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Vážení spoluobčané,
i v tomto, pro nás všechny tak výjimečném čase, Vám předkládáme první vydání Roztockého
zpravodaje v letošním roce. Po neobvykle mírné zimě jsme vstoupili do opravdu složitého
období, vyvolaného celosvětovou pandemií nového a nebezpečného viru chřipky. Ta nás
všechny přinutila v několika málo dnech zásadně změnit naše životy a připomněla nám, že
není až tak důležitý donekonečna vzrůstající růst HDP, ale že mnohem důležitější je především
ochrana našeho zdraví. K tomu, abychom i my pomohli ochránit zdraví především našich
seniorů, kteří nemají možnost podpory svých blízkých, nabízí již od poloviny března naše obec
rozvoz obědů, nákupů, popřípadě poskytnutí jiných služeb, které by přispěly potřebným
spoluobčanům překonat toto složité období. Nebojte se proto zavolat na obecní úřad, tel.
481587296, kde s Vámi Vaše požadavky budeme rádi řešit.
Již v počátcích této krize objednala naše obec několik stovek respirátorů třídy FFP2, které by
pro Vás měly být v blízké době k dispozici. Rovněž bylo pořízeno i množství textilních roušek.
Tyto ochranné pomůcky je možno bezplatně získat v našem Mimimarketu, popř. po
telefonické domluvě i v kanceláři obecního úřadu.
Již od loňského roku nabízíme všem občanům možnost zapojit se do tzv. SMS informačního
systému, který by zjednodušil a zkvalitnil informovanost jednotlivých občanů právě
v takovýchto krizových situacích. Bohužel většina občanů tuto možnost nevyužila. V současné
situaci by nám proto hodně pomohlo, kdybychom měli alespoň jeden kontakt do každé
rodiny trvale žijící na území naší obce. Využijte proto tuto službu a zavolejte nám číslo Vašeho
mobilního telefonu, které bude následně do tohoto systému zařazeno.
Rád bych zmínil, že i přes obtížnost situace není žádný důvod k panice. Na nás je, abychom
striktně dodržovali jednotlivá nařízení, abychom co nejvíce omezili kontakt mezi sebou a
abychom k sobě byli ohleduplní. Při jakýchkoliv problémech neváhejte a volejte na obecní
úřad, popřípadě přímo na moje telefonní číslo 607 938 033. Budeme se snažit v rámci našich
možností vzniklé problémy vyřešit.
Každý rok Vás v úvodu roku informujeme o plánovaných investicích, které jsme připravili. Už
asi všichni víte, že hlavní investicí letošního roku je „Zvýšení bezpečnosti dopravy a
revitalizace návsi v Roztokách u Jilemnice“. Tato akce by měla probíhat v rámci rekonstrukce
silnice č. 28411, kterou měl v letošním roce zahájit Liberecký kraj. Ze strany naší obce jsme
na investici plně připraveni, ale vyskytly se problémy na straně kraje s výběrem dodavatele

stavby. Když k tomu ještě přičteme nejasnou situaci, kdy nikdo neví kam až se dostanou
jednotlivá omezení, a hlavně jakou dobu budou trvat, tak bohužel nemohu potvrdit, že tuto
dlouho připravovanou akci zahájíme. No nebudu malovat čerta na zeď. Raději Vám všem
popřeji, abyste i v této pro nás všechny složité době prožili krásné velikonoční svátky a hezké
jarní měsíce v naprosté pohodě a klidu. Vždyť jak se říká „Špatné začátky, ale dobré konce“.
Osvald Süss

