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Uzávěrka dne:  16. 12. 2016       Odpovědná osoba: Osvald Süss  Cena jednoho výtisku: zdarma 

číslo: 4/2016          Jaroslav Šimůnek 

  

Vážení spoluobčané, 

 

v dnešní uspěchané době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se občas pozastavit. 

Takovým malým, ale krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce. Období, kdy bychom měli 

zapomenout na běžné problémy a užívat si vánoční atmosféry plnými doušky. Rodinná setkání, 

smích, vánoční cukroví a samozřejmě vánoční pohádky či svařák, to vše nás během Vánoc 

doprovází. Ta neopakovatelná atmosféra, která k Vánocům patří, je pokaždé jedinečná a kouzelná. 

Vůně vánočně prostřeného stolu a ozdobený stromek jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se 

na svátky tak těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o 

setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku tak často 

nevidíme. Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla 

vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto 

vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.  

Proto se radujme z maličkostí a z každého upřímného úsměvu, a to nejen během vánočních svátků, 

ale během celého roku. Rád bych vám jménem obecního úřadu a celého zastupitelstva popřál 

krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2017. 
 

Osvald Süss, starosta obce 
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Místní poplatky______________________________________________________ 

Opět se nám blíží nový rok a s ním i spojená povinnost, a to platba místních poplatků: 

 poplatek za odpady činí 500 Kč/osoba/rok, 

 poplatek za psa – za prvního psa činí 200 Kč. 

Poplatek za odpady je splatný do 30. 6. 2017, poplatek za psa do 31. 3. 2017. Poplatky je možno 

platit od 2. 1. 2017, a to buď v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet. Variabilní 

symbol pro platbu bezhotovostně Vám bude sdělen na vyžádání.  

Volný byt v domě s pečovatelskou službou______________________________________ 

V domě s pečovatelskou službou zůstává k dnešnímu dni volný byt o velikosti 2+kk v prvním 

patře. Cena nájmu činí 50 Kč/m2. V případě Vašeho zájmu o pronájem bytu podejte žádost na 

obecní úřad. 

Vodní hospodářství___________________________________________________ 

Připomínáme, že splatnost vodného byla do 16. 12. 2016. Pokud někdo nestihl vodné uhradit ať 

tak učiní bezodkladně bezhotovostní platbou na číslo účtu 78-9619980277/0100, jako variabilní 

symbol uveďte číslo popisné. Cena vodného činí 25 Kč/m3. 

Změna dětského lékaře________________________________________________ 

K 30. 11. 2016 ukončila svoji činnost MUDr. Helena Václová, od 1. 12. 2016 ordinaci převzal 

MUDr. Jaroslav Adam. Ordinační hodiny zůstávají stejné. 

Veřejné projednání územního plánu Roztoky u Jilemnice____________________ 

Dne 5. ledna 2017 (čtvrtek) od 13:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Roztoky u 

Jilemnice se uskuteční veřejné projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Roztoky u Jilemnice. 

Plné znění změny najdete na http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-

uzemni-planovani-stavebni-urad/uzemni-planovani/upd-orp/uzemniplany/orproztoky/ . 

Zimní údržba v naší obci______________________________________________ 

Zimní údržba místních a účelových komunikací probíhá již šestnáct let v plné režii obce Roztoky 

u Jilemnice. Za tu dobu došlo k úspoře značných finančních prostředků. Věřte, že manipulace se 

strojem není v místních podmínkách vůbec jednoduchá, a proto bychom Vás rádi požádali, aby 

překážky v podobě popelnic a nepříliš vhodně zaparkovaných automobilů napříště neomezovali 

úklid na těchto komunikacích. 

Odpadové hospodářství________________________________________________ 

Rádi bychom touto cestou opět připomněli systém fungování odpadového hospodářství v naší obci. 

Občan, který má v obci trvalý pobyt, je přihlášen k poplatku za odpady. Poplatek v současné době 

činí 500 Kč/osoba/rok. Bytová jednotka/dům (kde jsou přihlášeny osoby s trvalým pobytem) může 

nárokovat zapůjčení popelnice. Tuto popelnici zapůjčuje obecní úřad, pokud popelnice doslouží je 

možné požadovat její výměnu. 

http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-uzemni-planovani-stavebni-urad/uzemni-planovani/upd-orp/uzemniplany/orproztoky/
http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-uzemni-planovani-stavebni-urad/uzemni-planovani/upd-orp/uzemniplany/orproztoky/
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U rekreačních objektů, popř. bytů (v objektech není nikdo trvale hlášen) činí poplatek také 500 

Kč/rok. Poplatník má v tomto případě nárok na 8 pytlů k likvidaci komunálního odpadu. Pytle je 

možné vyzvednout na obecním úřadě. 

