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Vážení spoluobčané,
dovolím si, tak jako každý rok, oslovit Vás všechny v tomto vánočním čase, abychom se společně ohlédli za
uplynulým obdobím a zhodnotili tak ty nejdůležitější události v naší obci. Přesně před rokem jsme se zde
zamýšleli nad nečekaným průběhem covidu a doufali jsme v jeho brzký konec. Toto přání se nám však
nevyplnilo a namísto úlevy přišla opět hrozba v podobě mnoha tisíců nakažených. Budeme však všichni
doufat, že se přece jenom vývoj nákazy zlomí a my budeme moci zase všichni svobodně dýchat.
Ani pandemie však nedokázala zastavit realizaci jednotlivých investičních akcí v naší obci. Tou nejvíce
viditelnou byla pokračující druhá etapa rekonstrukce silnice 28411, při které probíhala i výstavba chodníků
a veřejného osvětlení v rámci rozpočtu naší obce. Obě tyto akce, které probíhaly ve spolupráci Libereckého
kraje s naší obcí, byly v termínu úspěšně dokončeny. Teď už bude jenom na nás, jak tuto nákladnou stavbu
budeme využívat. Myslím tím např. parkoviště k parkování, chodníky k chození, autobusové zastávky
k nástupu a výstupu z autobusů, respektování dopravních značek a v neposlední řadě k dodržování rychlosti.
V letních měsících proběhla také docela zásadní rekonstrukce „Nouzova“. Mimo nového povrchu došlo i na
rekonstrukci stávající kanalizace a veřejného osvětlení. Došlo zde, dle mého názoru, i ke vkusnému řešení
parkovacích míst, které nahradilo parkování na přilehlém nijak využívaném chodníku.
Všechny tyto stavby byly náročné nejen finančně, ale i realizačně. Vzhledem k náročnosti dopravy
a jednotlivým omezením, docházelo tu a tam k diskusím o vhodnosti a účelnosti jednotlivých kroků. Nakonec
si ale myslím, že naše obec prošla výraznou a prospěšnou obměnou, jejíž výsledek bude po dlouhá léta sloužit
nám všem.
Ale nejsou to jenom opravy silnic a místních komunikací. Velmi důležité téma je i občanská vybavenost
a služby v naší obci. Asi dobrou zprávou pro mladé rodiny bude ta, že se v dohledné době opět zprovozní
dětská ordinace. V současné době probíhají jednání s paní doktorkou, krajem a hygienou o jejím
znovuotevření. Vzhledem k současným nevyhovujícím podmínkám stávající ordinace je za tímto účelem
zpracováván projekt na nové využití zubní ordinace a její zrekonstruování. Předpokládaný termín možného
otevření dětské ordinace je duben 2022.
Významnou změnou projde také v následujícím roce svoz odpadů. Jak jsem Vás již dříve informoval, od dubna
2022 dojde ke změně provozovatele svozu i samotného způsobu třídění jednotlivých komodit. Svozovou
firmu bude nově provozovat firma EKO Jilemnicko s. r. o., která byla pro tento účel založena již v roce 2018
Jilemnickem – svazkem obcí. Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit zkvalitnění služeb a průkaznost
evidence množství sváženého odpadu z jednotlivých obcí. Tato změna přinese do naší obce i novou službu.
Tou je již několikrát zmiňovaný systém Door to door. To znamená, že jednotlivé domácnosti, které se do
tohoto systému zapojí, budou bezplatně vybaveny žlutými popelnicemi na plasty z domácnosti a modrými
popelnicemi na papír. Nebudou muset tedy na tyto komodity využívat pytle, ale popelnice jim budou

odváženy přímo od domu. Zapojte se proto na obecním úřadu do tohoto systému, který ušetří práci Vám,
finance obci a pomůže s větším tříděním odpadu. Začínáme od dubna 2022.
Čím dál bolestivějším místem se stává provoz našeho Mini marketu. I když je existence tohoto obchodu spíše
vnímána jako služba obyvatelstvu, neustále se musíme zamýšlet nad udržitelností provozu. Na základě této
skutečnosti bylo v říjnu a listopadu vyhlášeno výběrové řízení na pozici vedoucího tohoto zařízení. Pozice
byla úspěšně obsazena a od 1. 1. 2022 se budeme v našem obchodě setkávat s novou paní vedoucí, jejímž
úkolem bude zajištění stabilního provozu prodejny. Budeme doufat, že spolu s Vámi, našimi klienty, se podaří
chod prodejny udržet.
Z občanské vybavenosti mi dovolte ještě jednu informaci. Tou je nová železniční zastávka u přejezdu nad
starou školou. I přes veškerou snahu se nám zatím tato realizace nedaří. Důvodem je stále neprobíhající
revitalizace trati St. Paka – Trutnov. Věříme však, že i tento záměr se své realizace v příštím roce dočká.
S upřímným přáním prožití hezkých vánočních svátků, šťastného vstupu do nového roku, pevného zdraví
a roku bez Covidu se loučí
Osvald Süss, starosta obce