Sociální služby pro potřebné___________________________________________________
Pokud se dostanete do složité životní situace, která se neobejde
bez odborného sociálního poradenství, osobní asistence,
pečovatelské služby nebo jiné podobné podpory (problémy
spojené s bydlením, dětmi, zdravím) obraťte se na odbornou
pomoc. ORP Jilemnice vytvořila základní síť sociálních služeb i
pro své spádové obce, které na tuto péči přispívají. Na stránkách
www.roztoky-u-jilemnice.cz v rubrice Základní síť sociálních
služeb ORP Jilemnice je uveden přehled všech druhů sociálních služeb, kterých se to týká.
Kontakty vám rádi předáme i na obecním úřadě.
Odpadové hospodářství_______________________________________________________
Čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu bude probíhat od 1. 5. 2020 do 2. 10. 2020 a to vždy
každý sudý týden v pátek.
S přicházejícím jarem pomalu přichází i nová kompostovací
sezóna. Tak jako v předešlých letech jsou zelené
velkoobjemové kontejnery opět na stejných stanovištích jako
v loňském roce. Do těchto kontejnerů odkládejte pouze
biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí, seno, plevelné
rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a
délky 2 m). Větší množství větví a větve silnějších průměrů
vozte přímo pod hřbitov, kde je pro každého z vás k dispozici hotový kompost pro Vaše
zahrady. Do nádob rozhodně nepatří zbytky jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj,
exkrementy masožravých zvířat, jedlé oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny,
plasty, sklo, kov a další biologicky nerozložitelné odpady. Prosím, dbejte na to, co odkládáte
do kontejnerů. Náklady na opravu techniky způsobené špatným tříděním každoročně
přesahují sto tisíc korun!
Nově bude v místě pro sběr tříděného odpadu u obecních garáží umístěna nádoba pro sběr
použitého kuchyňského oleje. Olej stačí slévat do PET lahví, a uzavřené PET lahve vhodit do
nádoby na sběr. Olej bude následně ekologicky zpracován. Udržujte zde prosím pořádek a
odkládejte zde jen materiál, pro který jsou pytle a nádoby určeny.
Poplatky – odpady a pes_______________________________________________________
Poplatek za odpady 2020 činí 600,- Kč na osobu/rok. Termín splatnosti poplatku za odpady
je 30. 6. 2020. Platbu lze provést bezhotovostně na účet 19-1269430227/0100, variabilní
symbol uvádějte číslo popisné, nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.

Poplatek za psa je splatný k 30. 3. 2020 a činí 200,- Kč za 1 psa,
za dva psy je to pak 600,- Kč.

Sběr nebezpečného odpadu ____________________________________________________________
Sběr nebezpečného odpadu, plánovaný na sobotu 4. 4. 2020, byl svozovou firmou zrušen!
O náhradním termínu Vás budeme s předstihem informovat.
Sledujte, prosím, aktuální informace na našich webových stránkách:
www.roztoky-u-jilemnice.cz na úřední desce a v příspěvcích, kde vás budeme informovat o
všech změnách. V případě nejasností volejte na obec: 481 587 296

Životní jubilea_______________________________________________________________
DUBEN
80 let Mánek Josef, Roztoky u Jilemnice 48
KVĚTEN
91 let Chrtková Jana, Roztoky u Jilemnice 27
81 let Mečířová Zdenka, Roztoky u Jilemnice 158
81 let Gall Jaroslav, Roztoky u Jilemnice 324
81 let Vichová Vlasta, Roztoky u Jilemnice 298
ČERVEN
94 let Vydrová Jiřina, Roztoky u Jilemnice 358
87 let Kotyková Alenka, Roztoky u Jilemnice 325
84 let Pochop Jaroslav, Roztoky u Jilemnice 105
85 let Vanclová Helena, Roztoky u Jilemnice 351
80 let Oždian Jiří, Roztoky u Jilemnice 242
87 let Straka Jiří, Roztoky u Jilemnice 277
88 let Šolc Miroslav, Roztoky u Jilemnice 340

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

Statistika 2019 ______________________________________________________________
V roce 2019 se v naší obci narodilo 17 dětí (2 odstěhované): Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:

Duchoslavová Beáta
Horáková Majdalena
Jindřišková Štěpánka
Kavan Kristián
Kovács Jan
Kuříková Eliška
Kuželová Emílie
Lužová Stela
Mečířová Barbora
Psotová Leontýna
Svoboda Jáchym
Těšínský Vít
Tryzna Filip
Vidličková Izabela
Voleský Josef

