale i těch okolních uskutečnil pan učitel Doskočil již několik školení o tisku na 3D tiskárnách. Protože však
v nadcházejících letech má dojít k výraznějším změnám ve výuce (Strategie 2030+), byli jsme o jejich průběhu a
přínosu diskutovat v Semilech s panem Mgr. Janem Jiterským, předsedou Expertního panelu a zástupcem ředitele
odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT. Škoda, že z cca 90 škol okresu se této besedy zúčastnilo pouze 10.

Vzdělávacích akcí pro učitele, do kterých jsme se zapojili, by se dalo jmenovat ještě mnoho, za všechny však
už jen zmíníme celostátní konferenci o začleňování cizinců do vzdělávání, která se též uskutečnila přes program
Microsoft Teams (tento program používali v době distanční výuky naši žáci, opět je to přenos vzdělávacího programu

http://www.studenec.charita.cz


prostřednictvím internetu). Zde jsme hledali odpovědi na otázku, jak poradit s volbou dalšího studia našim
ukrajinským žákům, kteří v letošním školním roce chodí do 9. třídy a budou se muset rozhodnout, kam si podají
přihlášku k dalšímu studiu.

Tuto otázku ostatně řeší všichni žáci našeho 9. ročníku. Pomoci jim měla celá řada akcí - burza středních škol
v Semilech, projektový den DS Holding Libštát ve spolupráci se SŠ technickou a řemeslnou z Nového Bydžova, setkání
rodičů žáků 8. a 9. ročníku se zástupci středních škol z blízkého okolí přímo na půdě naší školy a 1. 12. projekt
kariérového poradenství a finanční gramotnosti ve spolupráci s paní Jetelovou z Úřadu práce v Semilech.

Po dvou letech se konečně obnovily i tradičně pořádané sportovní soutěže. Naši žáci se jich účastní s chutí a
leckdy dosáhnou i pěkného umístění. Za všechny jmenujme např. atletické závody v Turnově (13. 9.), přespolní běh v

Jilemnici (6. 10.), turnaj ve florbalu (chlapci 7. 11. v
Lomnice nad Popelkou, 9. 12. Jilemnice, děvčata 21. 12. v
Liberci).

Nezapomínáme ani na kulturu, v říjnu se žáci 6.
ročníku podívali do galerie v Liberci, v září II. stupeň zhlédl
představení Senegal ze série Planeta Země a 22. 12. k nám
přijede z Hradce Králové se svými dvěma představeními
Divadélko pro školy.

Jak se blížil advent, chystali jsme se na vánoční trh.
Děti se pocvičily v manuální zručnosti, pečlivosti,
trpělivosti a poté s nedočkavostí očekávaly, zda se jejich
výrobky budou líbit. Chceme poděkovat všem, kteří se
přišli podívat a nějaký vánoční předmět si zakoupili. Z

prostředků takto získaných jsme uhradili náklady na materiál a ještě nám zbylo dostatek na to, abychom mohli
žákům přispět na dopravu třeba na Kaleidoskop či jinou, tradiční akci. I zpěv malých dětí kroužku Veselého zpívání u
slavnostního rozsvícení vánočního stromečku před obecním úřadem se setkal s příznivým ohlasem publika.

Podrobnější informace a více fotografií o jednotlivých akcích naleznete na našich webových stránkách.
Na závěr našeho příspěvku bychom rádi poděkovali všem, kdo se aktivně zapojili do chodu školy a pomohli,

když bylo třeba. SDH Roztoky u Jilemnice děkujeme za uchystání otopu na vánoční besídku, obecnímu úřadu za
ochotu a vstřícnost, Scolarestu za přípravu výborných obědů a svačinek. Děkujeme všem, kdo mají pochopení pro
dětský svět a přistupují k dětem s láskou a tolerancí.

V novém roce nás čekají další, nelehké výzvy, věříme však, že vše úspěšně zvládneme. Těšíme se na
rekonstrukci prostor mateřské školky, doufáme, že vše půjde podle plánu a nejen děti se budou moci brzo radovat z
krásného prostředí.

Přejeme všem čtenářům zpravodaje radostné prožití vánočních svátků, šťastný vstup do nového roku a v
něm především hodně zdraví, štěstí a pokoje.