Poplatky dané vyhláškou obce__________________________________________________
Dle obecně závazné vyhlášky obce Roztoky u Jilemnice č. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství činí
poplatek 600,- Kč na osobu/rok (pro trvale přihlášené) a 600,- Kč/rok (pro
vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu). Je
splatný vždy k 30. 6. daného roku.
Na podzim tohoto roku bylo dočasně zrušeno místo pro nádoby tříděného odpadu u Pavlíčků. Důvodem byla
již neudržitelná situace, kdy svozová firma přestala toto místo obsluhovat. Nádoby sloužily spíš jako
popelnice. Eliminujme proto tato hnízda na třídění a zapojme se do systému Door to door. Začínáme od
dubna.

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 činí poplatek za psa 200,- Kč/rok za jednoho a
za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 400,- Kč/rok. Je splatný vždy k 31. 3.
daného roku.

Vodné ________________________________________________________________________________
Splatnost vodného za rok 2021 je 15. 12. 2021.
Číslo účtu pro bezhotovostní platbu za vodu je 78-9619980277/0100, VS je číslo popisné. Možné je také
zaplacení v hotovosti nebo kartou v kanceláři obecního úřadu.
Vodné pro rok 2022 zůstává ve stejné výši jako v roce 2021, a to 30 Kč s 10% DPH / m³.

Vánoční rozpis bohoslužeb____________________________________________________
24. 12. 2021 21.00 hod. Půlnoční mše svatá
25. 12.
9.30 hod. Boží hod vánoční
26. 12.
9.30 hod. Druhý svátek vánoční - letos Sv. Rodiny
31. 12. 2021 15.00 hod. Mše svatá na konci roku
1. 1. 2022
9.30 hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie
2. 1. 2022
9.30 hod. nedělní mše sv. se zpěvem rytmického sboru

Životní jubilea_______________________________________________________________
LEDEN
82 let Vlasta Machová
85 let Milada Farská
95 let Josef Kubát
81 let Milena Mejvaldová

Roztoky u Jilemnice 262
Roztoky u Jilemnice 128
Roztoky u Jilemnice 281
Roztoky u Jilemnice 175

ÚNOR
81 let
81 let
90 let
95 let
82 let

Roztoky u Jilemnice 278
Roztoky u Jilemnice 326
Roztoky u Jilemnice 333
Roztoky u Jilemnice 125
Roztoky u Jilemnice 292

Dana Forbelská
Alena Hradecká
Marie Horáčková
Jarmila Kuželová
Jaruška Čeřovská

BŘEZEN
80 let Ladislava Vydrová
84 let Jozef Ihrický
83 let Ladislav Mečíř
88 let Milan Háze
84 let Olga Grofová

Roztoky u Jilemnice267
Roztoky u Jilemnice 138
Roztoky u Jilemnice 158
Roztoky u Jilemnice 233
Roztoky u Jilemnice 71

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

Krkonoše svazek obcí_______________________________________________________
Oprašte zimní výbavu, lyžařská sezona se blíží
Krkonošské sjezdovky patří mezi naši špičku. Jsou
nejdelší, skvěle upravované, střediska moderně
vybavená pro vaše maximální pohodlí. Také se
nemůžete dočkat, až nacvaknete lyžáky do
sjezdovek a pustíte se po manžestru dolů?
Podívejte se, na jaké novinky se můžete těšit
v největších krkonošských areálech.
Největší lyžařský resort v Česku
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC vznikl spojením 6
samostatných středisek. Na jeden skipas tak
můžete lyžovat ve většině východních Krkonoš,
která jsou navíc propojena skibusy a díky SkiTour i rolbami. Takže dopoledne Janské Lázně, odpoledne Pec
pod Sněžkou a další den třeba Malá Úpa? Z různorodé nabídky sjezdovek si vybere každý, od nejmenších až
po zkušené lyžaře.
Info pro sezonu 2021/2022
Ve SkiResortu je vše připraveno, pokud bude počasí přát, zimní sezonu tu zahájí 26. listopadu. Vy se však
můžete vybavit už nyní! Zařiďte vše online, ušetřete a vyhněte se frontám a čekání. Na webu
www.skiresortcard.cz si zajistíte skipas, zapůjčení lyžařského vybavení i parkovací místo.
Lesk a glanc, to je zimní Špindl
Špindl je prostě srdeční záležitost! Zimní středisko v srdci Krkonoš obklopené horskými velikány vás uchvátí.
Spolehněte se, že je tu nejen krásně, ale navíc tu o vás bude i skvěle postaráno. Dlouhé sjezdovky na špičkové
úrovni, propojené areály, síť skibusů, Aprés Ski programy a punc glancu se Špindlu zkrátka upřít nedá. Ideální
středisko pro zimní dovolenou s partou přátel nebo partnerem.
Info pro sezonu 2021/2022

