
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzávěrka dne: 10. 12. 2019        Odpovědná osoba: Osvald Süss            Cena jednoho výtisku: zdarma 
                           Simona Riskovová           Číslo: 4/2019 

 
Vážení spoluobčané, 
 
čas a atmosféru vánočních svátků má většina z nás příležitost prožít v kruhu svých nejbližších, 
a alespoň na chvíli zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací, povinnostmi a starostmi. 
Stojíme na prahu roku nového, s magickým letopočtem 2020. Mnozí z nás každoročně 
zahajujeme nový rok předsevzetími, která nás mají motivovat „k lepším výkonům“ v osobním 
či profesním životě, která stejně tak jako ta loňská zmizí nejpozději s posledním sněhem.  
Na úplnou rekapitulaci naší práce dohasínajícího roku 2019 si musíme počkat až po účetních 
uzávěrkách, ale již dnes můžeme konstatovat, že plánované investiční i neinvestiční akce se 
nám podařilo naplnit bezmála v 95 %. Většina z Vás jistě ocení proměnu naší jediné kulturní 
památky v obci a to kostela sv. Jakuba a Filipa spolu s historickou hřbitovní zdí. I když kostel 
je výhradním majetkem římskokatolické farnosti v Roztokách u Jilemnice, musím poděkovat 
všem, kteří se na opravě této budovy jakýmkoliv způsobem podíleli. Současně s opravou 
kostela proběhla konečně i finální oprava historické zdi, která je pro změnu zase majetkem 
obce.  
Rekonstrukci se nevyhnula ani dlažba na hřbitově, při které bylo provedeno i jeho částečné 
nasvícení. Zrealizovala se výměna plotu v areálu Základní školy, oprava cesty v Dolánkách, 
výstavba nové opěrné zdi za budovou obecního úřadu, výměna střešní krytiny na čp. 305          
a mnoho jiných činností vedoucích k rozvoji naší obce. Rovněž jsme ve spolupráci se Svazkem 
obcí Jilemnicko odstartovali rozšíření kompostárny. Jako zásadní však považuji informaci          
o dokončení stavebního povolení na rekonstrukci silnice a rovněž na výstavbu chodníků              
a revitalizaci návsi z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy. V současné době jsou vypsána 
výběrová řízení na dodavatele obou staveb, která ukáží, zda a kdy se budou obě stavby 
realizovat. 
Závěrem mi prosím dovolte, abych Vám na tomto místě popřál, ať se svými blízkými prožijete 
krásné vánoce, ať najdete pro ně i své sousedy vždy dobré slovo a vstřícný pohled, ať najdete 
pod stromečkem víc než jen splněná dárková přání. 
          Osvald Süss, starosta obce 

Roztocký zpravodaj 
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 



 

Kostel sv. Filipa a Jakuba_____________________________________________________ 
 
Celá budova prochází kompletní rekonstrukcí, opravena byla střecha, fasáda i osvětlení, 
dokončují se natěračské práce. Úpravou projde i celé okolí kostela. Na jaře je plánována 
oprava cesty, jednotlivých artefaktů, vysetí trávníku a výsadba zeleně. 

 
  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice pořádá veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude 
použit právě na dokončovací práce na tomto objektu. Číslo účtu, na který můžete přispět, je 
288779489/0300. 
 
Obecní zabíjačka____________________________________________________________ 
 

V pátek 15. listopadu proběhla tradiční obecní zabíjačka. Počasí nám letos přálo a sešla se 
nás jedna velká parta.  Děvčata z kuchyně spolu s panem Jiroušem měli plné ruce práce a ta 
se vyplatila, protože všechny výrobky byly naprosto výtečné. Příští rok zase na shledanou! 
 