Roztoky u Jilemnice 338
Roztoky u Jilemnice 236
Roztoky u Jilemnice 75
Roztoky u Jilemnice 115
Roztoky u Jilemnice 245
Roztoky u Jilemnice 345
Roztoky u Jilemnice 125
Roztoky u Jilemnice 313
Roztoky u Jilemnice 158
Roztoky u Jilemnice 312
Roztoky u Jilemnice 366
Roztoky u Jilemnice 118
Roztoky u Jilemnice 324
Roztoky u Jilemnice 261
Roztoky u Jilemnice 265

Bílková Vlasta
Füri Ján
Honců Jiří
Kobrlová Ludmila
Kuříková Helena
Martinec Josef
Mečířová Věra
Ševcová Věra
Šírek Vladimír
Zvonař František

čp. 293
čp. 189
čp. 420
čp. 33
čp. 247
čp. 266
čp. 191
čp. 111
čp. 314
čp. 133

V roce 2019 se:
přistěhovalo 30 osob,
odstěhovalo 34 osob
K 31. 12. 2019 žilo v naší
obci 1061 obyvatel.

Velikonoce_________________________________________________________________
Velikonoce jsou, jakožto pohyblivé svátky, každoročně v jiném termínu. Hod Boží –
Velikonoční neděle připadá vždy na první neděli po prvním jarním úplňku. Letos je to 12. 4.
Velikonoce 2020 budou v mnohém odlišné než jiné
roky. Užijte si volna v kruhu rodinném, setkání se
známými nechte na pozdější, příznivější dobu. Žádné
vycházení na koledu. Chraňte sebe i ostatní.
Vydržíme.

Velikonoční pořad bohoslužeb__________________________________________________
Letos najdete na: https://www.mseonline.cz/
Krakonošova tržnice__________________________________________________________
V letošním roce 2020 se Krakonošova tržnice konat nebude. Důvodem ke zrušení této naší
tradiční akce měla být plánovaná rekonstrukce silnice. V současnosti však musíme
přihlédnout i k šířící se pandemii a ochraně zdraví nás všech a proto bylo rozhodnuto o jejím
zrušení.