Online prodej skipasů bude zahájen koncem listopadu. Již nyní je spuštěna rezervace na služby lyžařské školy.
Ski opening proběhne při dobrých sněhových podmínkách 2. prosincový víkend (11. - 12. 12.) a bude spojen
s velkolepou akcí Winter Hockey Games.
Více informací na www.skiareal.cz.
Rokytnice nad Jizerou – ráj pro sportovní rodiny
Páté největší středisko v České republice nabízí sportovní lyžování pro celou rodinu na téměř 17 km
sjezdových tratí všech úrovní. Část skiareálu na Lysé hoře zvaná Horní Domky je vhodná pro všechny náruživé
lyžaře. Naopak Studenov navštěvují spíše rodiny s dětmi, začátečníci a lyžařské kurzy. Vysokohorská
Rokytnice láká na rodinnou atmosféru, skvěle upravené sjezdovky, ale samozřejmě i na kvalitní služby, jako
je profesionální půjčovna a skiservis.
Info pro sezonu 2021/2022
Ski Opening je plánován na sobotu 18. 12. Skipasy pořídíte pohodlně a bez front online, navíc s 10% slevou.
K dispozici budou nové vyhřívané skidepoty, i Fun park na Kaprunech. Skibusy i parkování jsou pro lyžaře
zdarma (kromě parkoviště P1).
Více informací na www.skiareal-rokytnice.cz.
Mnohem více o lyžování v Krkonoších a další tipy na super zimní zážitky najdete zde:
www.krkonose.eu/pojdte-lyzovat-do-krkonos

Tříkrálová sbírka 2021________________________________________________________

Vážení přátelé,
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 je spojena tradice koledování. V letošním roce je situace opět velmi nejistá a nikdo
neví, jak se vše bude vyvíjet začátkem roku 2022.
Po zvážení všech okolností jsem se rozhodla konat Tříkrálovou sbírku ve Studenci a okolních obcích dvěma
způsoby: do sbírky se můžete zapojit on-line, nebo přispěním do kasičky v kostele ve Studenci, Zálesní Lhotě
a Roztokách ve dnech 2. 1. – 16. 1 2022. Dále budou kasičky s logem Charity umístěny v obchodech ve
Studenci: Špice, Rybárna, Bartoňová, u Sedláčků a v Martinicích na Obecním úřadě. Nebude to jistě
plnohodnotná náhrada klasického koledování, věřím však, že je to za dané situace nejlepší řešení s ohledem
na zdraví koledníků i dárců. /V případě dalších změn bude včas vše ohlášeno/
Pokud budete chtít do sbírky přispět on-line, prosím, pošlete příspěvek na účet Tříkrálové sbírky
66008822/0800 a jako variabilní symbol uveďte 777955025 (což je kód FCH Studenec). Takové přispění do
Tříkrálové sbírky bude trochu komplikovanější než obvykle, o to cennější však Vaše dary budou. Nikdo
nevíme, co přinese následující rok, jisté však je, že tento rok výrazně přibylo lidí, kteří potřebují solidaritu
ostatních, aby mohli dál důstojně žít. Váš příspěvek je tak velmi cenný i vzhledem k mimořádné situaci,
kterou jako společnost procházíme. Opakovanou zkušeností charitních pracovníků je, že z problémů pomůže
i nevelká částka, pokud je možné ji potřebným poskytnout rychle. Předem Vám děkuji za spolupráci a pomoc.
Výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně slouží na pomoc lidem v nouzi a krytí následků mimořádných událostí,
velká část je využita pro potřeby místní charitní organizace (FCH Studenec za ni nakupuje pomůcky pro
špatně pohyblivé pacienty, v případě potřeby i jiný zdravotnický materiál). Jako každý rok bude zaslán i
příspěvek na humanitární projekty v Indii.

Věřím, že každý dar i každá modlitba za zdar společného dobrého díla přinese požehnání všem dárcům i jejich
domovům. Kéž jsou letošní Vánoce pro nás všechny připomínkou naděje – budoucnost nikdo nezná, ale
věříme, že Bůh se na tento svět narodil a neopouští ho.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2022 prožitý ve zdraví za Farní charitu Studenec přeje
Heda Jiranová.