             

 
Obecně závazné vyhlášky__________________________________________________ 
 

1. 1. 2020 nabývají účinnosti nové obecně závazné vyhlášky týkající se 
místních poplatků. Vyhlášky jsou zveřejněny na internetových stránkách 
obce, k dispozici jsou v kanceláři obecního úřadu. Změna ve výši 
poplatku se týká pouze částky za odpad, a to z původních 500,- Kč na 

částku 600,- Kč na osobu a rok (pro trvale přihlášené) a 600,- Kč na rok (majitelé nemovitostí, 
kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu).  
Poplatek ze psa zůstává 200,- Kč / rok za jednoho a za druhého a každého dalšího psa téhož 
majitele 400,- Kč / rok. 



 

Vodné ____________________________________________________________________ 
 

Připomínáme splatnost vodného za rok 2019 a to do 15. 12. 2019 
Číslo účtu pro bezhotovostní platbu za vodu je 78-9619980277/0100, VS je číslo popisné. 
Možné je také zaplacení v hotovosti v kanceláři obecního úřadu. 
 
Cena vody za m³ pro rok 2020 je stanovena na 27,30 Kč bez DPH. 
 
 

Životní jubilea_______________________________________________________________ 
 
 

LEDEN 
80 let Vlasta Machová  Roztoky u Jilemnice 262 
83 let Milada Farská  Roztoky u Jilemnice 128 
93 let Josef Kubát   Roztoky u Jilemnice 281 
87 let Antonie Čermáková Roztoky u Jilemnice 23 
 
ÚNOR 
88 let Věra Zrzavá   Roztoky u Jilemnice 19 
93 let Jarmila Kuželová  Roztoky u Jilemnice 125 
88 let Marie Horáčková  Roztoky u Jilemnice 333 
80 let Jaruška Čeřovská  Roztoky u Jilemnice 292 
 
BŘEZEN 
91 let Zdeněk Grof   Roztoky u Jilemnice 71 
82 let Jozef Ihrický   Roztoky u Jilemnice 138 
81 let Ladislav Mečíř  Roztoky u Jilemnice 158 
86 let Milan Háze   Roztoky u Jilemnice 233 
87 let Blahoslav Janouch  Roztoky u Jilemnice 159 
82 let Olga Grofová  Roztoky u Jilemnice 71 
 
Anketa Minimarket__________________________________________________________ 
 

Vážení občané a zákazníci Minimarketu, 

v rámci snahy o zvýšení kvality služeb i zboží Minimarketu v naší obci byla uskutečněna 

anketa, ve které bylo odevzdáno celkem 87 vyplněných anketních lístků. Ne všechny byly 
vyplněny kompletně, a naopak u některých byla zvolena odpověď „ANO“ i „NE“. Prakticky 
všichni respondenti se vyslovili pro zachování obchodu a téměř 90 % z nich je pak 
pravidelnými zákazníky. Obdobné procento nakupujících je spokojeno se sortimentem                 
i kvalitou prodávaného zboží a považuje čistotu a hygienu za dostatečnou. V otevřených 
otázkách nejčastěji, a to zhruba ve 20 %, respondenti navrhovali snížení počtu zaměstnanců 
a zlepšení kvality ovoce i zeleniny. Časté byly rovněž požadavky na změnu provozní doby či 
zavedení akcí u prodávaného zboží. Z dalších připomínek a podnětů zákazníků je pak patrné, 

Přejeme vše nejlepší a do 
dalších let hodně zdraví a 

pohody! 
 



 

že konkrétně na úseku uzeniny, lahůdek a mléčných výrobků, zejména jogurtů, by bylo 
vhodné rozšířit či obměňovat sortiment. Dále byly v menším počtu vzneseny připomínky 
k obsluze, chybějícím cenovkám u uzenin a pečiva a požadavky na změnu dodavatelů.  
V anketě také zazněla otázka ohledně odměňování jednotlivých zaměstnanců a tzv. 
přezaměstnanost. K tomu dodáváme následující: 

- prodavačky jsou odměňovány dle platných platových tříd a jsou motivovány objemem 
prodaného zboží 

- vedoucí obchodu a účetní jsou odměňováni za vykonanou práci, tedy za dobu skutečně 
odpracovanou 

