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Vážení spoluobčané, 
 
předkládáme Vám v tomto prázdninovém čase druhé číslo Roztockého zpravodaje plného zpráv a zajímavostí 
z naší obce a pevně věříme, že se Vám bude v těchto horkých dnech dobře číst. Čtvrtletí uteklo jako voda        
a konec školního roku nám připomněl oddychový čas letních prázdnin a dovolených. Proto Vám všem 
přejeme, aby Vaše dny odpočinku byly plné spokojenosti, všeobecné pohody a samozřejmě sluníčka, které 
nám mnohdy tak chybí.  
V uplynulých třech měsících jsme začali plnit úkoly, které jsme si na tento rok předsevzali. Pomalu 
doděláváme konečné opravy v budově obecního úřadu a nádvoří, i když práce uvnitř budovy měly být již 
dávno dokončeny. Bohužel se nejen zde projevuje zoufalý nedostatek pracovních sil. 
Rovněž se pomalu rozběhly práce na opravě fasády kostela, jejímž dokončením se završí několikaleté opravy 
této historické stavby. Současně s tím dojde i k dokončení opravy kostelní zdi. Asi nejvýraznější investiční 
akcí pro letošní rok, která měla proběhnout v naší obci, byla celková rekonstrukce silnice č. 28411, kterou 
měl ve spolupráci s obcí provést Liberecký kraj. Bohužel i přes to, že se podařilo v celku v krátkém časovém 
horizontu dokončit jednotlivá stavební povolení, nepodařilo se to nejdůležitější. A tím je výběr dodavatele. 
Z tohoto důvodu dojde v letních měsících k opětovnému vyhlášení výběrového řízení na tuto stavbu a nám 
nezbývá než doufat, že v příštím roce bude stavba provedena.   
15. února odehrál v našem kulturním sále divadelní soubor „V Roztocké – Jilemnice“ divadelní hru „Sen noci 
svatojánské“. Představení shlédlo více než 80 diváků. Tento kulturní počin opět odstartoval společenské           
a kulturní akce letošního roku v naší obci. Následovalo pálení čarodějnic, Vítání občánků, Hurá prázdniny         
a rovněž mnoho sportovních událostí. 13. července se uskuteční 37. Krakonošova tržnice, 19. října odhalení 
pamětní desky pana Vladimíra Svatého a 15. listopadu již tradiční „Obecní zabíjačka“. 
Přeji si, aby nejen tyto akce přispěly Vám všem k pohodovému prožití letních měsíců a aby Vám tento 
zpravodaj poskytl alespoň malou část toho, co se v naší obci událo. 
 
 
            Osvald Süss 
 
 

 

Roztocký zpravodaj 
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 



Vítání občánků_____________________________________________________________  
 
Dne 17. 5. 2019 jsme přivítali 15 nových roztockých občánků. Ještě jednou přejeme rodičům spoustu 
krásných chvil se svými nejmenšími a dětem spokojené bezstarostné dětství plné zážitků a her! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Životní jubilea_______________________________________________________________ 
 
ČERVENEC 
87 let  Süss Oswald  Roztoky u Jilemnice 286 
85 let Zvonařová Olga Roztoky u Jilemnice 133 
94 let Kobrlová Ludmila Roztoky u Jilemnice 33  
 
SRPEN 
82 let Čeřovský Zdeněk Roztoky u Jilemnice 292 
80 let Šimůnek Jaroslav Roztoky u Jilemnice 323 
86 let  Šubrtová Jaroslava Roztoky u Jilemnice 289 
80 let  Krupková Alice Roztoky u Jilemnice 192 
90 let Horáčková Anna Roztoky u Jilemnice 362 
85 let Podzimková Liběslava Roztoky u Jilemnice 328 
89 let Doubravová Drahomíra Roztoky u Jilemnice 260  
 
ZÁŘÍ 
85 let Jiříčková Jitka  Roztoky u Jilemnice 209 
  
 

Přejeme vše nejlepší a do dalších let hodně 
zdraví a pohody! 

 



Odpadové hospodářství_______________________________________________________ 
 

Odpady, odpady a zase odpady – nekonečné téma, píšeme o nich v každém zpravodaji, snažíme se o 
předávání informací, jak s nimi co nejlépe nakládat. Existuje i zákon o odpadech – 185/2001 Sb., který v § 12, 
odstavci 1 říká, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto 
zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými 
odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými 
nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu 
stanoveno jinak. Přesto chodíme každý pátek kolem přeplněných popelnic, ze kterých vykukují papíry, 
kartony a plast.. Proč? 
Místo pro odkládání tříděného odpadu u garáží OÚ – co patří sem? Pouze originální pytle s plastem, originální 
pytle s plechovkami a nápojovými kartony. Papír v samostatné krabici nebo převázaný provázkem. Do 
kontejnerů pak to, na co jsou určené. Nic jiného zde prosím neodkládejte. Ostatní odpad patří do popelnic 
nebo na sběrný dvůr, např. v Jilemnici. 
Moc děkujeme VÁM, kdo jste si třídění vzali za své a přemýšlíte o tom, co kam vyhodíte. 
 
