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Roztocký zpravodaj    
 

                                                               
 

  Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 
 

 
Letní vydání 

   

Uzávěrka dne: 1.7.2016                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss   číslo: 2/2016 

Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek 

 

Vážení spoluobčané, 

 

nadešel čas letních prázdnin, který je asi pro každého z nás vyvrcholením celoročního shonu a 

vypětí. Mnozí se chystají na zaslouženou dovolenou a děti si budou užívat teplých letních dnů. Letní 

dny nás lákají k rozličným aktivitám a neobvyklým zážitkům. I přesto budeme všichni využívat 

běžné služby naší obce, a proto neopomeneme připomenout dodržování některých pravidel. Největší 

bolestí jsou jako obvykle stále zmiňované odpady. Již mnohokrát bylo na tomto místě zdůrazňováno, 

jakým způsobem se v naší obci likvidují odpady, ale i přesto se najdou jedinci, kteří námi nastavený 

systém ignorují. Nejčastější neduh, který se poslední dobou objevuje, je hromadění netříděného 

odpadu za budovou obecního úřadu. Stále častěji se zde objevují neoznačené pytle se směsným 

odpadem a rozličný velkoobjemový odpad. Toto shromaždiště je určeno výhradně pro specifické 

druhy tříděného odpadu ve speciálních pytlích. Tato informace slouží i pro chalupáře, kteří v naší 

obci hostují a využívají tak naše služby. Žluté pytle slouží pro tříděné plasty z domácnosti (kelímky, 

dózy, umělohmotné obaly …) Oranžové pytle slouží výhradně pro sběr tzv. tetrapakových krabic po 

mléku, džusech apod. Šedivé pytle složí ke sběru plechovek od potravin a nápojů. A poslední 

komoditou našeho malého sběrného dvora je papír, který zde je zapotřebí ukládat v krabicích nebo 

ve svazcích. V případě, že např. chalupář naplní pytel na směsný odpad označený logem svozové 

firmy, je možné ho rovněž odložit za budovu obecního úřadu. Dále jsou po naší obci jednotlivá místa 

s kontejnery na pet lahve, sklo a v neposlední řadě i na bioodpad. Již názvy jednotlivých kontejnerů 

určují komodity, které do nich patří. V případě bioodpadu bych chtěl zdůraznit, abyste při likvidaci 

většího množství větví neplnili tyto kontejnery, ale odvezli je na hromadu pod hřbitov. Zároveň 

bychom chtěli upozornit na přesun kontejnerů na tříděný odpad, kdy bylo sběrné místo pod školou 

přemístěno na nově vybudované stanoviště na Nouzově, v místě bývalé trafostanice. O dalším 

rozšiřování sítě se jedná. A to hlavní na konec. Na všech těchto místech udržujte pořádek, abychom 

nemuseli stále po někom uklízet. Myslíme si, že nikdo z nás nechce trávit čas v neuklizené a špinavé 

obci.  

30. června uplynul termín k zaplacení místního poplatku za odpady pro rok 2016. Vyzýváme proto 

občany, kteří svoji povinnost nesplnili v daném termínu, aby tak neprodleně učinili. Poplatek 

uhraďte na účet č. 19-1269430227/100. V případě, že neznáte variabilní symbol, volejte na obecní 

úřad. Pravomocí obecního úřadu je finanční postih až do výše trojnásobku poplatku. 
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Závěrem bychom Vám chtěli popřát hezké prožití dovolených, klidný odpočinek a dětem krásné 

prázdniny. 

 

O čem jednalo obecní zastupitelstvo_____________________________________ 

 
Na posledních veřejných schůzích zastupitelstva byly řešeny především provozní záležitosti obce. Za 

zmínku stojí především odkoupení pozemku p.p.č.265/2 před obecními garážemi, o kterém 

v současné době probíhá jednání. V případě dohody budou garáže opraveny, plocha bude oplocena a 

bude využívána výhradně pro potřeby obce. 

Mnozí z Vás si jistě všimli dokončení oprav sochy Mistra Jana Husa, která byla odhalena v roce 

1903. Na její obnovu byla čerpána účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 

70.000,--Kč. Oprava včetně prořezání okolních dřevin dosáhla částky zhruba 150 tis. Kč.  