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice_______________________________
V roztocké škole se toho od
září přihodilo poměrně dost.
Proběhla
řada
tradičních
každoročních akcí (Branný den;

Poznej svou obec, svůj region;
dopravní
hřiště;
vánoční
fotografování) i jiné, které se
uskutečňují
nepravidelně
(Planeta Země), či vůbec poprvé
(Živá
knihovna
povolání,
testování žáků 5. až 9. ročníku
z anglického jazyka, matematiky
a českého jazyka připravené ČŠI).
Podrobnější informace většinou
zveřejňujeme
na
našich
webových stránkách, občas na
nějaký článek upozorníme i na
školním facebooku. Doufáme, že i
děti Vám doma povídají o tom, co
ve škole zažily. Dali jsme prostor vyučujícím, aby sami napsali, o co se s Vámi chtějí podělit.
2. třída
Zdravíme Vás ze 2. třídy, která se nám letos proměnila na divočinu. Třídním maskotem se stala žirafa
Amina, která nás provází celým školním rokem. V pondělí ráno jí vypravujeme, co jsme dělali o víkendu,
soutěžíme s ní o bodíky a na víkend si ji jeden z nás může vzít na návštěvu domů. Každý měsíc nám Amina
představuje některé divoké zvíře, o kterém se dozvíme několik zajímavostí a které si také vyrobíme. Takto
jsme již poznali život žiraf, kočkovitých šelem, krokodýlů a hadů.
Rádi si užíváme projektová vyučování, během kterých získáváme různé poznatky, soutěžíme,
zpíváme, luštíme a vyrábíme. Na konci října to bylo vyučování na téma Dušičky-Halloween, kdy jsme přišli do
školy převlečení za duchy, čarodějnice a další strašidelné postavy. 11. listopadu jsme měli Bílý den, kdy jsme
se v bílém oblečení vydali po stopách sv. Martina.
V prosinci jsme se vánočně naladili během několikadenního projektového vyučování. Hodně jsme
tvořili, zpívali koledy, mluvili o vánočních zvycích a dozvěděli se, jak to bylo s narozením Ježíše.
Přijďte se podívat do naší třídy na webových stránkách školy.
Mgr. Petra Lukešová
4. ročník
V září jsme s úsměvem nastoupili do 4. ročníku. Šťastni, že můžeme být opět společně v naší třídě.
Umíme pracovat tvrdě a usilovně, když je to potřeba, ale učení si také zpestřit různými projekty.

Naším celoročním projektem je Cestování kraji ČR. Postupně se seznamujeme se všemi kraji v naší
republice. Bavíme se hlavně o tom, co v kterém kraji najdeme zajímavého, jaká kulturní či přírodní památka
stojí za navštívení a postupně skládáme magnetické puzzle mapy naší vlasti. S koncem školního roku budeme
mít puzzle zkompletované, hlavy plné vědomostí a v rukávu spoustu nápadů na výlety o letních prázdninách.
Vyrobili jsme výstavku hradních miniatur (vymyšlené hrady z papírových krabiček a ruliček od
toaletních papírů), doplnili jsme ji o legendy (pověsti, jak, kdy a za jakých okolností hrady vznikly) a listiny,
které se z původních hradů dochovaly, jsme zapečetili námi vyrobenou pečetí.
Prožili jsme také jeden den mezi
indiány. Ve třídě se nám objevilo týpí, které
nám pomohlo s výukou čtyřbokého jehlanu,
vyrobili jsme si kostýmy, čelenky a
náhrdelníky pomocí návodu (pracovní
postup), naučili jsme se zpívat indiánské a
šamanské písně a bubnovat vícehlas na
kbelíčky od jogurtů. Byl to vážně úžasný den.
10. a 25. 11. nás navštívil pan Jiřiště s
programem „Táhneme za jeden provaz.“
Prožili jsme krásné dva dny plné zábavy a
uvědomění. Zjistili jsme, zda zvládáme
dodržovat školní pravidla, zda se k sobě
navzájem umíme chovat a jak nám to jde,
když máme všichni spolupracovat. Musím
říct, že když jsem měla možnost sledovat
„moje“ (Vaše) děti zpovzdálí, byla jsem na ně
moc pyšná. Pyšná na to, že je ve třídě spousta
dětí, které jsou ochotné pomoci kamarádovi,
které jsou ochotné se bavit o tom, jak lze
problém vyřešit, ustoupit, když je potřeba,
nebo naopak zabrat, když to situace
vyžaduje. Ačkoliv se zádrhel občas vyskytne,
nakonec jsme skvělá parta dětí, která za
jeden provaz skutečně táhne.
Mgr. Vendula Albrechtová

9. třída
Naši deváťáci se začali hned od září připravovat na přijímací zkoušky. Začátkem listopadu (9. 11.) se
jela 8. a 9. třída do Semil podívat na burzu středních škol. Zde se prezentovaly školy z několika sousedních
krajů. Žáci získali větší přehled o dalších vzdělávacích možnostech, konkrétních oborech, někteří objevili
školu, na kterou by chtěli po dovršení základního vzdělání jít studovat.
V prosinci se deváťáci velice dobře zhostili úkolu připravit čerta a Mikuláše pro celou školu i školku.
Mikuláš měl nádherně připravené povídání pro každou třídu. Dětem rozdávali bonbóny a mandarinky.
Všichni byli za zdařilou akci pochváleni.
Nyní je ještě čeká výroba drobných vánočních dárků, které si odnesou domů.
Mgr. Hana Nýdrlová
ŠKOLNÍ DRUŽINA