 

Úklid v obci_________________________________________________________________ 
 

Velké díky všem, kteří se zúčastnili 6. 4. úklidového dne Ukliďme Česko. Uklízecí četa, která se sešla před 
obecním úřadem čítala 35 dobrovolníků napříč generacemi, jiní uklízeli po své vlastní ose. Sesbíralo se cca 
130 kg odpadků, z čehož se více než půlku podařilo vytřídit. V celé republice se pak dohromady sesbíralo 2 
133 tun odpadu. V odpadcích převládaly skleněné a plastové lahve, cigaretové nedopalky, krabičky od 
cigaret, plechovky a obaly od sušenek, našel se i pár bot, vesta a čerstvé vajíčko, kde by ho asi nikdo nečekal. 
Mysleme na přírodu a naše okolí a nezatěžujme ho našimi odpadky. Brzy při dalším úklidu na viděnou.  
 
 
                            Dana Horáčková 
 

Poplatky – odpady a pes_______________________________________________________ 
 

Připomínáme splatnost poplatků: 
 
za psa:  31. 3. 2019 
 
za odpady:  30. 6. 2019 
 
 
Účet, na který lze platby zasílat: 19-1269430227/0100, 
variabilní symbol = číslo popisné 
 
V hotovosti můžete zaplatit v kanceláři obecního úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Krakonošova tržnice________________________________________________________________ 
 

V pořadí již 37. Krakonošova tržnice bude 
letos poprvé jednodenní. Konat se bude 
v sobotu 13. 7. 2019.  
Tak jako tradičně se můžete těšit na 
výstavu drobného zvířectva a bohatý 
kulturní program. K tomu něco dobrého k jídlu i pití.  
Přejme si hlavně příznivé počasí. 
 

 

Překvapení v mateřské škole___________________________________________________ 
 

Akce s názvem „Překvapení“ proběhla v pátek 26. 4. 2019 v 9 hodin na parkovišti před MŠ. 
Po příjezdu na místo jsme děti seznámili s programem a připravili čtyři stanoviště. 
 
Stanoviště č. 1.  zde pod vedením pánů Petra a Adama Janovských probíhalo stříkání z proudnice a pořízeni 
fota na památku. 
Stanoviště č. 2. slečna Zuzana Lukášková společně s paní Evou Tryznovou učily děti základy první pomoci, 
zdravovědu a důležitá telefonní čísla. 
Stanoviště č. 3. hasičskou osvětu s ukázkami hasících přístrojů a pomůcek prováděli slečna Lucie Krausová a 
Zdeněk Horák ml. 
Stanoviště č. 4. hlavním důvodem celé akce bylo představení a praktická ukázka hasiče v dýchací technice 
včetně vyzkoušení vyváděcí masky, tohoto úkolu se ujali pan Stanislav Jerje a pan Petr Jirouš.  
Vše svými fotoaparáty zdokumentovala paní Ludmila Chrtková a slečna Vendula Janovská. (fotky budou na 
stránkách SDH Roztoky) 
Na závěr jsme dětem předvedli vodní dělo. 
Každé dítko dostalo reflexní pásek s nápisem HASIČI a krásné tričko. 
 
 

                
 

 
 



Krakonošovy letní podvečery___________________________________________________ 
 

Krakonošovy letní podvečery jsou čtyřdenní kulturní přehlídkou, pro všechny věkové skupiny návštěvníků. 
Součástí programu je malá tržnice, aktivity pro děti nebo rozšířené prohlídky historické zóny v Jilemnici. 
 

 

 
 

  
 
 



Kostel sv. Filipa a Jakuba______________________________________________________ 
 
V minulém vydání Roztockého zpravodaje jsme vás informovali o využití sbírky pořádané na záchranu 
kostela. Část byla využita na opravu střechy a zbylá částka, více než osmdesát tisíc bude využito na opravu 
fasády. Částkou 250.000,- Kč jsme přispěli také z obecního rozpočtu. Teď nezbývá než jen sledovat, jak právě 
probíhající práce pokračují. Shodou okolností právě před padesáti lety proběhla oprava kopule kostela 
firmou „Huť pro obnovu památek“ z Hostinného. Do kopule byla vložena pamětní listina, noviny, mince i 
fotografie. 
 

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice________________________________ 

 
Příspěvek do zpravodaje - ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

Nejprve dovolte, abychom se s vámi podělili o dění v jednotlivých třídách tak, jak jej sepsali třídní 
vyučující či žáci jednotlivých tříd. Poté budou následovat společné informace za celou školu. 
1. třída 

7. 6. jsme se společně se staršími dětmi ze školky vydali do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Děti si 
užily spoustu zábavy na trampolínách, skluzavkách, v lanovém parku, v Dinosauřím světě, v Hmyzákově, 
Miniměstečku atd.  