Na počátku letošního roku byly vypracovány mimo jiné dvě žádosti o dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje. O neinvestiční dotaci bylo žádáno na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů naší obce 

o částku 37 tis. Kč. Rovněž bylo požádáno o investiční dotaci z Libereckého kraje na stavbu 

multifunkčního hřiště ve výši 300 tis. Kč. Obě žádosti byly zastupitelstvem Libereckého kraje 

podpořeny, a proto se sportovně založení občané mohou těšit na dosud chybějící multifunkční hřiště, 

které bude umístěno na ploše tenisových kurtů na Sokolce. 

V současné době byla dokončena další etapa obnovy techniky jednotky dobrovolných hasičů 

Roztoky u Jilemnice. Avie, která dosáhla úctyhodného věku 37 let, byla konečně nahrazena novějším 

vozidlem Ford Tranzit. Vozidlo bylo vybaveno dle požárních předpisů a bude sloužit jednotce stejně 

jako předchozí Avie. Cena automobilu dosáhla na cca. 600 tisíc korun, z čehož dotace Libereckého 

kraje představuje částku 290 tisíc korun. Veškeré vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů je 

majetkem obce.  

  

Životní jubilea_________________________________________________________ 

Červenec 

91 let, Kobrlová Ludmila, Roztoky u Jil. 33 

89 let, Martinec Josef, Roztoky u Jil. 266 

84 let, Ing. Süss Oswald, Roztoky u Jil. 286 

82 let, Zvonařová Olga, Roztoky u Jil. 133 

Srpen 

87 let, Horáčková Anna, Roztoky u Jil. 3 

 

 

 

86 let, Doubravová Drahomíra, Roztoky u Jil.260 

83 let, Šubrtová Jaroslava, Roztoky u Jil. 289 

82 let, Podzimková Liběslava, Roztoky u Jil. 328 

 

Září 

90 let, Psotová Zdenka, Roztoky u Jil. 312 

85 let, Ševců Věra, Roztoky u Jil. 111 

82 let, Jiříčková Jitka, Roztoky u Jil. 209 
 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 

 

Kultura_______________________________________________________________ 

 
Již po 34. se sejdeme na neodmyslitelné akci roku Krakonošově tržnici. Zveme všechny občany 

k návštěvě této tradiční roztocké události. Zároveň také děkujeme všem, kteří se o přípravu a hladký 

průběh starají. Nesmíme však zapomenout ani na občany, kteří jsou díky svým nemovitostem přímo 

ve středu této slavnosti a prosíme je o trpělivost a pochopení. Přejme si, ať se 34. Krakonošova 

tržnice vydaří. 
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Vítání občánků 2016______________________________________________________ 

 

14. května jsme v prostorách jídelny přivítali 14 nových občánků. Přejeme jim ještě jednou šťastný 

start do života. 

 

 

 

Kotlíkové dotace____________________________________________________ 

 
Počátkem tohoto roku proběhla výzva na tzv. kotlíkovou dotaci. Občané, kteří tuto možnost využili, 

byli prakticky všichni úspěšní. Proto již s předstihem upozorňuji na vyhlášení dalšího kola, které by 

mělo proběhnout v roce 2018. Neváhejte a využijte možnosti výměny svého kotle. 

MÝTY O SPALOVÁNÍ UHLÍ  

Česká Vláda a české kraje se rozhodly masivně podpořit výměny neekologických kotlů v 
domácnostech za nové nízkoemisní zdroje formou tzv. „kotlíkových dotací“. Očekává se, že až 70 
% z takto vyměněných kotlů bude realizováno formou výměny starých kotlů na uhlí s ručním 
přikládáním s reálnou provozní účinností do 60 % za nové špičkové automatické kotle na uhlí 
splňující parametry Ekodesignu a s účinností až 95 % (model BENEKOV C27). 
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Vysoký zájem o spalování uhlí je logický, není v tom žádná věda. 1 GJ tepla z hnědého uhlí ořech 2 v 
automatickém kotli lze vyrobit až 2 x levněji než 1 GJ tepla v tom samém kotli při použití dřevních 
pelet a dokonce až 3 x levněji než ve starém atmosférickém plynovém kotli. Navíc moderní 
technologie automatických kotlů umožňují spalovat uhlí s komfortem obsluhy srovnatelným se 
spalováním dřevních pelet a blížícímu se komfortu při spalování plynu. Co je z pohledu Vlády a krajů 
asi nejpodstatnější, tak kotle na uhlí splňující Ekodesign emitují podstatně menší emise prachu než 
staré nízkoúčinné kotle. Pokud jsou nahrazeny novým automatickým kotlem, tak se do ovzduší, 
které dýcháme všichni společně, dostane ročně o 100 kg méně prachu za každý jednotlivý takto 
nahrazený kotel. 