- jednatel společnosti není placená pozice  
Při současné velikosti prodejní plochy je zapotřebí na obsluhu prodejny minimálně dvou 
prodavaček. Současná otevírací doba je 48 hodin týdně a přesahuje tak jeden pracovní úvazek 
o osm hodin. To znamená, že menší počet prodavaček je při této otevírací době a při tomto 
rozsahu prodejní plochy nereálný.  
Děkujeme všem zákazníkům našeho obchodu za účast v anketě, za odpovědi, připomínky, 
podněty či návrhy. Naším úkolem je nyní přijmout taková opatření, která by přinesla nejen 
ekonomičtější provoz, ale i větší spokojenost všech zákazníků s nabízenými službami. 
 
 
Služby pro osoby s různými zdravotními problémy ______________________________ 
 
Obec Roztoky u Jilemnice se spolupodílí na podpoře 
projektu pečovatelské služby Jilemnice, která poskytuje 
terénní a ambulantní pomoc lidem ve složité životní 
situaci způsobené zdravotní stavem, a to přímo 
v domácnostech osob v Roztokách u Jilemnice. 
 
 

Pečovatelská služba Jilemnice 

Můžete dál žít doma, i když se stanete závislými na pomoci druhých. 

Kromě rodiny a blízkých Vám v tom může pomoci pečovatelská služba 

Jilemnice, která je nově zavedena i ve Vaší obci. Služba je zajištěna 

kvalifikovanými pečovatelkami, které Vám pomůžou, tam kde již vaše 

schopnosti nestačí.  

S čím pomůžeme? 

• při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při přesunech, oblékání                    

a orientaci v prostoru) 

• při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• s přípravou stravy nebo pomoc při zajištění stravy (nákupy, servírování a ohřívání jídla) 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s drobným úklidem, praním prádla) 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovody) 



 

Cílem pečovatelské služby je, abyste zůstali co nejdéle v domácím prostředí, na které 

jste zvyklí a nemuseli do pobytových zařízení.  

Kontaktujte nás na tel.: 739 861 544, nebo 481 543 137 

Na spolupráci se těší vedoucí Pečovatelské služby Jilemnice Bc. Ilona Otáhalová se 

svým týmem. 

 
Vánoční bohoslužby________________________________________________________ 
 
24. 12. 2019  půlnoční                    od 21.00 hod. 
25.12.               Boží hod vánoční           9.30 hod. 
26.12.              Svátek sv. Štěpána          9.30 hod. 
27.12.               Koncert ZŠ a MŠ Roztoky     16.30 hod. 
29.12.               Svátek sv. Rodiny 
                         se zpěvem rytmického sboru  9.30 hod. 
31.12.               zakončení roku                        15.00 hod. 
1.  1. 2020      Slavnost Matky Boží                   9.30 hod. 
    
Tříkrálová sbírka 2020 - letos na vaše dveře zaklepou koledníci v sobotu 4. 1. 2020 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice_______________________________ 

 

Vločka k vločce sedá, za okny se šeří. Obloha dýchá vánoční atmosférou, z domovů se 

line vůně lásky. V tento poklidný čas přinášíme stručný přehled toho, co se u nás ve škole od 

září událo. 

Kromě tradičních každoročních akcí (slavnostní pasování prvňáčků, branný závod, 

plavecký výcvik apod.) se na začátku září žáci I. stupně podívali v rámci projektu Poznej svou 

obec, svůj region na hrad Pecku a na farmu zvířat do Kalu, žáci II. stupně pak do Jičína do 

hvězdárny.  

Vzdělávací program Planeta Země se letos týkal Kolumbie, ráje slasti a neřesti. Podle 

názvu by se snad mohlo zdát, že pořad nebyl zcela vhodný pro žáky ZŠ, ale opak je pravdou, 

netradiční název měl pouze upoutat, vzbudit zájem posluchačů, obsah byl pak samozřejmě 

zaměřen vzdělávacím směrem. 