V předposledním týdnu školy jsme připravili stopovanou pro předškoláčky, končila na dětském hřišti 
v Kruhu a všem se moc líbila. Do konce roku ještě zažijeme spaní ve škole, školní olympiádu, návštěvu 
koupaliště a kina. Už se těšíme na příští školní rok. 

 
Školní aktivity žáků 2. třídy 

Žáci 2. třídy prožili náročný školní rok. Prvního září je přivítala nová paní učitelka, která ještě před 
koncem pololetí odešla na mateřskou dovolenou, a tak si museli zvykat na jinou. 

Během celého roku měli žáci kromě učení množství aktivit, které jim zpestřovaly pro ně možná ne až 
tak zábavný čas trávený ve škole. Od září do prosince nacvičovali program na školní vánoční besídku.  
Nervozitu a zároveň těšení se na veřejné vystoupení přebilo nadšení dětí z pochval od rodičů a hlavně to, jak 
rodiče „koukali“. Odreagovat se od učení měli příležitost i během plaveckého kurzu v bazénu v Jilemnici. 

Bydlení a vzdělávání na venkově má své nesporné výhody v tom, že si děti mohou užívat zimních 
radovánek a sportů – bruslení na kluzišti před školou, bobování na kopci u kravína a běhu na lyžích po 
rozlehlých loukách kolem školy. V okolní krásné přírodě žáci během prvoukových procházek pozorovali 
probouzející se jarní přírodu, ptáky, divoká a domácí zvířata, prohlédli si místní kravín, zjistili, kde bydlí a čím 
se krmí telata, jak funguje zpracování dřeva na místní pile, nebo si vyrobili model domu z přírodnin. Velká 
školní zahrada nabízí příležitost k vyzkoušení si venkovních pracovních činností – šlo o jarní údržbu trávníku. 
Děti nadšeně hrabaly suché listí, sbíraly šišky, vše nakládaly do kolečka a odvážely do kontejneru na 
biologický odpad. Přitom se předháněly, kdo bude mít lépe uhrabáno nebo zameteno a víc naloženo na 
kolečku. Svoje výjimečné pracovní nasazení ještě projevily při sbírání odpadků po obci v rámci Dne Země. 
Možná, že až budou muset doopravdy pracovat, takovou radost sdílet nebudou. 

Zažili jste někdy „Bílý den“? Jestli ne, tak to jste přišli o velký zážitek! Všichni přišli v bílém oblečení, 
ve čtyřech smíšených družstvech s žáky 9. třídy soutěžili v mléčném kvízu a nakonec ochutnávali rozličné 
mléčné výrobky. 

Trojboj – hod kriketovým míčkem, skok do dálky a běh na 50 m – byl vyvrcholením sportovních aktivit.  
Skok do dálky jsme nanečisto zkoušeli v tělocvičně, ale po dostavbě pískového doskočistě před školou se 
z něj teprve stal ten správný sport. Běh jsme trénovali na velkém hřišti, a to i delší 200m trať. Nejlepší 
sportovci postoupili na klání mezi jednotlivými školami v Jilemnici. Do dalšího kola sice už nikdo nepostoupil, 
ale sportování si žáci užili a vědí, co mají trénovat, aby příště byli ještě lepší. 

Žáci se nevyhýbali ani kultuře. V jilemnickém Společenském domě Jilm tleskali tanečnicím a 
tanečníkům, mezi nimiž byly i některé spolužačky. Velkým zážitkem bylo společné natáčení školní hymny 
s žáky ostatních tříd a učiteli v místní tělocvičně. I kino v Kruhu je nutné trochu provětrat. Zhlédli jsme 
společně s dalšími třídami 1. stupně příběhy Pata a Mata. Pěší cesta zpět byla příjemným pokračováním 



společenské události, neboť uběhla v družných rozhovorech. Už se těšíme na příští promítání a to nejspíš na 
film Mia a bílý lev.  

Řadí-li se soutěže v rámci Mezinárodního dne dětí mezi sport nebo kulturu, není jednoznačné, ale 
nesporné je to, že si děti užily nejen samotných soutěží, ale i odměn a pohybu na čerstvém vzduchu za 
krásného počasí. Poprvé zde zazněla natočená školní hymna. 

