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Vážení spoluobčané,  
 
opět nadešla doba, ve které pravidelně vychází náš místní zpravodaj. Čas neúprosně postupuje vpřed a mně 
se zdá, že od vydání minulého čísla uplynulo snad jen pár dní. Ale opak je pravdou a my už plnými doušky 
užíváme tak dlouho očekávané teplé počasí a společně se můžeme těšit na hezké prázdninové dny. 
V letošním roce bylo obecním zastupitelstvem plánováno několik investičních akcí. Jednou z nich byla i již 
ukončená rekonstrukce dětské ordinace, která je od prvního května otevřena nejen pro naše děti. 
S problémy se však potýkáme při plánované rekonstrukci interiérů mateřské školky. I když jsme se v minulých 
dnech dozvěděli dobrou zprávu o podpoření naší žádosti o dotační prostředky z fondu MMR, nepodařilo se 
nám ani na podruhé oslovit žádnou firmu, která by v letních měsících rekonstrukci provedla. Jsme proto 
nuceni celou akci odložit, vypsat nová výběrová řízení a doufat, že se najde vhodná firma. V současné době 
se zároveň zpracovává výběrové řízení na prodloužení vodovodního řadu na Žebrně, jehož realizace by měla 
proběhnout do konce září.  
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 7. 6. 2022 bylo z řad veřejnosti poukazováno na několik 
nešvarů, které se v naší obci neustále objevují a opakují. Již v minulém čísle jsem zmiňoval na neukázněné 
občany, kteří si pletou chodník s parkovištěm, a nyní musím připomenout našim pejskařům, že zvířecí 
exkrementy nejen znečisťují naši obec, ale zároveň ohrožují naše zdraví. Prosím tímto všechny ty, kteří se ne 
vždy chovají jako vzorní občané, aby s námi, kteří máme rádi naši obec čistou a snažíme se dodržovat 
hygienické i bezpečnostní zásady, měli trpělivost a vyšli nám svým slušným chováním vstříc. Děkuji. 
Od dubna byla odstartována spolupráce naší obce s novou svozovou firmou odpadů EKO Jilemnicko. Zároveň 
jsme vstoupili do nové etapy sběru tříděného odpadu formou „Door to Door“ systému, který zkvalitňuje, ale 
i maximalizuje třídění odpadu v naší obci. Celý tento proces zahrnoval výměnu plechových popelnic za 
plastové, rozmístění barevných popelnic na tříděný odpad a zároveň očipování všech nádob. Vše probíhalo 
prakticky až do dnešního dne, kdy by již každá trvale obydlená nemovitost měla mít přidělenou nádobu na 
směsný odpad, popř. i na odpad tříděný. Bylo zjištěno mnoho nepřesností a nejasností v počtu a velikosti 
nádob. Vzhledem k čipům umístěným v nádobách již nebudou vyváženy svévolně přistavované popelnice. 
Do dnešního dne bylo k jednotlivým domácnostem rozvezeno cca 400 barevných nádob. Proces to byl velmi 
náročný, mimo jiné i z toho důvodu, že se zájemci hlásili až v průběhu rozdělování nádob, i když informace o 
registrování byly zveřejňovány již dlouho před plánovaným rozvozem, ale úspěšně jsme se s tím poprali. Nyní 
máme konečně přehled o každé nádobě a jejím výklopu přímo na obecním úřadě.  Velký dík patří především 
oběma mým kolegyním, které byly opěrným bodem celé akce. V případě výměny poškozených nádob, popř. 
objednání nádob na tříděný odpad, kontaktujte přímo je. 
 
S přáním hezkého prožití léta zdraví 

Osvald Süss 

 
 

Roztocký zpravodaj 
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 



Poplatky – odpady a pes______________________________________________________ 
 

Výše poplatku za odpady je 600,- Kč na osobu/rok (chalupáři pak 600,- Kč/rok/objekt). 
Poplatek za psa činí 200,- Kč, za dva psy je to pak 600,- Kč.  
Popelnice – komunální odpad se vyváží každý lichý kalendářní týden v pátek, tříděný pak 
každý druhý lichý čtvrtek (příští bude 7. 7. 2022).  