V čase školní družiny děti docházejí na různé kroužky. Při hravém zpívání se mimo jiné věnují lidovým
písním a tancům. Samy se přitom doprovází na Orffovy hudební nástroje. Kroužek anglického jazyka je určen
pro děti první a druhé třídy. Při těchto hodinách je největší důraz kladen na to, aby se děti seznámily s melodií
jazyka a základní slovní zásobou. Mezi další kroužky patří náboženství, zdravověda, hra na kytaru či zobcovou
flétnu a hodina TV navíc.

Na podzim děti opékaly buřty. Tato aktivita byla vhodná pro to, aby se všichni seznámili s nově
příchozí první třídou. V listopadu se uskutečnil sběr kaštanů, který umožnil dětem pomoci zvířátkům a
zároveň si vydělat i nějaký peníz.
Při hezkém počasí je dětmi velmi oblíbený výtvarný plenér na školní zahradě. Na zimu se připravuje
projekt Zimní olympiáda.
V průběhu celého roku děti vytváří různé výtvarné výrobky tematicky přizpůsobené ročnímu období
nebo inspirované lidovými tradicemi.
Dana Ryšavá, DiS. a Bc. Tomáš Dikoras
Hodina tělocviku navíc je odpolední kroužek pro 1. – 4. ročník. Do kroužku se přihlásilo 27 dětí. Byly tedy
rozděleny do 3 skupin. Zaměřujeme se na míčové hry, hlavně volejbal a basketbal. Scházíme se 1x týdně na
1 vyučovací hodinu. Pokud počasí dovolí, půjdeme rádi bruslit nebo lyžovat a na jaře můžeme zkusit i tenis.
Moc rádi totiž sportujeme a pohyb nás baví.
Do kroužku hry na kytaru pro 4. a 5. ročník se přihlásilo 9 dětí. Scházíme se 1x týdně na 1 vyučovací hodinu.
Začátky byly náročné. Bolely nás prstíky,
ale během 2 měsíců jsme se naučili 3
základní akordy a hravě už zvládneme
několik jednodušších písniček. Hudba
nás hladí na duši.
Mgr. Vendula Albrechtová
V příštím čísle zpravodaje se
podělíme o zážitky z dalších tříd.
Závěrem dovolte, abychom Vám
všem popřáli radostné prožití vánočních
svátků a především pevné zdraví, ať se
Vám vyhýbají nemoci i trápení a do
nového roku 2022 vkročíte co nejlépe.

TJ Sokol Roztoky_____________________________________________________________
U11 – starší přípravka + U9 – mladší přípravka + mladší
Naši nejmenší fotbalisté se v letošním roce
poprvé sešli 27.4. Tréninky probíhaly každý
týden v úterý a v pátek od 16:30 do 18:00.
Sezóna však byla ovlivněna pandemií, a proto
se na jaře povedlo odehrát pouze dva turnaje.
6.6.2021

RuJ x Jilemnice A
RuJ x Jilemnice B
RuJ x Poniklá

3 : 10
7 : 13
13 : 1

20.6.2021

RuJ x Studenec A
RuJ x Studenec B
RuJ x Horní Branná

8:4
17 : 0
3:8

Trénovali jsme do 29.6. a poté si udělali letní prázdniny.
Fotbalovou sezónu 2020-2021 jsme zakončili 24.7. Pouťovým turnajem v Poniklé. Soupeři nám byly týmy
Semil, Horní Branné, Víchové, Poniklé, Jilemnice a Sedmihorek.

24.7.2021

RuJ x Poniklá
RuJ x Víchová
RuJ x Jilemnice
RuJ x Semily
RuJ x H. Branná
RuJ x Sedmihorky

5:4
5:0
3:1
9:0
3:3
8:4

Turnaj se hráčům a hráčkám nadmíru povedl a přivezli jsme z něho
nejenom pohár za první místo, ale také individuální ocenění pro
nejlepší brankáře/brankářku turnaje, kterou se stala Kristýna
Vávrová. Ocenění za nejlepší střelbu na přesnost a zároveň druhým
nejlepším střelcem turnaje se stal Martin Nýdrle.
Novou fotbalovou sezónu 2021-2022 jsme zahájili tréninkem 24.8. Trénovali jsme opět v úterý a v pátek
16:30 – 18:00. Tréninky ukončíme týden před vánoci.
Do nové sezóny jsme po pár letech opět přihlásili nejenom mladší, ale také starší přípravku. S našimi
nejmenšími (ročníky 2015 a ml.) jsme se zúčastňovali turnajů 3+0 (turnaj v Turnově, Jilemnici a Semilech).
Soutěžní zápasy byly zahájeny turnaji s účastí všech týmu okresu Semily v termínu 5.9.
Zápasy starší přípravky podzim 2021
9.9.
12.9.
18.9.
26.9.
28.9.
2.10.
9.10.
16.10.
31.10.