Velký zájem o uhlí je samozřejmě trnem v oku dodavatelům jiných paliv, proto občas prezentují 
různé mýty. Mezi ně patří například: 

Uhlí nebude 

Skutečnost je taková, česká vláda schválila prolomení těžebních limitů v Bílině. Tzv. „bílinské 
nízkosirnaté uhlí“ je hlavním zdrojem pro automatické kotle vyráběné v ČR. Nehodí se do kotlů 
dovážených ze zahraničí konstruovaných na černé uhlí, ale je perfektním a skutečně masivně 
dostupným palivem pro automatické kotle na uhlí vyráběné a certifikované v ČR. Po schválení 
nových limitů těžby budou Severočeské doly schopny dodávat toto palivo minimálně do roku 2050, 
tedy ještě přinejmenším dalších 35 let. Automatickým kotlům na uhlí instalovaným v rámci 
kotlíkových dotací tak dlouhodobě problém s nedostatkem paliva nehrozí.  

Uhlí je neekologické palivo 

Toto s oblibou hlásají různí eko-fundamentalisté. Ve skutečnosti lze při kvalitním spalování uhlí 
dosáhnout výrazně menší emise než při nevhodném spalování biomasy (například mokrého dřeva). 
Kotel na uhlí splňující parametry Ekodesignu je špičková technologie a kdo si nechá takový zdroj 
kvalitně instalovat a seřídit, může se považovat za člověka, který chrání životní prostředí, protože 
využívá uhlí s účinností 95 % a spaluje ho s emisemi srovnatelnými se spalováním dřevních pelet. 

Uhlí je naše domácí surovina, která bude pro automatické kotle dostupná minimálně dalších 35 let. 
Lze ji spalovat s účinností až 95 % při minimální produkci emisí. Pokud máte zájem ušetřit Vaše 
náklady na topení, zvýšit pohodlí obsluhy a zároveň chcete být „ekologičtí“. 

 

Okénko z činnosti Jilemnicka – svazku obcí v roce 2015 

Začátek roku 2015 se nesl především v duchu komplikací s drtičem bioodpadu, který byl pořízen 

z dotace OPŽP. V průběhu celého prvního čtvrtletí 2015 probíhala jednání s firmou Strom o reklamaci 

poškozeného stroje. Protože se jednání neúměrně protahovala, bylo zajištěno právní zastoupení v této 

záležitosti a vypracování odborného znaleckého posudku. I tak se nepodařilo zajistit vhodnou opravu 

ani výměnu stroje do zahájení nové kompostovací sezóny. Výsledkem jednání bylo nakonec zapůjčení 

náhradního stroje na rok 2015 a příslib dodání zcela nového stroje pro následnou kompostovací sezónu 

2016 s termín dodání do konce března 2016. V souvislosti s kompostováním byla také Radou 
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vypracována metodika výpočtu příspěvků určených na úhradu této služby pro jednotlivé obce. Tato 

metodika byla následně schválena Valnou hromadou a stala se závaznou pro výpočet záloh a jejich 

vyúčtování pro další roky.  

Před zahájením tradičních venkovních kulturních akcí v roce 2015 byl spuštěn nový rezervační 

systém, který usnadní způsob rezervace společného svazkového vybavení na akce konané v členských 

obcích. K tomuto rezervačnímu systému mají přístup, kromě manažerky Svazku a osoby zajišťující 

výdej a příjem vybavení, také všichni starostové obcí. Systém umožňuje přehled o stávajících 

výpůjčkách a generuje automaticky protokoly, na základě kterých probíhá předání. 