Sokolské dění_______________________________________________________________
Valná hromada: 25.1 se konala Valná hromada TJ Sokol Roztoky, které se zúčastnilo 34 členů a 7 hostů. Na
valné hromadě byli voleni členové do nového výkonného výboru TJ. Zvoleni byli: Pavel Kysela, Michal
Maďarčík, Jakub Nýdrle, Jakub Illner, Jiří Polák, Pavel Ginzl, Jiří Maďarčík, Aleš Hnyk, David Mečíř, Petra
Kuželová, Zdeněk Hanč. VH odsouhlasila hospodaření spolku v minulém roce, které bylo v kladných číslech.
Příjmy spolku: 368000 Kč, výdaje: 359000 Kč, celkem: 9000 Kč. Na VH byl také probrán plán akcí na letošní
rok. Krátký výčet sportovních činností – fotbalové soutěže –Mladší a starší přípravka OP, mladší a starší žáci
společně s Jilemnicí KP, muži OP, turnaj přípravek, volejbalový turnaj, běh do Ameriky, silvestrovský pochod.
Krátký výčet společenských činností - maškarní ples, čarodějnice, Hurá prázdniny, Turistický oddíl - besedy.
Navštíví nás SG Nebelschutz. VH byla seznámena s novou výší příspěvků za členy spolku:
Členové neaktivní 200Kč / 100 Kč (důchodci)
Členové s permanentkou na UMT 600 Kč + 8 hodin brigády
Aktivní fotbalisté s permanentkou na UMT 1200Kč + 16 hodin brigády
Výkonný výbor: 6. února se uskutečnilo první zasedání nového výkonného výboru, a to si zvolilo za předsedu
Pavla Kyselu, za místopředsedu Michala Maďarčíka a hospodářem Zdeňka Hanče.
Maškarní Bál: Odpoledne 22.2. se uskutečnil dětský maškarní bál, na němž vystoupil i kouzelník. Účast dětí
byla hojná. Večer se uskutečnil maškarní bál, na kterém zahrála kapela Rouden band. Přišlo i množství
povedených masek.
Šrot: z důvodu koronavirové infekce proběhne sběr železného šrotu až v sobotu 23.5. Šrot, prosím,
uchystejte v sobotu ráno k silnici. Těžší věci vyzvedneme přímo z místa. Za podporu akce předem děkujeme.
Brigáda - PŘÍPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ: V sobotu 25.4 v 8.30 na fotbalovém hřišti. Všem zúčastněným
předem děkujeme.
Pálení čarodějnic - Sokolka: Z důvodu koronavirové infekce se letos pálení čarodějnic na Sokolce
neuskuteční.
FOTBAL: V neděli 5.4. jsme měli sehrát první kolo poháru OFS Semily s SK Jilemnice. Z důvodů opatření kvůli
koronaviru byl celý ročník poháru zrušen. Utkání OP mužů a přípravek byla zatím odložena na neurčito.
Mladší přípravka
Pod vedením našich zkušených trenérů J. Illnera, J. Maďarčíka, D. Mikoláška a J. Kužela naši nejmladší dělají
první fotbalové kroky a začínají objevovat krásu fotbalu. Dětí v této kategorii máme hodně a všechny včetně
rodičů to opravdu baví.
Na podzim se naše mladší přípravka zúčastnila turnaje v nedaleké Jilemnici a skončila na pěkném 8. místě.
Tým nastoupil v tomto složení Š. Blecha, M. Nýdrle, A. Joudal, Š. Albrecht, F. Illner, B. Blechová, J. Illner, K.
Vávrová
Starší přípravka
Starší přípravka má za sebou dobrý podzim, během něhož pokračovali ve vývoji svých schopností.
Vrcholem bylo zasloužené vítězství na halovém turnaji v Jilemnici, kde naši hráči s přehledem vyhráli skupinu
a v dramatickém finále porazili po penaltách silný SK Studenec. Sestava našeho týmu byla P. Kasanický, P.
Harvan, M. Mečíř, J. Jebavý, A. Hák, J. Kužel, M. Sedláček, D. Kopáček pod vedením trenérů R. Holce a M.
Třešňáka.
Muži
Do letní přípravy jsme zapojili náročnější přípravu formou posilování s kondičním trenérem Jakubem
Hasmanem.
Po letním sestupu o soutěž níže stál před na novými trenéry J. Illnerem, O. Kupkárem úkol nastartovat kluky
k lepším výsledkům a hned od začátku soutěže byla vidět snaha o lepší výkony, nežli tomu bylo na jaře.

Za cíl jsme si dali opět začít vítězit, a to se nám na podzim povedlo až na pár výjimek plnit. Připsali jsme si 6
vítězství, 2 remízy a 3 porážky, které nám vynesly po podzimu celkové 4. místo v tabulce.
Došlo také k propojení našeho mužstva se sousedním Kruhem, takže 5 hráčů může nastupovat za oba týmy.
Pořadí Družstvo
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TJ Sokol Martinice

11
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6

TJ Sokol Nová Ves

11

4
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37:31 13
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TJ Poniklá

10

3

3

4

24:24 12

8

TJ Sokol Mříčná

11

3

2

6

29:51 11

9

TJ Sokol Stružinec

10

3

1

6

14:28 10

10

HSK Benecko

11

2

1

8

21:39 7

11

TJ Sokol Horní Branná B

11

1

3

7

19:39 6

12

TJ Vysoké nad Jizerou

11

1

1

9

14:41 4

Výsledky:
TJ Sokol Stružinec

TJ Sokol Roztoky

0:1

TJ Sokol Roztoky

TJ Sokol Nová Ves

3:1

Jiskra Libštát

TJ Sokol Roztoky

5:2

TJ Sokol Roztoky

TJ Poniklá

1:1

TJ Vysoké nad Jizerou

TJ Sokol Roztoky

2:6

TJ Sokol Horní Branná B

TJ Sokol Roztoky

2:4

TJ Sokol Roztoky

TJ Sokol Mříčná

7:1

SK Mírová pod Kozákovem

TJ Sokol Roztoky

5:2

TJ Sokol Roztoky

HSK Benecko

6:1

SK Jilemnice

TJ Sokol Roztoky

1:1

TJ Sokol Roztoky

TJ Sokol Martinice

1:2

Informace o dění v TJ
najdete na https://sokolroztoky.webnode.cz/ nebo na Facebook:Sokol Roztoky u Jilemnice.