Ale všichni se mohou zapojit do systému třídění odpadu prostřednictvím barevných pytlů 

(vydávány na obecním úřadu) a kontejnerů (umístěny na jednotlivých stanovištích). 

 

Žluté pytle 

Do žlutých pytlů patří fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čistících a kosmetických 

přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD 

disků a další výrobky z plastů. 

Naopak do pytlů nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, 

barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 

 

Oranžové pytle 

Sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je třeba před vhozením do pytle 

řádně sešlápnout a vyprázdnit.  

Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. 

 

Kontejnery na sklo 

Kontejnery jsou určeny pro barevné i bílé sklo, vhazovat sem můžeme například lahve od vína, 

alkoholických i nealkoholických nápojů.  

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 

drátované sklo, zlacená a pokovená skla. 

 

Děkujeme všem, kteří se zapojují do třídění odpadu. Pomáháte obci šetřit peníze. Má to smysl. 

(některé informace byly převzaty z webu jaktridit.cz) 

 
 

 
VÁNOČNÍ BESÍDKY  

Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční besídky. 

Vystoupení dětí z MŠ proběhne v úterý 20. 12. 2016 v 16 

hodin, představení ZŠ ve středu 21. 12. 2016 v 17 hodin, obě 

v místní sokolovně. 

Zabijačka__________________________________________________________ 

Dne 16. 11. 2016 jsme se mohli setkat na vepřových hodech, které uspořádala obec. Bohužel počasí 

naše prosby nevyslyšelo a celý den poprchávalo. Nepříznivé počasí se podepsalo na nižší 

návštěvnosti, avšak i přesto si myslíme, že se akce vydařila. Navařené a nachystané dobroty byly 

snědeny, něco se vypilo, panovala zde dobrá nálada. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku 

k dílu. Tak zase za rok! 
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Výstava obrazů Jana Šonského_________________________________________ 

Jan Šonský (1. 9. 1911 – 2. 9. 2001), roztocký rodák, syn obchodníka a hospodského Františka 

Šonského z čp. 212, se narodil 1. 9. 1911.  Po ukončení základního vzdělání ve své rodné obci 

Roztoky u Jilemnice absolvoval v Jablonci nad Nisou obchodní akademii (ekonomickou školu), 

neboť matčiným přáním bylo, aby pracoval v obchodě, který rodina v Roztokách vlastnila. Obchod 

byl v čísle popisném 212, dnes dům rodiny Hendrychových.  

Již od dětství bylo jeho zálibou malování, kterému věnoval svůj volný 

čas, a tak po ukončení obchodní školy absolvoval přijímací řízení na 

Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kam byl přijat. Ke studiu již ale 

nenastoupil. Byl zaměstnán v různých dělnických profesích. Kromě 

práce v obchodě např. na pile v Roztokách, později jako úředník SD 

Jednota v Jilemnici a jedno volební období jako předseda MNV (starosta 

obce) v Roztokách u Jilemnice. 

Malování však zůstalo jeho celoživotním koníčkem. Ti, kteří jej znali, ho 

mohli v jeho volných chvílích spatřit někde v krajině u malířského 

stojanu s nezbytnou paletou a štětcem v ruce. Převážně se věnoval 

olejomalbě krajiny, malbě různých zátiší, ale např. při posezení s přáteli 

i portrétování osob. Jeho obraz vlastní snad každá roztocká domácnost.  

 

Letos uplynulo 105 let od narození a zároveň 15 let od úmrtí Jana Šonského. Obec Roztoky u 

Jilemnice s potomky Jana Šonského a s dalšími občany pořádá na počest svého rodáka výstavu 

jeho obrazů. Výstava se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

PROGRAM VÝSTAVY 

27. 12. 2016  ve 13 hodin zahájení výstavy. Od 14 hod. do 17 hod. volná prohlídka 

28. 12. 2016    9 h - 12 h      13 h – 17 h 

29. 12. 2016    9 h - 12 h      13 h – 17 h 

30. 12. 2016    9 h - 14 h 

    3. 1. 2017    9 h - 14 h  pro žáky základní školy i pro veřejnost 

    4. 1. 2017    9 h - 14 h  pro žáky základní školy i pro veřejnost   

 

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude použit na opravy drobných památek v obci. 