Splatnost poplatků: odpady do 30. 6. 2022, pes do 31. 3. 2022 
 

Životní jubilea______________________________________________________________ 
 
ČERVENEC 
90 let  Süss Oswald    
88 let Zvonařová Olga 
80 let  Horká Helena   
82 let  Šolc Otakar    
 
SRPEN 
85 let Čeřovský Zdeněk   
83 let Šimůnek Jaroslav   
81 let  Gallová Marie    
89 let  Šubrtová Jaroslava   
83 let  Krupková Alice   
81 let Mejvald Karel    
92 let  Doubravová Drahomíra    
   

 
Čápi v Roztokách____________________________________________________________ 
 
Letos v dubnu si našli hnízdo na komíně bývalého P-Kvartetu v Roztokách u Jilemnice čápi. Uvidíme, zda 
odchovají mláďata. Ať se jim u nás líbí! 
 

                         
           Foto: Jiří Tázlar 

 
Volby do zastupitelstev obcí 2022_______________________________________________ 

 
Komunální volby proběhnou 23. a 24. září 2022. Budeme tak volit nové zastupitele na další čtyři roky. 
Aktuální informace najdete vždy na internetových stránkách obce i fyzicky na vývěsce.  

 
Ordinace MUDr. Gottwald_____________________________________________________ 

 
MUDr. Gottwald bude mít v období od 11. 7. - 31. 7. 2022 dovolenou. Zastupovat ho bude MUDr. Válek, ke 
kterému je třeba se předem objednat na tel. čísle 604 323 950. 
 
 

Přejeme vše nejlepší    

a do dalších let hodně 

zdraví a pohody! 

 

ZÁŘÍ 
81 let  Forbelský Josef   
81 let  Blažková Eliška    
81 let  Tryznová Libuše 



Vítání občánků______________________________________________________________ 
 
Po dvouleté pauze způsobené koronavirem 
opět proběhlo slavnostní vítání roztockých 
občánků. Přivítali jsme Šimona Davida, 
Huga Hübnera, Báru Janovskou, Karolínu 
Křížovou, Nelu Kuříkovou, Štěpánku 
Mečířovou, Annu Raimovou, Matouše 
Seiferta, Teodora Štefana, a Amálii 
Štěpánkovou. Přejeme rodičům mnoho 
krásných chvil strávených se svými dětmi, 
dětem pak šťastné vykročení do života, lásku a bezpečí domova. Moc děkujeme za nádherné vystoupení 
dětem z mateřské školy a jejich paním učitelkám. 

 
Krkonoše – svazek měst a obcí_________________________________________________ 
 

Vydejte se na pěší putování po krkonošských trasách s přívlastkem 
Naberte čistý vzduch do plic, nechte ho pročistit vaši mysl od všedních starostí a vyrazte do neuvěřitelně pestré sítě 
cest a stezek krkonošské přírody. Objevte cesty s přívlastkem, dálkové trasy i kratší stezky, které si užijete i s dětmi. 
Vždyť pěší chůze je tím nejpřirozenějším lidským pohybem, kterým svému tělu i mysli prospějete. U nás v Krkonoších 
obzvlášť! 

Hřebenová Cesta česko-polského přátelství 
Téměř kopíruje státní hranici a v délce 28 kilometrů propojuje nejvyšší krkonošské hřebeny od východu po západ (nebo 
opačně). Jedinečná trasa, která nabízí nádherné panoramatické výhledy, je na jednodenní zdolání poměrně náročná. 
Rozložte si putování na dva dny a využijte možnosti noclehu na jedné z horských bud, které na trase potkáte.  

Bucharova cesta 
Červeně značená cesta vás zavede z Jilemnice až k Prameni Labe. Nese jméno 
jednoho ze zakladatelů české turistiky a lyžování – Jana Buchara. Právě on její 
výstavbu inicioval. Věděli jste, že původně trasa končila na Horních Mísečkách? 
V roce 1925 byla prodloužena přes Špindlerův Mlýn a jižní svah Kozích hřbetů k 
Luční boudě. Tento úsek (Svatý Petr – Luční bouda) je dnes označován jako „Stará 
Bucharova cesta“. Do současné podoby byla přetrasována ještě později.  