Na 17. února bylo naplánováno již druhé setkání s hejtmanem Libereckého kraje v našem 

mikroregionu ve stávajícím volebním období. Zástupci obcí diskutovali především problematiku 

dotací pro obce a oprav komunikací v regionu. V březnu bylo zrealizováno další tematické školení pro 

účetní obcí a 8. dubna pak proběhl tradiční Den učitelů ve Společenském domě Jilm. Součástí 

předávání ocenění pro pedagogy byl také zajímavý kulturní program včetně závěrečného občerstvení 

a volné zábavy s živou hudbou. 

V posledním předprázdninovém měsíci informovali také pracovníci MAS „Přiďte pobejt!“ zástupce 

obcí o možnosti získat dotaci na přípravu tzv. Místních akčních plánů, které se mají zaměřit na 

problematiku školství v regionu. Vzhledem k možnosti 100% financování pro MAS a pouze 95% 

financování pro Svazky, bylo na základě dalších diskuzí rozhodnuto o finančním partnerství 

Jilemnicka s MAS, která bude oficiálním žadatelem o dotaci. Proběhlo také první oficiální setkání se 

zástupci školských institucí v regionu, se kterými byl průběh a obsah projektu diskutován, neboť bude 

vyžadovat jejich aktivní spoluúčast. 

Kromě běžné administrativy bylo v prvním pololetí také diskutováno několik důležitých témat 

v oblasti samosprávy. Především se starostové zajímali o problematiku uzavírání veřejnoprávních 

smluv s ORP Jilemnice v souvislosti se správním řízením k trvalým pobytům a místním a účelovým 

komunikacím. Vzhledem k tomu, že bylo stanoveno, že místní a účelové komunikace mají být obcemi 

přesně vymezeny, rozhodli se zástupci Svazku vypracovat v roce 2016–2017 pasportizaci komunikací 

a rozšířit ji také o pasport dopravního značení. 

Vzhledem k otevření prvních výzev v rámci nového plánovacího období bylo schváleno zpracování 

technické dokumentace ke stavebnímu povolení, která je nezbytná pro podání žádosti do OPŽP na 

modernizaci a rozšíření kompostáren na Jilemnicku. Zadáno bylo vypracování dokumentace 

a zajištění stavebních povolení pro 5 stávajících kompostáren v regionu (mimo Horní Brannou, kde ke 

stavebním úpravám docházet nebude). Cílem bylo zajistit potřebná povolení do poloviny roku 2016. 

O tom, že rozšíření a modernizace má smysl, svědčila také skutečnost, že kompost produkovaný 

z kompostáren mikroregionu získal v srpnu 2015 potřebnou certifikaci a může být distribuován mezi 

občany regionu. 

Ani v letních měsících činnost Svazku nepolevovala, ba spíše naopak. V červenci probíhal již 

jedenáctý ročník Krakonošových letních podvečerů. Jilemnické náměstí bylo opět plně zaplněno 

a program, složen z regionálních umělců i těch profesionálních, proběhl naprosto bez komplikací za 

velmi tropického počasí. Realizaci akce kromě místních podnikatelských subjektů a příspěvků obcí 

podpořila také dotace z Města Jilemnice a Libereckého kraje. Samozřejmostí byl kulturní vstup 

zajištěný polským partnerem, který vycházel z realizovaných projektů přeshraniční spolupráce 

a naplňoval princip udržitelnosti. 
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Na podzim byla dále zahájena společná debata o financování sítě sociálních služeb na Jilemnicku. 

Město Jilemnice připravuje žádost o dotaci na koordinátora základní sítě a na koordinátora financování 

sociálních služeb na období 9/2016–8/2018 a navrhuje možnost zapojení se k tomuto projektu dle 

konkrétních požadavků obcí. Podrobné informace a další kroky k tomuto projektu budou řešeny na 

konci roku a začátkem roku 2016. Společná spolupráce je důležitá kvůli plánovaným změnám 

financování sociálních služeb ze strany Libereckého kraje. 

V listopadu byla úspěšně ukončena druhá plná kompostovací sezóna mikroregionu, jejíž vyúčtování 

již běželo zcela na základě schválené metodiky. Sepsány byly také tři avizované projektové záměry. 