Regionální turnaj Mladších žáků v Liberci.
Naši mladší žáci dostali pozvánku na
žákovský turnaj od FC Slovanu Liberec.
Samozřejmě jsme ani chvilku neváhali a
naše kluky přihlásili. Zprvu jsme měli
obavy, zda tento turnaj pro nás není
trochu větší sousto, ale nakonec to byl
krásný fotbalový zážitek jak pro trenéry,
tak pro kluky. Hrálo se na umělé trávě
vedle hlavního stadionu FC Slovan
Liberec. SK Jilemnice/Roztoky ve složení
r.2009 Fajstauer, Kasanický, Mečíř,
Harvan, r. 2008 Tůma, Holec, Pitrmuc, Mader, r. 2007 Jón, Kraus, Křížek, Vojtíšek.
Přihlásilo se 6 týmů a v systému každý s každým nás čekalo 5 zápasů po 20 minutách. V prvním zápase jsme
si poradili s mužstvem Chrastavy 2:1. V dalším zápase jsme se
potkali s B mužstvem Slovanu Liberec, které jsme porazili 4:2.
V tomto zápase dal Vojtíšek hatrick a to nám rozhodlo
o dobrém výsledku. V dalším zápase kluky čekal soupeř, se
kterým se potkáváme v krajské A třídě a smolná remíza
1:1. V tomto zápase jsme neproměnili 3 jasné šance, a
naopak chybné rozehrání brankáře nahrálo soupeři v
konečném umístění. Tímto nám uniklo pěkné druhé místo v
turnaji. Bohužel se i smolně zranil náš střelec Vojtíšek, který
dál nemohl pokračovat. Ve čtvrtém zápase jsme narazili na
domácí Slovan Liberec A, to už byla jiná jízda. Slovan nás
takřka ve všech směrech přehrával, a to i že měli v
týmu mladší kluky než my. Tento zápas skončil
prohrou 4:1. Jediný náš gól proti Slovanu A dal Matěj
Mečíř. Pro naše kluky velká zkušenost a možnost vidět
práci s míčem ve velké rychlosti, převzetí míče a
souboj jeden na jednoho. Poslední zápas už nebyla
taková soustředěnost a trochu docházely síly a proti 3.
týmu krajského přeboru Libereckého kraje SK
Ruprechtice to už nebylo ono, konečný výsledek 0:3
pro Ruprechtice a konečné čtvrté místo v turnaji. Naši
střelci branek: Vojtíšek 3, Mečíř 2, Mader 2, Jón 1. Všem klukům chci poděkovat za bojovnou a odvážnou hru
takřka po celý turnaj a reprezentaci SK Jilemnice/Roztoky na takovémto pěkném turnaji.
Za trenéry David Mečíř st.