K závěru školního roku neodmyslitelně patří školní výlet neboli exkurze. Na konci května jsme jeli 
společně se 3. a 4. třídou do Hradce Králové, kde jsme v planetáriu pozorovali planety, galaxie, mezihvězdný 
prostor i černou díru, podívali se dalekohledem na Slunce a nakoupili suvenýry. V obřím akváriu jsme si 
prohlíželi pestré americké tropické rostliny a sladkovodní ryby shora a v podvodním tunelu i zdola. Výstava 
koster ryb byla rovněž úchvatná. Dravé pirani jsme pozorovali v malém akváriu v kavárně a v místní prodejně 
suvenýrů jsme utratili zbytek peněz. Děti byly hodné, poslouchaly příkazy, řídily se doporučeními, snědly 
svačiny, chodily s davem a žádné se nezatoulalo. 

Kvapem nastupuje léto, proto budeme pozorovat, jak vypadá přechod jara do léta v přírodě. V Kruhu 
máme krásné zahradnictví, které musíme prozkoumat a poučit se, jak se pěstují květiny, které by nám mohly 
zdobit okna. 

Olga Marešová, třídní učitelka 
3. ročník 

V letošním školním roce jsme se účastnili různých soutěží, jejich výsledky najdete o něco níže mezi 
sportovními akcemi. Byl to především fotbal a atletický trojboj (školní kolo, okrskové kolo v Jilemnici). Dále 
se 2 žákyně (Natálie Jeriová a Monika Kyselová) zapojily do literární soutěže Paměť a vzpomínky aneb 
Skutečný příběh, který mě zaujal. Vyzkoušeli jsme i Matematického klokana. 

31. 5. proběhla školní exkurze 2., 3. a 4. ročníku do Hradec Králové. Prohlédli jsme si planetárium a 
Obří akvárium. 

Na červen plánujeme projekt Jarní stezka Ferdy Mravence za obyvateli lesa, dále spaní ve škole 
s Ferdou (13. 6.). 

Stále probíhá celoroční třídní vědomostní soutěž, při níž za splněné úkoly sbírají děti body (ferďásky), 
za které získají na konci školního roku cenu. 

Více se o nás můžete dozvědět na internetových stránkách 3. třídy: www.skolaciroztoky2009-
2010.estranky.cz  
 
4. třída 

Ve středu 29. 5. žáci 4. třídy na dopravním hřišti v Košťálově skládali teoretickou i praktickou zkoušku 
z dopravní výchovy. Nejprve si s panem lektorem procvičovali pravidla silničního provozu, řešili křižovatky a 
poznávali dopravní značky. Po přestávce psali zkušební test. Své teoretické znalosti stvrdili i prakticky – jízdou 
na kole na dopravním hřišti. Na závěr, až na jednoho, dostali všichni zaslouženě průkaz cyklisty. 
Výlet 5. třídy 
 Letošní rok jsme se rozhodli vyrazit do Sedmihorek přes noc, kde jsme měli objednané chatičky. Vyjeli 
jsme vlakem ze Staré Paky do Sedmihorek. Jelikož jsme to měli objednané 2 měsíce dopředu, nemohli jsme 
vědět, jaké bude počasí. A opravdu jsme se netrefili. Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto jsme si pobyt užili. 
I v dešti jsme vyrazili na pěší túru v pláštěnkách na Valdštejn. Dál jsme se radši nevydali, protože intenzivně 
pršelo. Měli jsme spoustu plánů, ale bohužel jsme to všechno museli přizpůsobit dešti. Domů jsme přijeli 
úplně promoklí, ale spokojení. Třeba nám to vyjde příští rok. 
 
6. třída 

30. 4. proběhlo v místní sokolovně nahrávání školní hymny všemi žáky naší školy s bubeníkem 
Tomášem Markem (působil 16 let s Davidem Kollerem, nyní v kapele Petry Janů) a zpěvačkou (a zároveň naší 
paní učitelkou) Vendulou Albrechtovou. Tento projekt se nám líbil a díky němu jsme se poučili o tom, jak 
probíhá studiové nahrávání nějaké písně. 

14. 5. jsme se šli do budovy MŠ podívat na sférické kino. Pro ty, kdo se s ním ještě nesetkali, krátce 
objasníme - jedná se o veliký polokulovitý stan, do kterého je vháněn vzduch a na jehož stěny se uvnitř 
promítá film. Diváci leží na podložkách na zemi a vnímají film ze všech stran. Stanou se jeho „součástí“. Zhlédli 

http://www.skolaciroztoky2009-2010.estranky.cz/
http://www.skolaciroztoky2009-2010.estranky.cz/


jsme film Nanocam – výprava do mikrokosmu – dokument o bakteriích, prvocích, primitivních houbách a 
zvláštních rostlinách, vše bylo založeno na reálných záběrech z elektronových mikroskopů. 

22. 5. jsme jeli na exkurzi do jilemnického zámku (muzea), program zde připravený panem Janem 
Šnorbertem, asistentem naší školy, postupně absolvovaly v různých dnech všechny třídy II. stupně. 