Jedním z nich je i projekt pod názvem „Příklady dobré praxe v oblasti krizového řízení, ochrany 

obyvatel, životního prostředí a řešení mimořádný událostí a jejich možný dopad na horské území 

Jilemnicka – svazku obcí“ a jeho žádost o dotaci směřovala na konci roku do výzvy Fondu bilaterální 

spolupráce EHP/Norsko. Jeho obsahem bude v případě schválení studijní cesta zástupců Jilemnicka 

a partnerských odborných organizací zaměřených na krizové řízení a ochranu přírody a obyvatelstva 

do Norska v průběhu roku 2016. 

Rovněž bylo schváleno realizovat další společné kroky pro zajištění jednotného dodavatele služby 

svozu komunálního a tříděného odpadu. Protože nastavení společného systému pro mikroregion ve 

vztahu k občanům nebude zřejmě možné, bude se Rada v příštím roce zabývat vytvořením návrhu 

jednotného systému ve vztahu mikroregion – dodavatel. Pro potřebu kvalitní přípravy celého systému 

a realizace výběrového řízení bude zapotřebí nejprve zrealizovat samostatnou veřejnou zakázku na 

dodavatele, který celou zadávací dokumentaci ve spolupráci s obcemi odborně zpracuje. 

Na konci roku 2015 bylo avizováno ukončení smlouvy o spolupráci s dlouholetou účetní Svazku, 

a proto byla Radou mikroregionu zajištěna nová pracovní síla. Kvůli náročnosti předání agendy bude 

zřejmě nutný souběh prací obou účetních ještě v prvním kvartále 2016. K dočasné změně došlo také 

na pozici manažera Svazku z důvodu nástupu stávající zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. 

Za rok 2015 se Rada Svazku sešla ke společnému jednání celkem dvanáctkrát a od poloviny roku 

2015 se domluvila na pravidelném čtrnáctidenním intervalu jednání. Zástupci všech členských obcí se 

v podobě valné hromady nebo běžné porady starostů setkali celkem devětkrát.  

 

 

 

   

 

Srdečně Vás všechny zveme na další ročník společenské akce „Krakonošovy letní 

podvečery“, která se koná v termínu 13. – 16. července 2016. je pro Vás zajištěn 

bohatý kulturní program včetně tradičního občerstvení. 

 

 

 

Podrobné informace na http://www.jilemnicko-so.cz  

 

http://www.jilemnicko-so.cz/
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Ze sportu___________________________________________________ 

PĚKNÉ SEDMÉ MÍSTO V NOVÁČKOVSKÉ SEZÓNĚ 1.B TŘÍDY 

V jarní části soutěže bohužel naši fotbalisté nenavázali na úspěšnou podzimní polovinu, a tak 
nakonec skončili v tabulce na celkovém 7. místě se ziskem 38 bodů. Nicméně na zápasy našeho 
týmu chodilo nejvíce diváků z celé soutěže. A tímto bychom chtěli poděkovat fanouškům, kteří nás 
chodili podporovat a jezdili i na venkovní zápasy! 

V rámci letní přípravy odehrají fotbalisté přípravná utkání s týmy Dolní Kalné, Železnicí , Bělou, 
Tupadly a 30.7. Bleskový turnaj v Kruhu. 

První utkání nového ročníku se pak odehraje 20. srpna 2016. 

V příští sezoně budou pokračovat týmy mladší i starší přípravky. Ke změně dojde u kategorie 
dorostu, kdy dorost z Roztok bude hrát společně s Jilemnicí (tuto sezonu jsme hráli spolus H. 
Brannou). 
V sobotu 18.června jsme uspořádali turnaj starších a mladších přípravek, kterého se zúčastnilo po 
pěti týmech v každé kategorii. Mezi starší přípravkou byl nejlepší Studenec před spojeným týmem 
Nové a Staré Paky a v mladší přípravce pak vyhrály Semily opět před Novou a Starou Pakou. 
O týden později, 25.6., se uskutečnila tradiční akce „Hurá prázdniny!“, kterou jsme pořádali spolu s 
obcí Roztoky u Jilemnice. Kromě soutěží měly děti možnost prohlédnout si vozy hasičů a záchranné 
služby. Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům a také pořadatelům za podporu těchto akcí. 
2. července se uskuteční Memoriál L. Mečíře s účastí našeho spřáteleného německého týmu 
Nebelschütze. 