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice



TJ Sokol Roztoky_____________________________________________________________

Sokolské dění - Fotbal

Muži 1.B třída
Po podzimní části sezóny se náš tým nachází na 10. místě za 3 výhry, 6 remíz a 5 proher. Naše mužstvo dostalo ve 14
zápasech pouze 21 gólů, což z našeho týmu dělá 3. nejlepší bránící tým, ale zároveň dali pouze 19 gólů, takže jsou 3.
nejhorší útočníky. Nejlepším naším střelcem této sezóny byl Lukáš Kopecký, který dal 5 gólů, v tabulce nejlepších
střelců je na 21. místě.
Tabulka 1.B třídy po podzimu

1. FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N. 14 10 3 1 54:17 33 0 0

2. FC Pěnčín(JN) B 14 9 4 1 54:18 31 0 0

3. TJ Jiskra Harrachov 14 9 2 3 45:25 29 0 0

4. TJ Spartak Smržovka 14 7 3 4 28:31 24 0 0

5. TJ Sokol Plavy 13 7 2 4 38:23 23 0 0

6. TJ Sokol Držkov 14 7 1 6 31:31 22 0 0

7. SK Mírová pod Kozákovem 14 5 3 6 22:30 18 0 0

8. FK Přepeře B 13 5 2 6 28:36 17 0 0

9. TJ Albrechtice v Jiz.horách/Jiřetín 14 5 1 8 30:36 16 0 0

10. TJ Sokol Roztoky u Jilemnice 14 3 6 5 19:21 15 0 0

11. TJ Sokol Jablonec nad Jizerou 14 4 2 8 22:44 14 0 0

12. TJ Desná 14 4 2 8 14:39 14 0 0

13. TJ Lučany nad Nisou 14 2 4 8 23:36 10 0 0

14. TJ Sokol Bozkov 14 2 1 11 17:38 7 0 0

Mládež
Společné týmy Jilemnice a Roztok se účastní krajských soutěží. Dorost je po
podzimu na 12.místě, starší žáci na 8. místě a mladší žáci na 7 místě.
Přípravky se účastní okresního přeboru – výsledky se nezapočítávají. Mladší
přípravka se 26.11. zúčastnila turnaje v Jilemnici. Na tomto turnaji se
umístili na krásném 2. místě a náš hráč Viktor Lumenda byl vyhlášen
nejužitečnějším hráčem turnaje.
Co nás čeká?
V sobotu 17.12.2022 od 14 hod. na Sokolce se koná Vánoční běh do
Ameriky.
V sobotu 7.1.2023 od 17 hod. v restauraci U Bönischů se koná Valná hromada.
V sobotu 11.3.2023 v sokolovně bál a dětský bál.

Informace o dění v TJ
Najdete na www.sokolroztoky.webnode.cz nebo na Facebooku: Sokol Roztoky u Jilemnice.

https://www.facebook.com/Example-Account-197494372329/


Hasiči______________________________________________________________________

Mladí hasiči se na konci září zúčastnili soutěže v požárním útoku a štafetách ve Víchové, kde se mladší
družstvo umístilo na 3. místě a starší družstvo na 6. místě. Po dětské soutěži následovala i soutěž pro dospělé
v požárním útoku. Zúčastnili se dvě družstva. Dále se mladí
hasiči věnovali přípravě na závod hasičské všestrannosti.
Cviční závod si děti zkusily na začátku října v Jablonečku.
V půlce října jsme za hodně nepříznivého počasí vyrazili na
závod do Rokytnice. Družstvo starších A se umístilo na 11.
místě, a družstvo starších B se umístilo na 29. místě. Dále
soutěžilo družstvo mladších, které se umístilo na 5. místě. A
za dorostenkyně jako jednotlivci běžely Gabča, která se
umístila na 3. místě a Natka, která se umístila na 2. místě. Na
začátku listopadu jsme se zúčastnili vyhlášení Soptíkova
poháru ve Mříčné, na kterém jsme si moc užili závěrečnou
diskotéku. Letos nás jako poslední závod čeká ještě
Silvestrovský běh v Poniklé.

V říjnu proběhla tradiční posvícenská zábava, všem
návštěvníkům děkujeme za účast. Dále děkujeme za
příspěvky do sběru železného šrotu.

V roce 2023 se můžete těšit na tradiční hasičský bál, který se bude konat 14. ledna, k tanci a poslechu bude
hrát kapela Lógr. Dále bychom rádi pozvali členy hasičského sboru na výroční valnou hromadu, která se bude konat
28. ledna.
Za celý hasičský sbor přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do

nového roku!
Ordinace MUDr. Gottwalda____________________________________________________

Ordinace MUDr. Gottwalda bude ve dnech 29. 12. a 30. 12. uzavřena. Zastupuje MUDr. František Válek, je
třeba se předem objednat na tel.: 604 323 950.

___________________________________________________________________________

Kontakt: Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice, telefon: 481 587 296,
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz, www.roztoky-u-jilemnice.cz

mailto:obec@roztoky-u-jilemnice.cz
http://www.roztoky-u-jilemnice.cz


Z celého srdce přejeme příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšné vkročení

do nadcházejícího roku 2022.