Tradiční bývá i představení skupiny historického šermu z Pardubic Pernštejni, vždy však 

s novým obdobím a tématem. Letos se šermíři věnovali 30leté válce, a tak se děti dozvěděly 

o tom, co si v této době správný rytíř oblékal na sebe, jak probíhaly bitvy a co mělo také vliv 

na jejich úspěch. 



 

Závažným problémem často již u školních dětí bývá předčasná konzumace alkoholu a 

s tím spojená rizika. Proto jsme k nám do 7. a 8. třídy pozvali pracovníka Sananimu z. ú. 

s preventivním programem „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek.“.  

I nadále pokračuje naše spolupráce s gymnáziem v Jilemnici, týká se laboratorních prací 

z oblasti přírodních věd (chemie, fyziky a přírodovědy). Pro skupinku 8 žáků je vždy zajištěn 

zajímavý dopolední program plný pokusů, samozřejmostí je odvoz do Jilemnice a zpět do 

Roztok. Účastníky vždy pečlivě vybíráme podle zájmu, ale i s ohledem na to, aby se prostřídali 

postupně všichni naši žáci. 

Řady kulturních akcí se účastní společně žáci I. stupně a naší mateřské školky. Např. v 

říjnu to bylo vystoupení kouzelníka či promítání sférického kina. Tohoto promítání se 

neúčastnily pouze dvě třídy, a to třetí, kterou čekal ten den program nazvaný Klima třídy, a 

čtvrtá - ta pro změnu trénovala své jízdní dovednosti na dopravním hřišti v Košťálově.   

Od října také zahájila činnost většina kroužků (českého jazyka, matematiky, 

polytechnický, pěvecký, hra na flétnu, sportovní …) a též začala výuka náboženství vedená 

panem farářem R. D. Mgr. Jiřím Jakoubkem. Poprvé se sešel žákovský parlament, nově 

ustanovený v letošním školním roce. Jeho členy jsou vždy od třetího ročníku dva zástupci 

z každé třídy zvolení svými spolužáky. Smyslem činnosti tohoto parlamentu je mj. zvýšit 

spoluúčast žáků na chodu školy, zapojit je aktivně do samosprávy a naučit je nést 

zodpovědnost za své jednání. 

Deváté a osmé třídě opět pomáháme v rozhodování o budoucím povolání různými 

akcemi, např. 9. 10. navštívili den otevřených dveří DS Holding Libštát, kde měli možnost 

vidět Bioplynku v Bělé, teletník a kravín, také si vyzkoušeli řídit traktor, bagr či kombajn. 5. 

11. pak burzu škol v Turnově (účastnila se pouze 9. třída) a 11. 12. vánoční trhy v Nové Pace 

pořádané místními středními školami. V listopadu pak zavítali do naší školy zástupci SŠ z okolí, 

aby informovali žáky a rodiče o možnostech studia u nich. 

Z dalších zajímavých akcí stojí za zmínku turnaj v piškvorkách – proběhl 7. 11. 

v Semilech, účastnil se ho výběr žáků z 8. a 9. ročníku a skončili 5. (z 12 zúčastněných 

družstev). Dále pak celá 8. třída navštívila 13. 11. dny GIS v Liberci. Měli zde možnost 

vyzkoušet si tzv. interaktivní písek, vědomostní kvízy, poskládat puzzle (sestavit mapu 

Libereckého kraje), prohlédnout si plastický plánek města zobrazující hospodaření s dešťovou 

vodou, vidět v činnosti 3D tiskárnu - tiskla přímo na místě zmenšeninu Krkonoš apod. 

Úspěchy slavili naši žáci v oblasti sportu, konkrétně florbalu, mladší žáci postoupili z 1. 

místa okrskového kola, v němž porazili i studenecké soupeře, do okresního kola. Jelikož není 

vždy důležité vyhrát, ale zúčastnit se, máme radost z každé účasti, třeba starších žáků i žákyň 

taktéž v turnaji ve florbalu, který proběhl v prosinci. Již 24. 9. se konal v Turnově atletický 

čtyřboj, kde nás reprezentovali žáci II. stupně. Za zmínku stojí pěkný výkon Ondřeje Čiháčka 

ve skoku do výšky. 