 
Fotbalový turnaj 
 
V sobotu 18.6.2016 proběhl v Roztokách u Jilemnice fotbalový turnaj starších i mladších 
přípravek. Turnaje se účastnilo 10 družstev. Celkem 103 dětí a za přítomnosti mnoha 
diváků. 
Hrálo se 20 minut každý s každým v obou skupinách na dvou hracích plochách ve složení 
brankař + 5 hráčů v poli s možnosí 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. 
 

Mladší přípravky: 

Konečné pořadí: 1. Semily, 2. Nová a Stará Paka, 3. Jilemnice, 4. Studenec, 5. Roztoky u Jilemnice. 
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Nejlepší hráč Filip Shilte, Semily. 

Nejlepší brankář Matěj Třešňák, Roztoky u Jilemnice.  

Starší přípravky: 

Konečné pořadí: 1. Studenec, 2. Nová a Stará Paka, 3. Košťálov, 4. Jilemnice, 5. Roztoky u 

Jilemnice. 

Nejlepší hráč Jan Štefan, Studenec. 

Nejlepší brankář David Mečíř, Roztoky u Jilemnice. 

 

 

 

 

 

Mladší přípravka 

 

 

 

 

 

 

Starší přípravka 
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ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

Konec školního roku máme opět zde, nabízí se tedy rekapitulace toho, co se v něm odehrálo. 

Byl náročný po všech stránkách, ať už kvůli častým nemocem vyučujících, či zapojením se do různých 

projektů financovaných z prostředků EU. 

V září končil projekt s názvem Dotykem ke vzdělání, díky kterému se vybavení školy 

rozrostlo o 14 kvalitních notebooků využívaných dle podmínek projektu pedagogy pro přípravy hodin. 

Učitelé museli prokázat znalost práce nejen s touto technikou, ale i s výukovými programy 

v noteboocích nainstalovaných – museli vytvořit sady výukových materiálů pro I. i pro II. stupeň 

v programu EduBase a odeslat je zastřešujícímu garantovi projektu.  

Téhož měsíce naopak začal projekt Čtenářských dílen, o kterém jste si podrobnější informace 

mohli přečíst již ve 4. čísle Roztockého zpravodaje. 

Projekty financované EU budou pokračovat i v nadcházejícím školním roce. Zatím se naše 

škola podílí na přípravě podkladů občanského sdružení MAS Jilemnice „Přijďte pobejt!“ v rámci 

projektu „MAP Jilemnicko“ (Místní Akční Plán), který se věnuje vzdělávání na území obce 

s rozšířenou působností Jilemnice a města Vysoké nad Jizerou. Proběhlo již několik pracovních 

setkání, na nichž se řešila různá školská problematika, např. vztah rodiče – škola, výuka pro 

budoucnost, postavení školy a učitele, jak s inkluzí apod. 

Aktivní však nebyli v tomto školním roce jen učitelé, i řada žáků se svými úspěchy zasloužila 

o zviditelnění jména naší školy. Chtěli bychom se s Vámi, čtenáři zpravodaje, podělit o radost 

z pěkného umístění níže uvedených žáků a zároveň jim takto poděkovat za výbornou reprezentaci 

školy. 

V matematické soutěži Klokan se v okresním kole na 3. místě umístily žákyně 3. třídy 

Barbora Šimůnková a Nikola Jeriová, na 1. 

místě pak Amálie Vávrová. Ta postoupila do 

krajského kola, v němž se umístila na velmi 

pěkném 7. – 10. místě. 

V okresním kole atletického trojboje 

v Turnově se žáci Filip Hanč (2. tř.), Amálie 

Vávrová (3. tř.) a Radek Indrák (4. tř.) umístili 

každý na 14. místě. Adéla Hujerová (4. tř.) 

obsadila v okrese 9. příčku. Natálie Dlabová po 

krásném 2. místě v okresním kole postoupila do 

krajského, v němž získala 5. místo, a Nikola 

Jeriová ze 3. místa v okresním kole pokračovala 

taktéž do krajského a tam vybojovala dokonce 

stříbrnou pozici.  