RuJ x Bozkov
RuJ x Studenec
RuJ x Jilemnice A
RuJ x Horní Branná
RuJ x Jablonec n/Jiz
RuJ x Martinice
RuJ x Jilemnice B
RuJ x Bozkov
RuJ x Jilemnice A

16 : 0
3:3
10 : 23
2 : 17
1 : 17
10 : 6
6:9
24 : 0
7 :13

Zápasy mladší přípravky podzim 2021
12.9. RuJ x Studenec A
RuJ x Studenec B
19.9. RuJ x Jilemnice A
RuJ x Jilemnice B
26.9. RuJ x Semily
RuJ x Pěnčín
3.10. RuJ x H. Branná
RuJ x Martinice
10.10. RuJ x Jilemnice A
RuJ x Jilemnice B
17.10. RuJ x Pěnčín
RuJ x Semily

3 : 16
7 : 21
6 : 17
5 : 16
10 : 3
4:8
5:2
7 :5
6 : 12
8:8
4 : 10
7:5

Nejmenšími fotbalisty jsou: Elena Háková, Václav Baytalon, Lukáš Kužel, Martin Nýdrle, Martin Mládek,
Jindřich Vancl, Jan Větrovec, Jan Illner, Jiří Kužel, Antonín Lux, Helena Luxová, Lukáš Vávra, Kristýna Vávrová,
Jiří Mach, Adéla Jirásková, Jakub Klos, Marek Klos, Petr Budina, Tomáš Budina, Martin Kysela, Jiří Suldovský,
Štěpán Říha, Štěpán Blecha, František Krupka, Viktor Lumenda, Tonda Pospíšil a Tadeáš Pospíšil
Trenéry přípravek jsou: Jiří Vávra, Jiří Maďarčík, Tomáš Blecha, Daniel Mikolášek, Jiří Kužel, Jakub Illner
Někteří hráči již hrají za starší žáky:

Někteří hráči již hrají za mladší dorost:

Kategorie mladších žáků, starších žáků a mladšího dorostu máme spojené s Jilemnicí z důvodu počtu hráčů v
jednotlivých kategoriích.

Mladší žáci U13 1Atřída se umístily po podzimní části sezony na 4 místě.
Mladší žáci U13Krajský přebor Libereckého kraje se umístily na 8 místě.
Starší žáci U15Krajský přebor Libereckého kraje se umístily na 13 místě.
Mladší dorost U17Krajský přebor libereckého kraje se umístily na 7 místě.
Ve všech kategoriích hrají mužstva z větších měst libereckého kraje, a tak naše možná účast společně s
Jilemnicí je pro každého našeho hráče velká zkušenost a pro Sokol Roztoky je to do budoucna velký přínos
možných vychovaných mladých fotbalistů. Velice si vážíme spolupráce s SK Jilemnice. Jednu z velkých zásluh
na této spolupráci mají rodiče, kteří ne vždy jednoduše musí dopravit kluky na tréninky a zápasy do Jilemnice.
Po domluvě s Jilemnicí jsme na podzim odehráli v Roztokách na domácím hřišti 2 zápasy U15 starších žáků a
4 zápasy U13 mladších žáků. Bylo to příjemné zpestření jak pro rodiče, tak pro nás a naše hráče, zahrát si na
našem krásném hřišti.
TJ Sokol Roztoky - podzim 2021/22
Sezóna nám začala letní účastí v poháru OFS, ve kterém jsme přesvědčivě zvítězili po dvou výhrách s
Rovenskem a Víchovou a jednou remízou s Horní Brannou.
Další událostí v našem kalendáři byl bleskový turnaj v sousedním Kruhu, ten se nám již tolik nepovedl. Titul
z loňska jsme bohužel neobhájili a skončili pátí.
Následovalo přátelské utkání s pražským týmem SK Nusle, výsledkově i herně jsme toto utkání zvládli na
výbornou.
Okresní přebor nám začal netradičně nedělním utkání s Mříčnou, přes rozpačitý začátek jsme dokázali
utkání dotáhnout do vítězného konce. O týden později jsme posíleni obratem v prvním utkání cestovali do
sousední Jilemnice k tradičnímu derby, vyspělým výkonem jsme si došli pro tři body. Dalším soupeřem nám
byla Nová Ves, která si od nás, i přes bojovný výkon, odvezla debakl 10:0. V zápase se blýsklo duo Kopáček Kopecký, které si připsalo 7 branek. Jediná ztráta bodů se zrodila o týden později v Martinicích, kde jsme po