V závěru května - 28. 5. – jsme zavítali do liberecké galerie. Již jízda vlakem byla nezapomenutelná 
(tak přeplněný vlak jsme dlouho nezažili), potom jsme využili MHD k urychlení cesty do galerie. V ní jsme 
pobyli asi 90 minut. Odpočívali jsme na dřevěných vlnách netradiční podlahy místní expozice. Potom jsme 
fotografovali přes fólii, a protože se nám fotografie povedly, byli jsme velice spokojení. Moc jsme si to tam 
užili. 
 
7. třída 

Ve škole se především „pečlivě“ učíme; např. o České republice, obratlovcích, rostlinách, 
středověkých dějinách, Americe, Asii, ... Školní dny nám byly zpříjemněny kulturními (divadlo, taneční 
vystoupení, sférické kino, školní hymna), sportovními (bruslení) či vzdělávacími akcemi (Krkonošské muzeum 
v Jilemnici). Některé z nás zaujal program o ptácích pořádaný KRNAPem, za kterým jsme se vypravili do 
Vrchlabí. 

V květnu jsme si vyzkoušeli své znalosti ze zeměpisu ve školním kole zeměpisné soutěže. Soutěž byla 
rozdělena do tří částí, všechny souvisely s regionálním zeměpisem. V první části jsme pracovali s atlasem, ve 
druhé části jsme si vyzkoušeli test z geografických znalostí a ve třetí jsme si procvičili praktické znalosti.  

Na třídní červnový výlet jsme se vydali na hřebeny Krkonoš. Vrátili jsme se z něj unaveni, ale plni 
nezapomenutelných dojmů. Na školních stránkách jsou k nahlédnutí pro případné zájemce i fotografie z této 
akce. 

5 dívek z naší třídy (Pavlína Heltová, Zuzana Lukešová, Michaela Mečířová, Eliška Salátková a Ela 
Ulvrová) se též účastnilo Uměleckého festivalu, který proběhl v Jilemnici ve Společenském domu JILM 
v týdnu od 3. do 7. června. Tento festival pořádal spolek Jilemnicko - svazek obcí spolu s polskými 
partnerskými městy (Karpacz a Jelení Hora) v rámci projektu Krkonošská kulturní setkání Evropské unie - 
Překračujeme hranice. Z českých a polských dětí vytvořili organizátoři 4 smíšené skupiny a každá z nich se 
jeden den v týdnu věnovala určitému projektu v rámci konkrétního druhu umění (tanec, zpěv, výtvarné 
umění, divadlo). Další den si skupinky vyměnily činnosti, takže během 4 dnů si každý účastník vyzkoušel 
všechny oblasti umění. V pátek dopoledne se pak secvičovalo vše dohromady, chystala se výstava výtvarných 
prací a celý týden zakončilo v 18 hodin slavnostní vystoupení, kde byly prezentovány výsledky práce 
jednotlivých dílen. Přijeli se podívat i hosté z Polska, večerem provázel český moderátor a polská kolegyně 
tlumočila. Celé představení bylo velice zajímavé, každého zaujalo více něco jiného, ale stínové divadlo a jeho 
představení Princezny v nastudování polského choreografa Lukasze Dudy (zkušený divadelní lektor různých 
divadelních technik, ředitel divadelního festivalu Pestka v Jelení Góře) večeru dominovaly. 

 
8. třída 

Kromě akcí, kterých se účastnilo více tříd, a proto již byly zmíněny výše, se žáci 8. ročníku zapojili 
22. 5. do celostátního testování SCIO. Tato zkouška má pomoci žákům při výběru dalšího studia po ZŠ, dále 
jim má poskytnout prvotní informaci, jak vlastně vypadají testy při přijímacích zkouškách a jak by se jim 
případně dařilo, kdyby je psali již nyní. Škole pak dává cennou zpětnou informaci o tom, jak si žáci stojí 
v celostátním srovnání škol, v čem mají ještě potíže a na co se ve zbývajícím roce studia dále více zaměřit.  

Blížící se rozhodnutí ohledně dalšího směřování studia se snažíme našim žákům ulehčit i dalšími 
aktivitami - ve středu 29. 5. proto osmáci zavítali na Úřad práce v Jilemnici, kde se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací ohledně trhu práce, uplatnění jednotlivých profesí, poptávce po zaměstnancích apod. 

Na dobrodružný výlet na Malou Skálu se 8. třída vydala ve středu 5. 6. nejen s třídní paní učitelkou 
Mládkovou, ale i s paní učitelkou Vanclovou. Zapůjčili si zde rafty a plavili se po řece Jizeře až do Dolánek. 
Výlet si všichni užili a vrátili se z něj řádně opáleni. 
 