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice___________________________________________________
Milí čtenáři zpravodaje,
nacházíme se všichni v obtížné situaci. Na podmínky, jaké máme dnes k žití, práci a studiu,
nás nikdo nepřipravil a ani připravit nemohl. Ani učitelé, ani školáci, či jejich rodiče nepočítali
s možností, že budou školy uprostřed školního roku uzavřeny na delší dobu. Byli jsme hozeni
do vody a nyní se všichni učíme rychle plavat. Některým to jde snadno a rychle, jiní zápasí
s potížemi, ale boj nevzdávají.
Naše škola se k nastalé situaci postavila rychle čelem. 16. 3. se sešli všichni vyučující na
společné poradě, kde se domluvili na jednotném postupu distanční výuky žáků. Naším
hlavním mottem je, že nechceme, aby děti trávily celý den u počítače vyplňováním různých
cvičení. Domníváme se, že je potřeba, aby se děti dostaly také na čerstvý vzduch, aby jim zbyl
prostor pro rodinné aktivity, pomoc rodičům, prarodičům. Zasílané učivo má být především
procvičováním již probrané látky, případně jen lehčí formou výuky, která bude po návratu
dětí do školy s nimi zopakována a vysvětleno vše, co by děti samy doma nepochopily.
Rozhodně nechceme zatěžovat již tak vytížené rodiče další prací. Na druhou stranu víme, že
je nyní potřeba děti taky zabavit, aby neměly dlouhou chvíli, a k tomu jsou různá on-line
cvičení ideální.
Děti od 1. do 4. třídy dostávají práci domů prostřednictvím
školních stránek, 5. až 9. ročník má však již díky panu učiteli
Doskočilovi zavedený školní e-mail, a tudíž zdarma přístup
k aplikacím Microsoft Office 365. Tento software mimo jiné
nabízí prostředí vhodné ke spolupráci zaměstnanců či žáků
pod názvem Microsoft Teams. Jednou z dalších výhod je to,
že odpadl problém s tím, jestli dítě či rodiče mají na
domácím počítači nainstalovaný Microsoft Office a
program Word, který používáme nejčastěji. V Teamsech je tento program integrovaný. Další
nespornou předností je to, že program Teams jde spustit i na tabletu či mobilu, takže se
k němu dostanou i ti, kteří doma počítač nemají. Většina dětí se již na zadanou práci podívala,
řada z nich komunikuje s učiteli. Ti jsou připraveni v případě potřeby žákům individuálně
vysvětlit, čemu by nerozuměli, třeba i přes „chat“ na Teamsech.
Věříme, že tuto situaci všichni zvládneme především ve zdraví, a to jak fyzickém, tak
psychickém. Jak uvádí dětští psychologové, tato situace je zvlášť obtížná pro dospívající,
kterým chybí především sociální kontakt s vrstevníky. I s ohledem na toto nechceme zadávat
příliš povinností, neboť je nám jasné, že momentálně si potřebu kamarádů děti vynahrazují
především prostřednictvím sociálních sítí a kvůli tomu potřebují být na počítači také.
Chceme poděkovat všem rodičům, že nyní pomáhají svým dětem, že se obrnili trpělivostí a
pochopením, dále pak všem učitelům, kteří k situaci přistoupili zodpovědně a ohleduplně, a
samozřejmě celé řadě dalších lidí, již pomáhají, abychom tuto obtížnou dobu zvládli. Mimo
toto vše chceme poděkovat panu Martinu Ulvrovi a panu Bc. Jiřímu Kuželovi za zavedení WiFi do budovy mateřské školy a panu Zdeňku Horákovi mladšímu za bednu na hračky.
S přáním pevného zdraví
kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