velmi špatném výkonu ztratili dva body za remízu 1:1, tento zápas nám nevyšel především střelecky, ale i
takový už fotbal bývá. Hlavu vzhůru jsme si chtěli zvednout v dalším zápase s Poniklou, nicméně soupeř se
nám bohužel k utkání nedostavil, a tak jsme získali body bez boje. A máme tu souboje, na které jsme čekali,
první na řadě je ambiciózní mladý tým Turnov B, který je u nás v soutěži nováčkem. Na velkém hřišti ve
městě drahokamů jsme předvedli pravděpodobně nejlepší výkon v sezóně. Po kompaktním výkonu celého
týmu jsme dokázali odvézt plný počet bodů za výhru 1:0. Za týden nás čekal další zápas s týmem aspirujícím
na přední příčky a to Libštát, utkání jsme opět zvládli na výbornou a výsledek 5:1 pro mase barvy mluví
jasně. Po dvou venkovních utkáních jsme měli opět možnost se předvést před našim fantastických
publikem odměnou jim byla výhra nad spojeným týmem Lomnice a Stružince. Na konec sezóny jsme jeli na
nejvýše posazené hřiště ve střední Evropě to jest Benecko, potvrdili jsme roli favorita a při výhře 5:1 se po
dlouhé době prosadil také někdejší hlavičkový specialista Pavel Ginzl.
První část sezóny bychom mohli zhodnotit jako velmi úspěšnou, velkým přínosem pro nás bylo zapojení
dalších dvou odchovanců, tj. Štěpána Ginzla a Davida Mečíře ml. oba už si také zkusili jaké to je dát branku
v dospělém fotbale. Náš velmi mladý tým má jistě i v jarní části mnoho nabídnout našim fanouškům,
doufejme, že nám žádné opatření na jaře nebude bránit odehrání našich utkání před početnou diváckou
kulisou.
Závěrem bychom vám chtěli popřát krásně prožité svátky, a v novém roce hlavně hodně zdraví a úspěchů.
Výsledky podzimní části sezóny:
4. kolo (Neděle 22. 8. 2021 17:00)
TJ Sokol Roztoky - TJ Sokol Mříčná 6:1 (1:1)
Střelci: 33. Kopecký Lukáš, 46. Mikolášek Daniel, 58.
Brožík Marek, 68. Kopecký Lukáš, 80. Mečíř David, 89.
Hnyk Matyáš - 1. Hrnčíř Daniel
5. kolo (Sobota 28. 8. 2021 17:00)
SK Jilemnice - TJ Sokol Roztoky 1:4 (1:3)
Střelci: 9. Lukeš Petr - 21. Illner Jakub, 25. Maťátko Jiří,
38. Kotyk Adam, 68. Illner Jakub
6. kolo (Sobota 4. 9. 2021 17:00)
TJ Sokol Roztoky - TJ Sokol Nová Ves 10:0 (3:0)
Střelci: 10. Nýdrdle Jakub, 12. Kopáček Leoš, 18.
Kopáček Leoš, 52. Kopecký Lukáš, 56. Kopecký Lukáš,
60. Kopecký Lukáš, 61. Kopáček Leoš, 63. Kopáček
Leoš, 76. Mikolášek Daniel, 83. Ginzl Štěpán
7. kolo (Sobota 11. 9. 2021 17:00)
TJ Sokol Martinice - TJ Sokol Roztoky 1:1 (1:0)
Střelci: 33. Zuzánek Vladimír - 68. Kotyk Adam
8. kolo (Sobota 18. 9. 2021 16:30)
TJ Sokol Roztoky - TJ Poniklá 3:0 (Kontumace)
9. kolo (Neděle 26. 9. 2021 16:30)
FK Turnov B. - TJ Sokol Roztoky 0:1 (0:1)
Střelci: 26. Mikolášek Daniel
1. kolo (Neděle 3. 10. 2021 16:00)
Jiskra Libštát - TJ Sokol Roztoky 1:5 (1:2)
Střelci: 9. Hruška Kristián - 11. Illner Jakub, 16. Kupkár
Pavel, 70. Kupkár Pavel, 83. Kopecký Lukáš, 85. Kotyk
Adam
2. kolo (Sobota 9. 10. 2021 16:00)
TJ Sokol Roztoky - Sokol Stružinec/FC Lomnice B 2:0
(0:0)
Střelci: 62. Illner Jakub, 72. Kopecký Lukáš
3. kolo (Neděle 17. 10. 2021 14:30)
HSK Benecko - TJ Sokol Roztoky 1:5 (1:2)
Střelci: 22. Hartig Petr - 34. Kopáček Leoš, 39. Kopáček Leoš, 47. Mečíř David, 78. Mečíř David, 0. Ginzl Pavel