9. třída 

Každý devátý ročník mívá na naší škole do určité míry zvláštní postavení. Coby nejstarší žáci stojí již 
jednou nohou na prahu dospělosti, druhou však stále ještě v dětství. Proto bývají pověřováni určitou pomocí 



s organizací různých akcí (čerti, zápis do ZŠ) a na druhou stranu pak požívají jistých „privilegií“ (poslední 
zvonění, fotografování v kostýmech apod.). Nebylo tomu jinak ani letos. Deváťáci se s elánem zapojili do 
zápisu budoucích prvňáčků, připravili si pro ně řadu atrakcí, aby se jim ve škole líbilo a zápis v nich zanechal 
pozitivní dojem. Taneční vystoupení chlapců pak zaujalo i řadu dospělých, kteří se s chutí dívali, jak jim to 
jde. 

Dalším specifikem a již letitou tradicí je psaní závěrečných prací. Můžeme směle říci, že ty letošní se 
jako každoročně povedly a že s jejich slavnostní prezentací (20. 6.) před spolužáky a vyučujícími mohli být 
sami autoři spokojeni. 

Avšak ještě před tímto slavnostním aktem si dojeli deváťáci do Liberce prohlédnout netradiční 
expozici umění do Oblastní galerie Liberec. Zde popustili uzdu své fantazii a tvořili výtvarná díla na téma 
„Vlny“. A necelý týden nato ještě do Hradce Králové potrénovat mozkové závity prostřednictvím tzv. únikové 
hry Pohřešovaná. Celá třída se rozdělila do dvou týmů kriminalistů, kteří v jedné místnosti postupně řešili 
fiktivní případ ženy, která byla naposledy spatřena na cestě k lékaři a od té doby je pohřešovaná. Oba týmy 
byly úspěšné a po hodině pátraní zjistili, co se vlastně přihodilo. 

Nyní je již jen čeká poslední zvonění a pak slavnostní rozloučení s naší školou. Věříme, že se jim všem 
bude na dalších školách dařit a budou ve studiu úspěšní. Držíme jim palce, aby do další etapy života vykročili 
šťastným krokem. 
 
Sportovní akce 

V pátek 24. 5. se roztočtí vítězové školního kola atletického trojboje pro 1. stupeň zúčastnili 
okrskového kola na hřišti ZŠ Komenského v Jilemnici. Jako každoročně, i letos byla akce profesionálně 
zvládnuta, mj. za pomoci tamějších deváťáků. Žáci soutěžili v celkem pěti disciplínách – skoku dalekém, hodu 
kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů, člunkovém běhu a hodu medicinbalem. Nejlépe se umístila Adélka 
Jirásková, v kategorii 1. třída – dívky byla druhá. Dalším oceněným byl Filip Hanč, který skončil na čtvrtém 
místě v kategorii 5. třída – chlapci. V člunkovém běhu se umístil na 1. místě Patrik Kasanický, žák 4. třídy. 
Adélka Jirásková a Filip Hanč postoupili do dalšího kola v Turnově. 

Okrskové kolo fotbalové soutěže Mc Donald´s Cup proběhlo 7. 5. ve Studenci. Účastnila se družstva 
Jilemnice, Studence a Roztok (žáci mladší 1. – 3. roč. i starší 3. – 5. roč.) Hrálo se systémem každý s každým 
2x. Mladší žáci se umístili na 3. místě, starší zvítězili s přehledem všechna utkání a postoupili do okresního 
kola. To proběhlo v Turnově 15. 5. 2019 na novém hřišti s umělou trávou, Roztoky porazily Jilemnici 9:0, 
Turnov 6:0, s Lomnicí remizovaly 1:1 a zajistily si tak postup do krajského kola (22. 5.). Tam už se našim 
mladým fotbalistům ve složení Filip Hanč, Matěj Třešňák, Roman Novák, Matěj Mečíř, David Jebavý, Jan 
Jakub Jebavý, Jakub Svatý, Jakub Kužel, Maxmilián Sedláček, Patrik Harvan, Patrik Kasanický, Daniel Kopáček 
bohužel tolik nedařilo a všechna utkání prohráli. Jejich soupeři byla družstva z Jablonce nad Nisou, Liberce a 
Mimoně. Hrálo se v Liberci na umělé trávě u stadionu FC Slovan. 
Dopravní soutěž Košťálov 

23. 5. se vybraní nejlepší žáci I. a II. věkové kategorie po školním kole dopravních testů (předpisy 
silničního provozu) a po jízdách zručnosti na kolách účastnili dalšího kola této soutěže v Košťálově. 

Z I. kategorie se jednalo o Kamilu Exnerovou, Rozálii Horáčkovou, Filipa Hanče a Jakuba Holubce. 
Skončili na pěkném 6. místě z 12 škol. 

Za II. kategorii se účastnili Štěpán Petrák, Timea Kasanická, Gabriela Albertová a Jan Kvarda. Tito žáci 
se umístili na 9. místě z 11 škol. 
Kulturní akce 

V dubnu do naší školy opět zavítala oblíbená netradiční forma vzdělávání – hradecké Divadélko pro 
školy. 