Na DOH (Dětských olympijských hrách) 

v Turnově Barbora Hnyková, žákyně 6. třídy, 

skončila v hodu kriketovým míčkem na 4. místě. 

Ze 7. třídy Vojtěch Jón překonal laťku ve výšce 

148 cm a obdržel za svůj výkon stříbrnou medaili, 

v běhu na 800 metrů pak dorazil do cíle na 9. 

pozici. Michal Kvarda odvedl výborný výkon 

v běhu na 1500 metrů, v cíli byl sedmý. Martin 

Mokrý z 8. třídy přivezl diplom za 2. místo ve 

sprintu na 60 metrů. 9. třídu reprezentovali Zuzana 
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Ronová (2. místo v hodu kriketovým míčkem – 43,77 m) a David Kužel (4. místo v hodu kriketovým 

míčkem a 2. místo ve skoku do výšky – 163 cm). 

Závěrem našeho příspěvku se s Vámi chceme podělit o slohovou práci Natálie Hofmanové, 

žákyně 8. třídy. Jedná se o úvahu na téma „Jaká bych byla učitelka“. 

Většina menších dětí, tedy především dívky, si hrají na školu. Snaží se být hodnými učitelkami, 

co dávají dobré známky. Ve škole to ale doopravdy nefunguje tak jednoduše, že dostanete za úsměv 

jedničku. Jak se říká - „Bez práce nejsou koláče“ - a proto si známku musíme zasloužit. Což znamená 

dlouhé vysedávání nad učebnicemi a učení, podle nás, nesmyslných věcí. Upřímně bych učitelem být 

ani nechtěla. Mají to těžké, hlavně s problémovými žáky, co nedokáží ovládat sami sebe a jsou drzí. Je 

to dřina. 

Kdybych byla učitelkou, nechtěla bych být na děti zlá, ale ani příliš hodná. Někdy je lepší 

malinko zařvat, aby si žáci uvědomili, koho mají poslouchat. Být hodná by také znamenalo ztrátu 

autority, což není dobré. Nejenže se někteří žáci nedokáží ovládat, ale už je potom neovládne ani učitel. 

Ale ani být zlá a rozdávat jen pětky a poznámky by nepřineslo nic dobrého. Vyučujícího by děti měly 

mít rády. Pak jsou schopné poslouchat, ale lásku žáků si bohužel nelze vynutit. 

Neučila bych ani matematiku, ani češtinu. Žádný předmět, který se učí dnes. Moje předměty by 

byly jako je hodina výchovy ke zdraví nebo projekt Rozumíme penězům. Je hezké, že se snaží učitelé o 

to, abychom uměli počítat z hlavy, přeci jenom kalkulačku u sebe nemáme pořád, ale matematika není 

podle mého názoru pro život důležitá. Radši bych děti naučila, jak vychovávat děti nebo jak zacházet 

s penězi. První pomoc by také nebyla špatný předmět. Ve svém životě by toho využili víc než vědět, kdo 

byl Karel IV. Jan Ámos Komenský měl ve všem tak nějak jasno. „Škola hrou!“ Tak by to chodilo i 

v mých hodinách. I učení se dá převést do zábavné formy. 

Na naší škole je spoustu učitelů, kteří to s žáky umí, a jejich předměty jsou zábavné. Takoví 

učitelé jsou mým vzorem. Kdybych byla učitelkou, byla bych jako oni. 

Mateřská školka 

S dalším školním rokem se roztocká školka slavnostně rozloučila 28. června odpoledne 

zahradní slavností. Děti předvedly bezmála hodinové představení na téma " V zoologické zahradě". 

Ve druhé části besídky byli paní ředitelkou Zahálkovou ošerpováni a odměněni knížkou budoucí 

prvňáčci. Pro předškoláky a jejich rodiče byla připravena sportovní hra v přírodě a děti pak přespaly 

ve stanu zapůjčeném od místních hasičů. Krakonoš si s námi sice trošku pošprýmoval, ale nakonec 

nám dopřál pěkné počasí a celá akce proběhla v pohodě a veselé náladě. 

 

  