 

S blížícím se adventem finišovali všichni s dokončováním příprav vánočního jarmarku a 

nácviku zpěvu na slavnostní rozsvícení roztockého vánočního stromu. Velice děkujeme všem 

návštěvníků těchto akcí, děti potěšil velký zájem o jejich výrobky, výtěžek z jarmarku bude 

použit na nákup nákladnějších výtvarných pomůcek (na rozdíl od toho z vánoční besídky – 

ten většinou pomáhá financovat dopravu dětí na různé kulturní a vzdělávací akce).  

Možná jste někteří zahlédli 

již 4. 12. chodit po naší obci 

Mikuláše s čerty a anděly. Posun o 

jeden den dopředu byl způsoben 

právě čtvrteční účastí některých 

čertů na florbalovém turnaji. 

S mikulášskou nadílkou postupně 

navštívili všechny třídy základní 

školy, pak zavítali do mateřské 

školky, na obecní úřad, poštu, do 

domu pečovatelské služby, 

obchodu a nakonec i do Scolarestu. 

Malé děti byly velice statečné, 

ochranu pírka, které proti čertům měly, nakonec nepotřebovaly. Dokonce se na některých 

čertech i povozily. V této době již také naplno probíhala příprava na vánoční besídku, 

doufáme, že se všem návštěvníkům líbila. 

A co nás čeká v dohledné době? Poslechneme si anglické divadlo, blíže se seznámíme 

s polštinou, navštívíme kino v Kruhu a pak si rozdáme dárečky pod třídními stromečky. 

S netrpělivostí očekáváme přechod na nové webové stránky školy, které se již delší dobu 

připravují. Doufáme, že se nám uzdraví nemocné kolegyně a do nového roku nastoupíme 

znovu v plné síle a chuti do další práce. 

 Závěrem dovolte, abychom poděkovali všem našim příznivcům, podporovatelům a 

sponzorům. Jmenovitě bychom rádi zdůraznili firmy Lesy Dolejš, s. r. o., NejLes, s. r. o., 

Profiles, s. r. o., Ledret, s. r. o. a pana Jakuba Illnera (peníze na angličtinu), manžele Vanclovy 

(dřevo na doskočiště), pana Jiřího Horáčka (vosk na svíčky). Děkujeme panu Exnerovi za 

ozvučení besídky, roztockým hasičům za zapůjčení stanu, panu Jiroušovi za organizaci 

hasičské přehlídky, panu Jerjemu za dopravu na Dětskou olympiádu. Obecnímu úřadu za 

zapůjčení auta na Olympiádu dětí MŠ a kopírování. Paní Hlouškové za šití a dodávku látek, 

pánům Chrtkovi, Zikešovi a Horkému za pomoc při rekonstrukci kanceláře. Manželům 

Zikešovým a Hujerovým za pomoc při besídce, Mgr. Markétě Kebrtové za představení polštiny 

našim žákům a panu faráři R. D. Mgr. Jiřímu Jakoubkovi za výuku náboženství. 

Příjemné a radostné prožití vánočních svátků přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Roztoky u 

Jilemnice. 

 



 

TJ Sokol Roztoky_____________________________________________________________ 

Naše mladší přípravky: 

 

 

 

Zleva stojící: Š. Blecha, M. Nýdrle, A. Joudal, 

Š. Albrecht, F. Illner, B. Blechová, J. Illner. 

Ležící: K. Vávrová 

Trenéři: T. Blecha, D. Mikolášek, J. Illner. 

 

 

 

 

Naše starší přípravky ročník 2009 

a mladší jako vítězové halového 

turnaje v Jilemnici 23.11.2019.  