 

Organizační informace 

Svoz obrazů od občanů začne v pondělí 19. prosince, příprava výstavy v zasedací místnosti 

obecního úřadu začne ve čtvrtek 22. prosince. Zapůjčené obrazy budou vraceny zpět majitelům po 

5. lednu 2017. 

Za přípravný výbor V. Mendřický 

 

Zveme všechny občany Roztok u Jilemnice, aby přišli potěšit své oči, zavzpomínali na místa, která 

jsou na obrazech zachycena a dnes již třeba neexistují. Přijďte pobejt! 

Vánoční pořad bohoslužeb v Roztokách u Jilemnice_________________________ 

sobota, 24. prosince  ŠTĚDRÝ DEN    22:00 – mše svatá 

neděle, 25. prosince  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ    9:30 – mše svatá 

sobota, 31. prosince  PAMÁTKA SV. SILVESTRA  15:00 – mše svatá 

neděle, 1. ledna  SLAVNOST PANNY MARIE    9:30 – mše svatá 
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Tříkrálová sbírka____________________________________________________ 

S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjevení Páně 

neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli poklonit 

právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla už od středověku spojena tradice 

koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní dům od domu, přáli vše dobré a na dveře 

psali C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského 

požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus, ať žehná tomuto domu). Dostávali jídlo 

nebo jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala jí nový 

význam: koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm, kteří to 

právě potřebují. 

Chceme Vám touto cestou ohlásit sedmnácté pokračování 

Tříkrálové sbírky na začátku nového roku. Skupinky 

koledníků se ve Studenci vydají na cestu v neděli 8. ledna 

2017. V okolních obcích budou chodit přibližně ve stejném 

termínu. 

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 čísle 481 544 333.  

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit 

na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. 

V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického 

materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho 

regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. 

V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli 

pořídit například pojízdnou plošinu ReTurn pro imobilní 

pacienty, antidekubitní matrace s kompresorem a zdravotnický materiál. Stejně jako v předešlých 

letech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek 

na humanitární projekty v Indii a v Hondurasu. Konkrétně se jedná o kvalifikační kurzy pro 

nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní město indického státu 

Karnataka) a výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum. 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 2017 za Farní charitu Studenec přeje Heda Jiranová. 

Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš web: 

www.studenec.charita.cz. 

 

 

http://www.studenec.charita.cz/
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Životní jubilea_______________________________________________________ 

Leden 

80 let, Farská Milada, Roztoky u Jil. 128 

90 let, Kubát Josef, Roztoky u Jil. 281 

84 let, Čermáková Antonie, Roztoky u Jil. 23 

 

Únor 

85 let, Zrzavá Věra, Roztoky u Jil. 19 

85 let, Měčířová Věra, Roztoky u Jil. 191 

90 let, Kuželová Jarmila, Roztoky u Jil. 125 

85 let, Horáčková Marie, Roztoky u Jil. 333 

 

Březen 

89 let, Horáček Jiří, Roztoky u Jil. 333 

88 let, Grof Zdeněk, Roztoky u Jil. 71 

83 let, Háze Milan, Roztoky u Jil. 233 

84 let, Janouch Blahoslav, Roztoky u Jil. 159 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 
 

TJ Sokol Roztoky u Jilemnice__________________________________________ 

Neúspěšný vstup „A“ mužstva do soutěže 

           Špatný vstup do krajské soutěže 1.B třídy prožili naši fotbalisté, kteří po 13 kolech soutěže 

drží s 11 body desáté místo z dvanácti týmů. Je to poslední pozice, která zaručuje setrvání v soutěži. 

Proti minulé sezóně dostáváme více branek a bohužel mnohem méně branek střílíme – na podzim 

jsme jich dali nejméně ze všech týmů. Doufáme, že v zimě kvalitně potrénujeme a řádně se 

připravíme na jarní boj o záchranu v soutěži.  

               První přípravný zápas sehrajeme v sobotu 4.2.2017 s 1.FK Nová Paka na tamní UMT. 