Cesta bratří Čapků 
Červeně značená trasa se vine rozmanitými partiemi východních Krkonoš. Pralesu na dosah, od řopíku k řopíku                     
i k pevnosti Stachelberg. Její městský úsek prochází Trutnovem, dále protíná úbočí Jestřebích hor a končí v Úpici. 
Celková délka trasy z Pomezních bud až do Úpice je bezmála 48 km.  

Luisina cesta 
Cesta, pojmenovaná po hraběnce Aloisii Czernin-Morzinové, prochází hlubokým, strmým údolím zvaným Těsný 
(Klausův) důl k Pardubickým boudám. Provede vás bukovým lesem kolem vodopádů a kaskád Černohorského potoka. 
Na její začátek se nejlépe dostanete od hotelu Lesní dům v Janských Lázních. Cesta není značena.  

Harrachova cesta 
Nejstarší turistická trasa v Krkonoších se v délce 19 kilometrů klikatí od Špindlerova Mlýna až do Harrachova. Doprovází 
ji dvě významné krkonošské řeky – Labe a Mumlava. Zaposlouchejte se do jejich hukotu, sledujte, jak si prorazily cestu 
krajinou. Cesta vznikla z impulsu hraběte Jana Nepomuka Harracha v letech 1876–79, přičemž úsek cesty od Bílého 
mostu ve Špindlerově Mlýně k Labské boudě je vůbec nejstarší turistickou trasou v Krkonoších. 

Poznejte staré krkonošské cesty – Buďárku, Planýrku, Žížalu anebo Mrtvici 
V názvech cest se odráží historie kraje i příběhy místních lidí. Některé mají jména odvozená podle původního účelu, 
jiné podle názvu míst, charakteru terénu nebo významných osob. Pasekami nad Jizerou tak stoupá Buďárka, kterou 
budaři chodívali do Němec. Do Bratrouchova se kroutí Žížala, po vrstevnici vede jedna z nejstarších krkonošských cest 
– Planýrka. Z Víchovské Lhoty do Poniklé šplhá strmá „funusnická“ Mrtvice, od Benecka se vine tkalcovská Bátovka. 
Nevybrali jste? Nebo už všechny cesty znáte? Další tipy najdete v letním čísle turistických novin Krkonošská sezona. 
Jsou k dostání na pultech informačních center, a to zdarma.  
Podrobnější popis všech tras je zde: www.krkonose.eu/putovani-po-krkonosskych-trasach-s-privlastkem  

               Alena Cejnarová, Destinační společnost pro oblast Krkonoše,Krkonoše – svazek měst a obcí 

https://www.krkonose.eu/putovani-po-krkonosskych-trasach-s-privlastkem


Krakonošovy letní podvečery 14. – 16. července 2022______________________________ 
 

 
Jako každoročně pořádá „Jilemnicko – svazek obcí“ tradiční „Krakonošovy letní 
podvečery. „Přiďte pobejt“ a strávit pár volných a příjemných chvil při 
sledování bohatého kulturního programu a konzumaci bohatého občerstvení. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sbírka pro ukrajinské děti_____________________________________________________ 
 
4. května jsme byli osloveni hejtmanem Libereckého kraje s žádostí o pomoc 
ukrajinským organizacím, které se starají o nutnou pomoc sirotkům a dětem pro 
Vinnyckou oblast, partnera Libereckého kraje, jejichž rodiny musely uprchnout 
z válkou ohrožených míst. Jednalo se o poskytnutí běžných věcí, jako jsou plenky, 
prostředky osobní hygieny, úklidové prostředky, osušky, ručníky, oděvy, hračky a 

sportovní potřeby. Sbírku jsme uskutečnili 12. 5. 
Všem Vám, kteří jste pomohli, mnohokrát  
děkujeme! Těší nás, kolika lidem v naší obci není 
lhostejný osud lidí trpících válkou. Na fotografii vpravo vidíte, jaké množství tolik 
potřebných věcí jste darovali.  
Za Jilemnicko bylo do Vinnycké oblasti občany darováno celkem 9 palet hraček, 
dětského oblečení, hygieny, čisticích prostředků a dalších požadovaných položek. 