Herci Vojtěch Líkař a Alexandr Andrejs přijeli dobře naladěni, uchystali si kulisy a už se těšili na naše 
dítka. První na řadu přišlo představení Poklad kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí, nesmí na moře! Smích 
žáků 1. až 5. třídy bylo slyšet nejen ve sborovně, ale po celé škole.  

O hodinu později měli herci jen malou přestávku na načerpání sil a už se do učebny řítili žáci II. stupně. 
Představení Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému rozesmálo prakticky 
každého. Oko a srdce učitelky českého jazyka zase potěšilo, když viděla, jak si žáci 9. ročníku recitují spolu 



s  herci známé verše z Máchova Máje. Jejich propojení s básní 
Havran Edgara Alana Poea jistě zaujalo nejen milovníky poezie.  

Velmi oblíbené a všemi očekávané je zapojení dětí do 
jednotlivých scén. I letos si tedy někteří z žáků mohli vyzkoušet, 
jaké to je stát na divadelních prknech (a nutno podotknout, že 
nezapřeli přirozený talent). Mohli jsme si tedy vychutnat 
Štěpána Petráka v roli biřice vedoucího odsouzeného 
Quasimoda na pranýř, Štěpána Ginzla coby místní studánky či 
Báru Hnykovou v roli krásné a neodolatelné Esmeraldy.  

Když se s námi herci loučili, litovali jsme, že je 
představení již u konce, a prakticky okamžitě jsme se začali těšit 
na příští rok a další vystoupení. 
 
Výtvarné soutěže 

V letošním školním roce jsme se zúčastnili těchto 
vyhlášených soutěží: 

• Národní park Podyjí – Příroda kolem nás 

• SUPŠ textilní Liberec – Módní kolekce 
Kromě toho žáci 5., 6. a 9. ročníku navštívili Oblastní galerii Liberec a to galerijní animace Výtvarná 

lázeň a Ateliér na slovenský způsob. 
 
Pobyt v Anglii 

V úterý 7. 5. 2019 navečer se skupina 21 žáků v doprovodu dvou vyučujících vydala na poznávací 
zájezd do Londýna. Před nimi byla poměrně dlouhá cesta. První delší zastávka proběhla v belgickém 
historickém městě Bruggy. Město má historický ráz a jeho architektura je dost odlišná od toho, co známe od 
nás. Navíc je město protkáno sítí kanálů. Děti zde navštívily místní Muzeum čokolády, jehož prohlídku 
doplnila i názorná ukázka výroby pralinek a jejich následná ochutnávka. Poté již autobus zamířil do 
francouzského města Calais, kde byl zajištěn nocleh. Tady jsme se po ubytování vydali na vycházku na pláž. 
Pohled na moře a velké lodě plující v dáli vyvolal v dětech velké nadšení.  

Další den jsme se eurotunelem přesunuli do Velké Británie. Zde jsme se krátce prošli po vysokých 
křídových útesech a zamířili na prohlídku hradu Dover. Zde asi děti nejvíce zaujala expozice spojená 
s „Operací Dynamo“ z druhé světové války. Dalším silným zážitkem byl „útok“ místních opeřenců na naše 
svačiny, který skončil krádeží jednoho řízku včetně chleba mořským rackem přímo z ruky jedné naší žákyně. 
Odpoledne jsme se přemístili do městečka Canterbury, prošli centrum města a děti dostaly vytoužený 
rozchod, který zejména dívky využily k nákupům v místním Primarku a dalších obchodech. Po krátké zastávce 
v Rochesteru jsme pak již zamířili do Londýna. Děti strávily tři noci v místních rodinách, takže využily své 
znalosti angličtiny, ochutnaly pro nás trochu zvláštní kombinace jídel a měly možnost poznat, jak se v 
Londýně bydlí, a myslím, že většina z nich byla překvapena, že se lépe mají doma.  

Během tří dnů strávených v Londýně děti navštívily Tower of London, kde viděly korunovační klenoty, 
prošly se po Tower Bridge, prohlédly si válečnou loď Belfast. Viděly Houses of Parliament, Westminsterské 
opatství, Buckinghamský palác, prohlédly si interiér Katedrály sv. Pavla, prošly se po Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus a Leicester Square, navštívily Britské muzeum, akvárium a svezly se na jedné 
z nejnavštěvovanějších atrakcí, na London Eye. K největším zážitkům se pak řadí i focení se u červených 
telefonních budek, které patří k londýnským symbolům, a hlavně pak jízda historickým červeným 
doubledeckerem čili patrovým autobusem. 

Na zpáteční cestu jsme se vydali v neděli v podvečerních hodinách a domů dorazili v pondělí krátce 
po obědě. Děti byly sice dost unavené po náročných dnech plných chození, ale také nadšené ze všeho, co 
viděly. 
 