První jarní kolo sehrajeme již 25.3.2017 v Albrechticích. 

               Na výsledky mužů letos daly zapomenout týmy mladší a starší přípravky, které v podzimní 

části shodně pouze dvakrát prohrály a v ostatních utkáních zvítězily. Starší přípravka pak uspěla i 

na halovém turnaji v Jilemnici, kde se dostala do finále a nakonec skončila druhá za vítězným 

týmem z Lánova. Mladší přípravce se již tolik nedařilo a skončila na sedmém místě. 

               Také týmu dorostu, který je spojen s Jilemnicí, se daří a po podzimu vede okresní přebor 

Jičínska.   

               Naši hokejisté mají odehrána první kola v 33. ročníku Lomnické hokejové ligy, kde po 9 

kolech jsou s 19 body na 3.místě za šest výher, jednu remízu a dvě prohry. 

           Co nás čeká? 17.12.2016 se uskuteční 3. ročník Vánočního běhu do Ameriky, 28. ledna 

bude Valná hromada TJ Sokol, 25. února 2017 proběhne pingpongový turnaj a 4.března 2017 

maškarní bál, na němž zahraje Realita rock. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni. 

            Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří náš klub podporují a fanouškům za projevenou 

přízeň v roce 2016 a popřát jim klidné prožití vánočních svátků a mnoho krásných chvil v roce 

2017.                                                                                                                                                   

                       
TJ Sokol Roztoky u Jilemnice 
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MŠ a ZŠ Roztoky u Jilemnice informuje__________________________________ 

S blížícími se vánočními svátky se naši žáci pokusili zachytit, co pro ně Vánoce znamenají. 

Předkládáme Vám pár zajímavých ukázek z jejich tvorby. Nejprve kompletní práce žáka 9. třídy 

Romana Zemana, poté tzv. nedokončené věty (tučně), které žáci od 3. do 9. třídy měli doplnit první 

myšlenkou, která je po jejich přečtení napadla. 

Když se řekne slovo Vánoce, vybaví se mi cukroví, advent a pálení svíček, nebo zdobení 

stromečku. Vánoční cukroví u nás pečeme aspoň měsíc dopředu, aby perníčky změkly. Živý 

stromeček kupujeme zkraje prosince a pak ho zdobíme různými ozdobami. Na Vánocích mám 

nejradši zimní sporty – lyžování, bruslení a také hraní na počítači. Předvánočního úklidu se 

účastním, pomáhám rodičům s přípravou na Vánoce. O svátcích nezapomínáme ani na sport, 

procházky se psem, cvičení. Vánočního volna užíváme odpočíváním, pohodou a hraním. Naše 

rodina se sejde vždy na Štědrý den navečer, kdy babička s dědou přijedou k nám. Na Nový rok zase 

jdeme my k nim. Pokud jde o počasí, jsem rád, když přes prázdniny napadne sníh. Po prázdninách 

je mi to jedno. Hlavně aby nepršelo a nebyly vánice. Při pohledu z okna mě určitě zaujme sníh a 

to, když se vše kolem rozsvítí vlivem slunečního záření. 

 

Když se řekne slovo Vánoce, vybaví se mi  

- mír, klid a láska, smích, štěstí;  

- opuštěné, zasněžené ulice a uličky zahalené hustou tmou, kterou prosvítají malá zářivá 

okýnka, v nichž spolu u jednoho stolu sedí veselé spokojené rodiny; 

- dárky, stromeček, krásná vánoční výzdoba a krásný večer s celou mou rodinou; 

- vánoční nálada a pohoda; 

- pronikavá vůně pomeranče, sníh a mihotající se plamínky svíček; 

- vánoční atmosféra, jak je celá rodina u stromečku a rozbalují dárky; 

- kamarádství; 

- čas s rodinou. 

 

Vánoční cukroví u nás má velký úspěch, vanilkových rohlíčků bych zvládl sníst kila. 

 

Na Vánocích mám nejradši 

- vůni cukroví, vánoční atmosféru, teplé večery u krbu s rodinou;  

- jídlo, pohodu, nicnedělání, dárky;  

- stravu, mohu jí spořádat, kolik chci, a stejně nepřiberu; 

- že můžu být s rodinou, dostanu dárky a můžu dárky dávat; 

- že jsme jako rodina spolu; 

- cukroví a vánoční dárky, také pocit blízkosti a lásky jeden pro druhého; 

- dárky, jídlo, pohádky; 

- ráno, večeři, prskavky, dárky, samozřejmě rodinu; 

- bramborový salát od babičky. 