 

ČSCH Roztoky u Jilemnice______________________________________________________ 
 
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Roztokách u Jilemnice pořádá 1. letní výstavu 
drobného zvířectva. Výstava proběhne v sobotu 9. července 2022 od 8 do 18 hodin na 
výstavní ploše chovatelského areálu. Doprovodného programu se ujme SDH Roztoky u 
Jilemnice, proběhne již druhý ročník úspěšné kulturní akce „zatoulaná pouť“, kde bude pro 
děti připraveno spousta zábavy. Nebudou chybět houpačky, kolotoč, skluzavka, střelnice. 
K poslechu i tanci hraje DJ Pavel Koudelka. Občerstvení zajištěno. 

 
Kotlíkové dotace_____________________________________________________________ 

KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI  
Vyhlášení: 

01.06.2022 

Zahájení: 

01.07.2022 

Ukončení: 

31.08.2022 

 

Podrobné informace najdete na www.kraj-lbc.cz 

nebo přímo na obecním úřadě tel. 481587296 

 

http://www.kraj-lbc.cz/


Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice_______________________________ 

 
 Letošní školní rok konečně po dlouhé době proběhl "klasickým" způsobem. Dočkali jsme se nejen příjemného 
jarního počasí, ale především řady akcí, kterých jsme se po dva roky nemohli kvůli covidu účastnit. Proto tento náš 
příspěvek do zpravodaje je sice poněkud delší, ale zase je více členěn, aby si každý mohl "vybrat" to své, co ho zajímá. 
Nová informatika 
 V současné době probíhá malá revize školního vzdělávacího programu v oblasti informatiky. V této souvislosti 
Vás rádi informujemeo tom, že naše škola se stala jakousi mekkou výuky informatiky na Jilemnicku a Semilsku. 
Vybavení školy potřebnou IT technikou je na dostatečné úrovni, disponujeme dvěma 3D tiskárnami, ozoboty, 
stavebnicemi a dalšími díly, jejichž části lze různě využívat k sestavování zařízení, jež mohou žáci programovat a 
ověřovat tak okamžitě funkčnost sestaveného kódu. Za toto vděčíme především panu učiteli Doskočilovi, který již v 
loňském školním roce vypracoval projekt na 3D tiskárnu od firmy Průša a celkově se velmi angažuje v této oblasti. Své 
zkušenosti předává vyučujícím i z okolních škol. Dne 26. 5. 2022 nás navštívili učitelé informatiky z okresu  Semily. 
Proběhla hospitace v hodině informatiky v šestém ročníku. Žáci pracovali se zaujetím, nejdříve programovali světelné 
LED pásky, aby svítily stanovenými barvami ve správném intervalu, poté v programu TINKERCAD navrhovali vlastní 
semafor, který následně vytisknou na 3D tiskárně. Po hodině, na jejíž průběh byly kladné ohlasy od žáků i vyučujících, 
se konala diskuse o současném pojetí výuky informatiky. I v červnu, konkrétně 8. 6. 2022, jsme hostili další příznivce 
informatiky. Tentokrát bylo naším úkolem seznámit zájemce s funkcí 3D tiskárny, případně jim pomoci se sestavením 
jejich vlastní tiskárny. Tato akce se konala pod hlavičkou MAS „Přiďte pobejt!“ a opět měla kladné odezvy. V příštím 
školním roce proběhnou další schůzky, které jistě přispějí ke správnému zavedení digitálních technologií do výuky. 
Sport 
 Konečně se nám dostalo i mnohem lepší možnosti sportovního vyžití. Chlapci 