O krásné 1. místo a zlaté medaile 

pro TJ sokol Roztoky se zasloužili 

borci: (z leva) Patrik Kasanický, 

Patrik Harvan, Matěj Mečíř, Jakub 

Jebavý, Toník Hák, Jakub Kužel, 

Maxik Sedláček a trenéři Radim 

Holec a Miloš Třešňák. Na fotce chybí Daniel Kopáček. 

Klukům se povedla krásná tečka za podzimní částí sezony. Kluci děkujeme.  

 

 

Mladší žáci Roztoky/Jilemnice I. krajská A 

třída Libereckého kraje 

zleva nahoře: Roman Novák,  

zleva dole: Patrik Kasanický, Patrik Harvan, 

na fotce chybí Jan Vébr,  

Po zápase v Hrádku nad Nisou 

 

 



 

Mladší žáci Roztoky/Jilemnice krajský přebor 

Libereckého kraje  

zleva dole: Marek Holec, David Jebavý, Matěj 

Mečíř,  

zprava nahoře: Jakub Svatý 

Po vítězném zápase v Hrádku nad Nisou 

 

Starší žáci Roztoky/Jilemnice se účastní 

krajského přeboru Libereckého Kraje 

Štěpán Ginzl, David Mečíř ml., Marek Jahn,  

Sebastian Rehák,  

 

Dorost Roztoky/Jilemnice účastník krajské 

soutěže na Králové Hradecku 

Brankář David Mečíř ml., 3. zleva dole Matyáš 

Hnyk 

 

 

Naše mladší přípravky r. 2011 a mladší a starší přípravky r. 2009 a mladší, máme samostatně 

TJ Sokol Roztoky. Hrají Okresní přebor přípravek na Semilsku. 

Mladší, starší žáci a dorost máme spojené s SK Jilemnice. Tyto kategorie se účastní krajských 

soutěží Liberecka a Králové Hradecka. U fotek jsou jména kluků z Roztok, ostatní jsou 

Jilemničtí. Spolupráce s SK Jilemnice je nutná k naplnění jednotlivých kategorií. 

Rád bych zmínil další úspěchy našich hráčů v okresních výběrech, do kterých vybrali Patrika 

Kasanického, Matěje Mečíře a Marka Holce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme trenérům a rodičům za podporu a těšíme se na jarní část sezóny. 

TJ Sokol Roztoky  

 

To že v Roztokách máme 

šikovné kluky svědčí i o tom že 

se můžeme pyšnit přestupem 

Filipa Hanče do ligového týmu 

FK Jablonec nad Nisou kde 

úspěšně reprezentuje. 

 

V mladší kategorii na 

střídavý start hraje v 

ligovém týmu FC Slovan 

Liberec   Matěj Mečíř . 

 



 