 

Předvánočního úklidu se  

- účastním nerada, ale zase ráda pomůžu své mamince; 

- neúčastním, babička si do své práce nenechá mluvit; 

- bojím, protože nevím, co najdu; 

- musím účastnit, ale nejradši bych to odložila na několik let dopředu; 

- neúčastním, jelikož by byl větší nepořádek; 
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- předvánoční úklid mě nikdy nebavil a doteď mě nebaví, ale účastnit se ho musím. 

 

O svátcích nezapomínáme ani na  

- babičky a dědečky; 

- našeho psa, kterému každý rok nadělíme pořádnou nálož psích dobrot; 

- zvyky, tradice, jako je např. rozkrajování jablek nebo pouštění lodiček; 

- návštěvy; 

- své blízké, zvířata v lese; 

- školu; 

- to, abychom šli na hřbitov a prskat prskavky. 

 

Vánočního volna užívám tak, že sedíme na gauči a koukáme společně na vánoční filmy, např. 

Sám doma. 

 

Naše rodina se o Vánocích  

- vždy schází, jelikož jeden z důvodů, o čem Vánoce jsou, je to, že celá rodina má být spolu; 

- schází, aby babička nebyla doma sama; 

- máme se rádi. 

 

Pokud jde o počasí během svátků, ne vždycky se stane na Vánoce, že je sníh, ale to vůbec nevadí, 

hlavně že je vánoční pohoda a radost, sníh sice patří k Vánocům, ale hlavně záleží na tom, aby byl 

člověk zdravý, šťastný a rád. 

 

 Na závěr chceme poděkovat všem, kdo nám v letošním roce pomáhali s bezproblémovým 

chodem školy. Konkrétně se jedná o opravu dětského hřiště - zasloužil se o ni sponzorským darem 

12 000,- Kč TJ Sokol Roztoky u Jilemnice, pánové Petr Hásek a Jaroslav Nýdrle věnovali materiál 

a Aleš Zikeš, Jan Boukal a Jan Doskočil hřiště zprovoznili. Díky Leoši Zikešovi, Josefu Hujerovi 

a Milanu Čermákovi naši školu opět zdobí deska Josefa Šíra. Opravy elektřiny zabezpečoval Josef 

Hujer a Jan Chrtek, opravy ve výškách provedl Martin Jahn, malbu a opravu maleb Jiří Morávek a 

Stanislav Kohout, opravu internetového spojení Pavel Hanousek a na údržbě interaktivního 

zařízení spolupracoval Ing. Jindřich Bím. Ondřej a Matěj Horáčkovi nezištně prořezali shnilé větve 

školní lípy. Při plnění výchovných a vzdělávacích cílů nám rovněž nezištně pomáhali: Radovan 

Hrdlička (výuka hry na kytaru), Ludmila Kupkárová (programy v obecní knihovně), Luděk Zikeš 

(exkurze v dílně), Kotykovi (exkurze na statku), Adolfovi (ukázky chovu plazů), Jaroslav Exner 

(ozvučení vánočních besídek), SCOLAREST (pořádání pěkných výchovných akcí), Horákovi 

(půjčení louky na trénink atletiky), Zdeňku Horákovi ml. a Adamovi Janovskému (příprava ledové 

plochy pro bruslení). Materiály na vyrábění zdarma dodala Pila Drábek, firma Nelly a Radomír 

Psota. Za půjčení stanu děkujeme SDH Roztoky u Jilemnice. Sochu víly Amálky věnoval mateřské 

škole Jan Doskočil. Velký dík patří Obci Kruh, jejíž zaměstnanec Petr Albrecht, případně pan 

starosta Jiří Sedláček, po dohodě s ředitelkou školy už druhý rok spolehlivě dováží obědy do 

mateřské školy. Děkujeme také panu Jiřímu Bedrníkovi za sekání školní zahrady v jeho volném 

čase a Obci Roztoky u Jilemnice za půjčení techniky potřebné k sekání. Nezapomínáme ani na 

Stanislava Vodnárka, který ochotně odstranil roj včel ze školní zahrady.  

Všem ještě jednou velký dík. 
 

 

S přáním klidného prožití vánočních svátků 
zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

 