z 6., 7., 8. a 9. ročníku se v dubnu účastnili v Jilemnici turnaje ve florbalu, žáci 5. 
ročníku v květnu atletického trojboje. Zde se umístila Sabina Lumendová na krásném 
3. místě. K dalším sportovním úspěchům se přiřadila naše účast v turnaji MC 
Donald´s Cup 4. května. Děti prvního stupně bojovaly ve dvou kategoriích: 
1. kategorie (1. -3. ročník), 2. kategorie (4. – 5. ročník). Úvodní kolo (okrskové) se 
konalo ve Studenci. Žáci starší kategorie skončili na 4. místě, žáčci mladší kategorie 
zvítězili a postoupili tak do dalšího kola (okresního), které se konalo 13. května 
v Turnově. Ačkoliv se jim už nepodařilo turnaj vyhrát a postoupit tak do krajského kola do Liberce, ukázali všem, jak 
naše malá škola může konkurovat daleko větším městským školám. Děti, gratulujeme Vám! Jsme na Vás velice pyšní! 
Touto cestou bychom chtěli také poděkovat fotbalovým trenérům dětí (Jiří Kužel, Jakub Illner, Jiří Vávra) za jejich čas 
a ochotu děti připravit a na turnaj nás doprovodit. Děkujeme! 
Dětské dopravní hřiště Košťálov 
 Rozvíjeli jsme i dovednosti v jízdě na kole. Po školním klání, kdy žáci 5. až 8. ročníku absolvovali znalostní testy 
a jízdu zručnosti na plácku pod školou (11. 4.), připravenou paní učitelkou Křížkovou spolu s žáky 9. ročníku, vyrazili 
vítězové 19. 5. do Košťálova poměřit své síly s vrstevníky z dalších škol. 4. ročník pak měl samostatnou akci v pondělí 
16. května, taktéž v Košťálově. Po úspěšném zvládnutí testu z pravidel silničního provozu a jízdě na kole obdrželi 
účastníci kartičky "řidičáky" na kolo.  
Tonda Obal 
 Všichni si snad uvědomujeme, jak důležitým a po právu stále omílaným tématem je třídění odpadů. V naší obci 
byl nemalý zájem o popelnice na tříděný odpad (plast a papír). Ruku v ruce s tímto zájmem šla i snaha školy o ujasnění, 
jak které odpady třídíme. Proto jsme na půdu školy pozvali lektory z projektu Tonda Obal. Tento projekt cílí na 
teoretickou i praktickou stránku toho, jak se třídí a jaký další osud odpady po vytřídění čeká. Žáci si nejen ujasnili, do 
jaké skupiny odpadů patří konkrétní obal, ale také viděli mnoho recyklovaných meziproduktů. Dostali se jim tak do 
rukou materiály, se kterými běžně nepřijdou do styku, a rozšířilo jim to obzory. V návaznosti na to jsme uspořádali 
celoškolní soutěž, ve které hodnotíme každý týden třídění odpadů v rámci jednotlivých tříd. Nejúspěšnější třídiči a 
třídičky budou za svou několikatýdenní píli ještě před skončením školního roku odměněni. V podobných akcích 
budeme pokračovat i v příštím školním roce, protože je vidět, že většině našich žáků stejně jako nám, pedagogům, není 
životní prostředí lhostejné. A to je velmi dobře! 
Preventivní programy 
 26. 4. proběhl ve dvou třídách pod záštitou Policie ČR preventivní program — v 7. třídě s tematikou kyberšikany 
a v 9. třídě o trestní odpovědnosti. Volbou vhodných preventivních akcí se snažíme pečovat o kvalitu vztahů mezi žáky, 
o zdravý rozvoj jejich osobnosti a prevenci případného závadového chování. 21. 6. nás znovu navštíví pracovnice 
policie, tentokrát s programem ohledně dopravní bezpečnosti pro 2., 3. a 4. třídu. 
Fotografická soutěž 