Školní družina 
Největší radostí pro nás, družinové děti, bylo, že nás v prosinci navštívil ježíšek. Pod stromečkem jsme měli 
spoustu nových hraček. Některé byly určené spíš dovnitř – stavebnice Lego pro dívky i chlapce, hra Dobble, 



panenka a kočárek, plyšáci, deky na stavění bunkrů apod. Další hračky byly spíše na ven – obruče, chůdy, 
petanque, koloběžky a hlavně spousta hraček na pískoviště. 
Pískoviště jsme se dočkali v půlce května a jsme za to moc vděční, hrajeme si na něm pořád. Pískoviště slouží 
ale i jako doskočiště, a tak můžeme trénovat i skok do dálky. 
V průběhu března se školní družina zúčastnila soutěže „Stavíme ptačí budky“. Soutěž spočívala v tom, že 
pořadatelé nám zaslali dvě rozložené ptačí budky, které jsme si museli sestavit a umístit na školní zahradu. 
Dále jsme namalovali obrázky, které souvisely s tématem, a vybrali dva nejhezčí, které jsme do soutěže 
odeslali. Budky umístěné ve školní zahradě pravidelně kontrolujeme a dáváme ptáčkům krmení. Obě jsou již 
obydlené. 
 
Další akce, kterých se škola zúčastnila 

• Šablony II - v současné době byl konečně schválen projekt, od ledna 2019 už ale aktivně běží 

• projekt MŠ „V naší zahrádce jako v pohádce“ zaslaný Nadaci Ivo Dejmala pro ochranu přírody nebyl 
přijat, pro nadaci byl příliš nákladný 

• projekt Máme rádi fyziku, jehož realizací měl být vybaven kabinet pro výuku, také nebyl pro velký 
počet zájemců schválen (ČEZ sponzoring) 

 

Hasiči___________________________________________________________________ 

Jaro bylo pro dobrovolné hasiče ve znamení tréninků a soutěží. Soutěžili jak dospělí, tak i děti. Dospělí se 
zúčastnili okrskové soutěže, která se konala v Zálesní Lhotě – družstvo A se umístilo na 5. místě a družstvo B na 2. 
místě. Děti se 1. května zúčastnily soutěže v požárním útoku v Čisté u Horek, kde se starší i mladší umístili na 12. 
místě. Dále se děti 26. května zúčastnily jarního kola Hry Plamen v Poniklé, kde starší byly na 8. místě a mladší na 23. 
místě. Na závěr sezóny děti jely soutěžit do Dolní Kalné, kde si starší vybojovaly 2. místo a mladší 7. místo. 

Na konci dubna proběhla pro školku a 1. třídu akce s hasiči. Akce byla uspořádána za účelem osvěty hasičské 
tématiky. 

Na základě žádosti z OÚ proběhla 4. května kontrola hydrantů v obci. Všechny hydranty byly vyzkoušeny a 
jsou plně funkční. 

13. července proběhne Krakonošova tržnice, kde hasiči předvedou historickou techniku. A jako již tradičně 
otevřou svůj stánek s občerstvením, tentokrát ale v areálu chovatelů. 
 

Sokol______________________________________________________________________ 

V sobotu 22. 6. 2019 jsme na našem fotbalovém hřišti 
uspořádali turnaj přípravek. Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev, 
z toho 6 v kategorii mladší přípravky a 6 v kategorii starší 
přípravky. Celkem 118 kluků a holek.  
V mladší kategorii se umístili 1. Semily bíločerné, 2. Jilemnice, 
3. Nová - Stará Paka, 4. Semily bílé, 5. Studenec. 6. Roztoky.  
Ve starší kategorii 1. Vrchlabí. 2. Nová – Stará Paka. 3. 
Jilemnice. 4. Studenec. 5.Roztoky. 6. Vysoké.  
I když naši kluci nebojovali o přední příčky tak určitě ostudu 
neudělali a u starších rozhodl v boji o 3. místo jen vzájemný zápas s Jilemnicí. U mladších jsou někteří kluci a 
holky až o tři roky mladší než naši soupeři, ale ani to je neodradilo a hráli statečně až do konce. Víme, že je 
stále co zlepšovat...  
Velký dík patří naší obci, Obci Kruh, chovatelům a všem sponzorům, rodičům s přípravou a děvčatům a 
maminkám v kiosku který nám pomáhá částečně zafinancovat celou akci. Bez těchto subjektů takovouto 
sportovní akci nelze realizovat. Děkujeme.                    
                                                                    Za Sokol Roztoky David Mečíř 
 



      
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Kontakt Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 

 
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240 Telefon: 481 587 296 
512 31 Roztoky u Jilemnice   
 
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz 
 
úřední dny: pondělí a středa 7.30 – 16 hodin 
 
 
 
 

 
 

Krásné léto, pohodovou dovolenou, hodně odpočinku! 