Spolek přátel přírody Roztoky u Jilemnice, Kruh – prezentace spolku___________________
Na základě dotazů a připomínek občanů obou obcí se pokusím o krátkou prezentaci party
místních lidí, sdružujících se pod názvem Spolek přátel přírody. Bylo to prosté, zcela
jednoduché. Naprosto mimo veřejný prostor, tady existovala skupinka lidí, které spojovaly
shodné zájmy z profesního života, vztahu k přírodě a snad i k mariáši. Nahodile jsme se
scházeli. Naše první dokumentované setkání se odehrálo 25. 3. 1999, tedy téměř před 21
lety, v nově otevřené “Myslivně“ ve Svojku. Zalíbilo se nám to natolik, že už na dalším setkání
jsme naši činnosti dali určitý řád. Zvolili jsme si vedení spolku, (prezidenta, ministry, volební
a návrhovou komisi i Stanovy spolku). Prostě mírnou parodii na tehdejší dění ve společnosti.
Hlavním smyslem bylo, a dodnes je, vyplnit volný čas lidí stejných zájmů. Dodnes se všichni
na společná setkání těší. Každý má možnost zorganizovat, účastnit se výletů, exkurzí,
sportovních nebo společenských akcí. Svoláváme jarní a podzimní zasedání. V uplynulém roce
jsme navštívili automobilku, převodovkárnu ve Vrchlabí, byli jsme na výletě v Buřanech,
Háskově, Františkově, setkali jsme se “na samotě u lesa“, navštívili jsme muzeum obrněné
techniky ve Smržovce, uspořádali jsme „sportovní den“, exkurze v Kablu Vrchlabí,
automobilce v Kvasinách, výlet na Maloskalsko, exkurze v Detexu, v Granátu Turnov, zakončili
jsme exkurzí v Kobitu Jičín a výrobně foukaných vánočních ozdob v Jičíně. Letošní rok jsme
zahájili “jarním setkáním“ a exkurzí v rodinné společnosti PETROF Hradec Králové,
světoznámým výrobcem pianin a klavírů. Moc zajímavá prohlídka.
Jistě stojí za zmínku, že v součinnosti s oběma Obecními úřady jsme se starali o výsadbu
zeleně, vysázeli jsme „důchodcovskou paseku“ pod Vydrovým sadem, odklízeli jsme náletové
dřeviny. Dnes s ohledem na náš věk, jsme tyto aktivity omezili, a tak máme alespoň radost
z toho, že vysadíme na poutní nebo historická místa památní stromy. Spolek sdružuje
k dnešnímu dni 20 členů. Naprosto se nebráníme přístupu nových členů, ale žádný „nábor“
rovněž neděláme. Je na rozhodnutí každého, chce-li příjemně strávit jeden den v měsíci
s veselou, kamarádskou partou. Jediným bodem, se kterým se moc nechlubíme je, že se
jedná, alespoň prozatím o ryze pánský spolek. Věřím, že tímto jsme vnesli jasno do mýtů a
domněnek. Ano, sloužíme sami sobě a za přispění Obce v Roztokách u Jilemnice a Obce
v Kruhu i veřejnosti.
Za Spolek přátel přírody s přáním všeho dobrého St. Lukeš

Tříkrálová sbírka_____________________________________________________________

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2020
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové
sbírky 2020. Výtěžek sbírky v obci Roztoky činil 38 944,-Kč.
Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně
pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu pro
Domácí zdravotní péči ve Studenci. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a
v zahraničí, například projekty v Indii – kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané
mladé lidi a dětské večerní vzdělávaní v oblasti Bangalore a Belgaum.
V letošním roce přeji všem požehnané dny a děkuji za důvěru.
Za FCH Studenec Heda Jiranová.

Ukliďme Roztoky_____________________________________________________________
Milí spoluobčané,
po loňském vydařeném úklidu se i letos naše obec zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“ s naším názvem „Ukliďme Roztoky“. Rádi bychom navázali na loňský
úspěch, kdy přišlo na 30 malých i velkých účastníků a pomohli posbírat přibližně 130 kg
odpadků. Tato akce byla v plánu v neděli 5.4.2020 ve 13 h.
Z důvodu vládního nařízení, vyhlášené karantény a omezení volného pohybu osob, se akce
v plánovaném termínu neuskuteční. Uvidíme, co přinese čas.
Pokud jednotlivec bude chtít mít
svoji procházku více fitness, nic mu
nebrání uklízet. Odměnou mu budiž
dobrý pocit z odvedené práce a
hezčí okolí.
Děkujeme, že pomáháte.

Dana Horáčková
Foto z loňského roku

_______________________________________________________________________________________

Kontakt Obecní úřad Roztoky u Jilemnice
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240
512 31 Roztoky u Jilemnice
Telefon: 481 587 296, 607 938 033, 727 915 138, 725 511 496
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz
v době nouzového stavu omezujeme úřední hodiny následovně:
pondělí
8.00 - 10.00
středa
14.00 – 16.00, a to do odvolání
V případě potřeby volejte, zajistíme vše potřebné (nákup, léky, oběd).
Další důležité kontakty:

INZERCE_______________________________________________________________________________________

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
16,30 Roztoky u Jilemnice /před OÚ/
Prodej 6.5.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, Vlaška a
kuřice Modrá, kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové a pekingské
kachny
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Holokrčky, Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová
kuřata, Perličky
Prodej 17.6.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci,
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Holokrčky, Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová
kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., tel. 67 212 754,567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