 Náš školní parlament vyhlásil v prosinci letošního školního roku fotografickou soutěž na téma Zima. Žáci celé 
školy i učitelé hlasovali o tři nejvydařenější fotografie se zimní tematikou. Vyhrály snímky Patrika Albrechta, Filipa 
Hanče a Daniela Kopáčka. Všichni zúčastnění byli odměněni. Soutěž se vydařila a pro další školní rok určitě připravíme 
nějakou podobnou akci. 
Krabice od srdce 
 Celá škola se zúčastnila akce pořádané Diakonií ČCE společně s TV Nova pod názvem Krabice od srdce. Sbírka 
byla určena pro děti, které utekly před válkou na Ukrajině. Během tří dnů stihli naši žáci společně s učiteli naplnit 
několik desítek krabic nejrůznějšími věcmi, které měly malým uprchlíkům zkrátit dlouhé chvíle a také jim usnadnit 
nástup do školy. Děti nosily omalovánky, pastelky, křídy, psací potřeby, vodové barvy, fixy, drobné hry, puzzle a další 
maličkosti. Krabice byly odvezeny na sběrné místo v Liberci.  
 
Další akce 
 O dalších akcích školy i jednotlivých tříd budete informováni spolu s fotodokumentací na našich webových 
stránkách www.skolaroztoky.cz. Některé střípky jsme pro Vás vybrali i do zpravodaje. 
4. třída 
 V pátek 29. 4. probíhal celý den v čarodějném duchu. Hráli jsme si s kouzelnými čísly, psali kouzelnými slovy, 
vyráběli, malovali a také jsme soutěžili o největší čarodějnici naší třídy. V soutěži museli všichni obstát v letu na koštěti, 
skoku na koštěti a v hodu koštětem do dálky. Nejúspěšnější čarodějnicí se stala Adélka Jirásková. 
 8. června jsme sjížděli na raftech Jizeru. Po cestě nechyběla ani zastávka na oběd, trampolíny a zpívání 
s kytarou. Celý výlet jsme si velmi užili. 
 21. června si uděláme rozlučkovou akci se školním rokem 2021/2022 a přespíme ve škole. K večeři si opečeme 
nějaké dobrůtky na ohni a dáme prostor našim kytaristům, aby předvedli, co se na kytarovém kroužku naučili. K ohni 
zveme i rodiče dětí 4. ročníku. 
 22. června se vydáme na koupaliště do Kruhu. 
6. třída 
 Společně s žáky 5. třídy se podívali šesťáci do Jilemnice na Den Země a 14. 6. s některými třídami 1. stupně do 
ZOO ve Dvoře Králové. Zážitky jistě doma povyprávěli rodičům a příbuzným. 
7. třída 
 7. třída vyrazila na školní výlet na Malou Skálu. Z vlakového nádraží jsme došli na zříceninu skalního hradu 
Vranov. Hrad jsme prozkoumali a užívali jsme si krásný výhled na údolí Jizery. Po turistické cestě jsme došli až na hrad 
Frýdštejn, který nám připomněl pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Z hradu jsme se vrátili na Malou 
Skálu a zde jsme výlet zakončili výbornou zmrzlinou. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a určitě se sem všichni 
ještě vrátíme. 
8. třída 
 Ve čtvrtek 2. 6. se naše 8. třída vydala na exkurzi do Prahy. Cestu vlakem tam i zpět nám naplánoval znalec a 
milovník vlaků a Českých drah Jakub Holubec. Předem jsme mu z legrace hrozili, že pokud bude mít vlak zpoždění, tak 
za rok pojedeme na výlet s Arrivou. Naštěstí cesta proběhla hladce, vystoupili jsme na hlavním nádraží a vydali se na 
Václavské náměstí.  Tam jsme zažili jedinou komplikaci, a to více než dvacetiminutové čekání na tramvaj, která nás 
měla dovézt pod Petřín. Ten den došlo v Praze k velkému výpadku elektřiny, který způsobil značné zpoždění některých 
tramvají. Ale dočkali jsme se, dojeli jsme pohodlně pod Petřín a pak jsme příjemnou procházkou vyšli nahoru. Tam 
jsme nejprve vystoupali schody na rozhlednu a kochali se výhledem na celou Prahu a okolí. Poté jsme navštívili 
zrcadlové bludiště, z něhož jsme pomalu zamířili přes Hrad na Staroměstské náměstí a zpět na Václavské náměstí. Zde 
následovala slíbená zastávka v občerstvení McDonald´s a pak jsme vyrazili zpět na vlak. Všichni jsme se vrátili lehce 
unavení, ale spokojení. 
9. třída 
 V dubnu většina žáků 9. třídy vykonala zkoušky na střední školy. Všichni byli přijati na školy, které si vybrali. 
 Začátkem června jsme byli na výletě na Pecce. Jeli jsme na kolách přes Karlov, Žďár, Horka, Borovnici na Pecku. 
Tady je nově vybudované hřiště na paintball. Všichni si dost tuto akci užili. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v kempu, 
kde měly děti domluvené občerstvení. Pak jsme se vrátili opět na kole do Roztok. Počasí jsme měli nádherné. 
 Do konce školního roku čeká ještě deváťáky několik akcí. Např. volejbal proti učitelům, olympiáda, závěrečné 
focení a řeč, kterou se vždy 9. třída loučí se školou při vyhodnocení sportovních akcí. 
 Do budoucna přejeme všem deváťákům co nejlepší start v nové škole a mnoho úspěchů.  
Školní družina od zimy do léta 
 V lednu jsme si díky vydařené zimě často hráli na sněhu. Chodili jsme bobovat a užívali si bohaté sněhové 
nadílky. Únor patřil zimním olympijským hrám a masopustu, který jsme zakončili karnevalem v maskách. Nechyběly 
legrační soutěže o drobné ceny.  