K l u b   t u r i s t ů  a  s e n i o r ů  
 
Vážení spoluobčané, 
rok 2019 byl rokem zajímavých aktivit  turistického klubu TJ Sokol Roztoky . Uskutečnili jsme 
mnoho  výletů, ale prioritu dostaly ty, které se proběhly v  naší obci nebo v jejím  blízkém 
okolí. Např. výlet s názvem  " Od kapličky ke  kapličce, od křížku ke křížku"  nás 
všechny  obohatil ve znalostech o  naší obci. Výlet jsme byli nuceni  dokonce rozdělit  na dva 
dny, protože těch míst, kde se  pamětihodnosti nacházejí, je v naší obci opravdu mnoho a 
všechny jsme díky knize o obci našli, viděli a o nich si  popovídali. 
V měsíci květnu 2019 jsme se zúčastnili  Krajských sportovních her seniorů Libereckého 
kraje. 
V celkovém pořadí jsme skončili z 11 družstev  na pěkném 5. místě a naše seniorka paní 
Blanka  Králová v  disciplíně hodu míčkem  na cíl   získala absolutní prvenství a  zlatou 
medaili. 
Naši obec reprezentovali p. Macounová, Králová, Pospíchalová, Vulterýnová a p. Pospíchal, 
Stodola, Vulterýn a Zeman. Poděkování patří všem za propagaci naší obce, ale 
především   pánům  Stodolovi a Pospíchalovi, kteří nebyli v původní sestavě a  oba rychle a 
ochotně zastoupili naše dva členy, kteří se nemohli her zúčastnit. 
Dne 1.10.2019 jsme připravili v součinnosti s představiteli obce  pro naše seniory oslavu 
jejich svátku. Den seniorů je uznáním úsilí naší starší generace a ocenění jejich  práce pro  
rodinu a společnost. 
Pan předseda  klubu seniorů všem poděkoval a popřál pevné zdraví a  spokojenost v dalším 
životě. 
 K dobré náladě  bylo  připraveno i malé občerstvení a velmi příjemný hudební doprovod 
pana Aleše  Háze. Velmi se nám líbilo i pěvecké  vystoupení pana inženýra Háze st. Také nás 
příjemně  překvapili žáci místní základní školy, kteří pod vedením paní učitelky Grosmanové 
předvedli pečlivě připravené kulturní vystoupení.  Den seniorů bude v naší obci novou a 
jistě pěknou tradicí i v dalších letech. 
  V tomto roce jsme pro naše seniory uspořádali několik besed. Besedy o  bezpečnosti  v 
dopravě a o první zdravotnické pomoci byly jistě pro všechny přínosem. 
V příštím roce chceme zlepšit práci Klubu seniorů. V současné době nemáme k dispozici 
žádnou vlastní místnost, kde bychom se mohli scházet, a proto chceme  využít k našemu 
setkávání místní knihovnu, kde jsou dobré  podmínky pro naše besedy,  jako byla např. 
beseda o roztockých chalupách. Den schůzek bude stanoven s ohledem na otevírací 
dobu  místní knihovny. 
Na samý závěr ještě jednu informaci: turisté klubu seniorů přispěli částkou 1000,- Kč ve 
prospěch handicapovaných spoluobčanů. Tyto finance jsou vybírány při Adventních 
koncertech přenášených Českou televizí.    
Vážení občané , dovolte, abychom Vám popřáli jménem klubu turistů a seniorů  do roku 
2020 pevné zdraví  a  pěkné výšlapy  do naší krásné přírody. 
                                                                                                          Ivan Vulterýn 

 

 



 

Hasiči______________________________________________________________________ 

Mladí hasiči se věnovali trénování na soutěže 

i na podzim. Přivítali jsme i nové členy. Na konci 

září se zúčastnili soutěže ve Víchové, kde se mladší 

umístili na 3. místě a starší na 6. místě. V říjnu se 

zúčastnili tradičního závodu v požárnické 

všestrannosti v počtu dvou družstev mladších, 

jednoho družstva starších, jednoho družstva 

dorostenců a jednoho jednotlivce dorostence. 

Jednotlivec Jan Kvarda se ve své kategorii umístil 

na 2. místě. Na konci roku, 31. prosince, děti ještě 

čeká tradiční Silvestrovský běh v Poniklé.  

V říjnu proběhla tradiční posvícenská zábava, všem návštěvníkům děkujeme za účast. 

Dále děkujeme za příspěvky do sběru železného šrotu. 

V roce 2020 se můžete těšit na tradiční hasičský bál, který se bude konat 18. ledna, 

k tanci a poslechu bude hrát kapela Lógr. Dále bychom rádi pozvali členy hasičského sboru  

na výroční valnou hromadu, která se bude konat 1. února. 

 

Za celý hasičský sbor přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví 

a spokojenosti do nového roku! 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240 
512 31 Roztoky u Jilemnice 
 
telefon: 481 587 296 
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz 
 
Otevírací doba o vánocích: 
 
 
Po 23. 12. 2019  ZAVŘENO 
Pá 27. 12. 2019  ZAVŘENO 
Po 30. 12. 2019  OTEVŘENO 
Út 31. 12. 2019  ZAVŘENO 
 
 

 

Úspěšné zakončení roku 2019  
a bezstarostné vykročení do nového roku 
2020 přeje Obec Roztoky u Jilemnice 



 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT 
 
 

 