http://www.skolaroztoky.cz/


 V březnu jsme již netrpělivě vyhlíželi jaro. Snažili jsme se ho přivolat 
výrobou klíče k jaru a mláďaty zvířátek. V dubnu ovládly družinu sportovní 
soutěže: sprint na čas a jízda zručnosti na koloběžkách. Na Den Země jsme si 
připomněli zásady správného třídění odpadu. Výroba malých čarodějnic 
z papíru a přírodnin a příprava veliké čarodějnice na roztockou večerní vatru 
neklamně ohlásila konec dubna. Po celý květen vykonávala ve družině 
souvislou pedagogickou praxi bývalá žákyně naší školy, nyní studentka 2. 
ročníku Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace, Eliška Horáčková. Pod jejím vedením 
si děti mohly vyrobit dárek pro maminku ke Dni matek. Připomněli jsme si i 
záslužnou práci všech hasičů u příležitosti Mezinárodního dne hasičů (4. 5.). 
Vyrobili jsme si papírovou loutku hasiče a model hasičského auta. V červnu 
děti ještě zažijí zmrzlinové odpoledne v místní cukrárně. „Buřt párty“ – opékání uzeniny na školní zahradě bude 
symbolickou tečkou za letošním školním rokem.  
 Závěrem děkujeme všem kolegům a kolegyním z pedagogického sboru, se kterými jsme vedli zájmové kroužky 
pro děti nejen ze školní družiny. Všem přejeme krásné léto a těšíme se po prázdninách u nás ve „drůže“ opět na 
viděnou. 
Kolektiv vychovatelů ŠD 
 Na závěr bychom chtěli poděkovat všem příznivcům školy, kteří nám pomáhali se zdárným chodem školy a 
všech akcí spojených se vzděláváním dětí. Mimo jiné také panu faráři Jiřímu Jakoubkovi za celoroční vedení výuky 
náboženství a paní Ludmile Kupkárové za pravidelné akce v knihovně. Přejeme všem dětem i čtenářům slunečné léto, 
aby načerpali dostatek sil a těšíme se na shledání v novém školním roce. 
ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

 
SDH Roztoky u Jilemnice_____________________________________________________ 
 

Mladí hasiči - Po dubnových pilných přípravách se mladí hasiči vydali na několik 

pohárových soutěží, na Soptíkův pohár a na Hru Plamen. Velký úspěch mělo 

družstvo mladších na soutěži v požárním útoku v Čisté u Horek, kde obsadili 2. 

místo. Družstvo starších zase slavilo úspěch na soutěži v Martinicích, kde byli 

taktéž na 2. místě. V ostatních soutěžích se všem družstvům, ale také dobře 

dařilo. Info ze všech našich soutěží se můžete dočíst na našich webových 

stránkách www.sdhroztoky.cz. 

Dospělí hasiči - Po covidové pauze se 

opět uskutečnila okrsková soutěž, tentokrát v Martinicích. Zúčastnili jsme se 

třemi družstvy. Družstvo A se umístilo na 12. místě, družstvo C (dorostenci) 

na 10. místě a družstvo B na 3. místě.  

 

Sokol Roztoky u Jilemnice_____________________________________________________ 
SOKOLSKÉ DĚNÍ – VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM PŘEBORU 

 FOTBAL 

Náš mužský tým Sokol Roztoky u Jilemnice prožil veleúspěšnou sezónu, kterou zakončil vítězstvím v posledním 

zápase sezóny nad SK Jilemnice a touto výhrou potvrdil své vítězství v okresním přeboru. Fotbalisté si tak zajistili postup 

do krajské 1. B třídy. Děkujeme všem fanouškům, kteří nám fandili na domácích i venkovních zápasech a těšíme se na 

jejich podporu i v další sezóně. 

Tabulka 

# KLUB   Z V R P S B P+ P- 

1. TJ Sokol Roztoky 18 15 1 2 64:19 46 0 0 

2. Jiskra Libštát  18 12 3 3 62:31 39 0 0 

3. Stružinec/ Lomnice B 17 10 1 5 59:32 34 0 0 

4. FK Turnov B.  18 10 2 6 68:38 32 0 0 

5. SK Jilemnice  18 9 3 6 55:30 30 0 0 

http://www.sdhroztoky.cz/


6. TJ Sokol Martinice 18 8 2 8 41:48 26 0 0 

7. TJ Sokol Nová Ves . 18 7 2 9 46:58 23 0 0 

8. TJ Sokol Mříčná  17 5 1 11 33:60 16 0 0 

9. TJ Poniklá  18 2 1 14 22:76 7 0 0 

10. HSK Benecko  18 1 2 15 20:78 5 0 0 

Odehrané zápasy na jaře: 

Sokol Nová Ves . - TJ Sokol Roztoky 0:1 (0:0) 
TJ Sokol Roztoky - TJ Sokol Martinice 2:1 (2:1) 
TJ Poniklá - TJ Sokol Roztoky 0:7 (0:4)  
TJ Sokol Roztoky - FK Turnov B. 5:1 (4:0)  
TJ Sokol Roztoky - Jiskra Libštát 0:5 (0:2)  
Sokol Stružinec/FC Lomnice B - TJ Sokol Roztoky 6:4 (2:0)  
TJ Sokol Roztoky - HSK Benecko 4:0 (3:0)  
TJ Sokol Mříčná - TJ Sokol Roztoky 0:2 (0:1)  
TJ Sokol Roztoky - SK Jilemnice 2:1 (0:0) 

Nejmladší děti a mladší i starší přípravka se zúčastnili 
mnoha soutěží, ve kterých se jim dařilo. I na podzim budou všechny dosavadní kategorie pokračovat v trénincích. 
Děkujeme trenérům za vedení a rodičům za podporu. 

Kategorie mladších žáků, starších žáků a dorostu jsou spojené s Jilemnicí, toto spojení bude pokračovat i příští 
soutěžní ročník. Mladší žáci obsadili celkově 4. místo v 1.A třídě a 8. místo v krajském přeboru. Tým starších žáků 
skončil na 13. místě krajského přeboru a dorostenci obsadili 8. místo krajského přeboru U17. 

POZVÁNKA 
V sobotu 25. června od 12:30 Vás chceme pozvat na přátelské utkání s partnerským zahraničním týmem SG 

Nebelschütz. 
V pátek 1.7. 2022 od 16:00 srdečně zveme na fotbalové hřiště všechny děti na tradiční akci  

„ Hurá prázdniny“. 
INORMACE O DĚNÍ V TJ 

Webové stránky: www.sokolroztoky.webnode.cz, Facebook: Sokol Roztoky u Jilemnice, Instagram: 
sokol_roztoky_u_jilemnice 
 
INZERCE________________________________________________________________________________________ 
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