Tabulka soutěže

Klub turistů
Činnost klubu turistů v naši obci.
Dne 10. května 2018 byl založen Klub turistů při TJ Sokol Roztoky u Jilemnice. Náš první výlet na Roubenku
nedopadl tehdy moc slavně, jistě si řada občanů pamatuje proč….?
Nic jsme nevzdali a činíme se být stále aktivní a opravdu nás to baví. Naši hlavní náplní je samozřejmě turistika v
našem kraji, ale navštěvujeme a poznáváme i blízká města Hradec Králové, Pardubice, Dvůr Králové,Hořice, Jičín,
Liberec a další……... a hlavně i okolí naši obce. Možná si někdo řekne, to není ta pravá turistika, ale nejsou tu jen
Krkonoše, Jizerské hory, ale je tu i kulturní poznávání o které se snažíme. Bohužel jsme museli omezit návštěvu divadel
ve Vysokém nad Jizerou , Kruhu, ale i v Nové Pace a asi víte proč….
V minulém období jsme pro naše spoluobčany připravili i několik besed. V naši obci a jejím okolí žije mnoho lidí,
kteří nás mohou opravdu obohatit něčím o čem ani nemáme tušení.
Vy co jste na tyto besedy přišli, tak víte o čem píši. Opravdu pěkná byla například beseda s občanem naši obce dobrovolným členem horské služby lavinářem panem Valeriánem Spustou vynikajícím fotografem našich milovaných
Krkonoš.
Už podruhé se nám podařilo uskutečnit Den seniorů. Je to krásný svátek , který je oceněním našich starších
spoluobčanů, za jejich celoživotní práci a obětavost pro své blízké, ale i pro naši společnost. Velmi děkujeme všem
organizátorům této pěkné akce.
Naše činnost, to není jen turistika. Každý týden cvičíme jogu pro seniory. Bohužel v tomto období jsme byli nuceni
přesunout se do Jilemnice. Všem co aktivně cvičíme to vyhovuje a veřejně děkujeme p. Dagmar Ouhrabkové za jeji
odborné vedení.
No a nakonec to nejlepší a nejzábavnější. Jednou měsíčně jsme zavítali do Nové Paky na taneční odpoledne pro
seniory. Je to pro nás opravdu takový návrat do našeho mládí, když jsme v neděli odpoledne chodili na tehdy populární ”
taneční čaje”. Velmi pěkně se bavíme a trochu oprášíme vzpomínky na naše mládí.
A co připravujeme v nejbližším období?
Jako vždy Silvestrovský pochod Ke křížku. Tentokrát bude trochu netypický. Kdo půjde, půjde samostatně a setkáme
se v 15,00 na tom našem místě nad naší obcí. Bude to takový hvězdicový pochod za dodržení všech opatření, která
budou v době posledního dne v roce 2021 platit.
Vážení spoluobčané, náš klub je velmi aktivní a opravdu bychom byli rádi, kdyby se k nám přidali další přátelé
turistiky a společenského života v obci, který v obci opravdu chybí a to je pravda, kterou nikdo nemůže popřít.
Našim cílem je jen spokojenost v našem životě a opravdu si užívat všech krás přírody, která nás zde v podkrkonoší
ze všech stran obklopuje.
Dovolte, abych jménem našich turistů popřál všem našim spoluobčanům pěkné Vánoce a krásný nový rok 2022.
Ivan Vulterýn

Hasiči______________________________________________________________________
Mladí hasiči se na podzim naplno věnovali trénování na soutěže a doufali, že nebudou opět zrušené.
Ke konci září se zúčastnili soutěže O pohár SDH Mříčná, kde se mladší umístili na 10. místě a starší na 13.
místě. O týden později se soutěžilo O pohár SDH Víchová nad Jizerou, kde se družstvo starších umístilo na
5. místě a družstvo mladších na 3. místě. V říjnu se mladí hasiči zúčastnili tradičního závodu v požárnické
všestrannosti v počtu dvou družstev starších, jednoho družstva mladších, jednoho družstva dorostenců a
jednoho dorostence jednotlivce. V průběhu listopadu ještě děti kreslily obrázky do soutěže Požární ochrana
očima dětí, vyhodnocení bude po novém roce.
V říjnu proběhla tradiční posvícenská zábava, všem návštěvníkům děkujeme za účast. Dále
děkujeme za příspěvky do sběru železného šrotu.
15. ledna 2022 by měl proběhnout tradiční Hasičský bál, který v tomto termínu, ale kvůli
protiepidemickým opatřením neproběhne. O případném náhradním termínu vás budeme včas informovat.
Dále bychom rádi tradičně pozvali členy hasičského sboru na Výroční valnou hromadu – o jejím konání, ale
opět rozhodnou protiepidemická opatření. Pro více informací sledujte naše webové stránky –
www.sdhroztoky.cz
V roce 2022 nás čekají oslavy 150. výročí od založení sboru, které se chystáme uspořádat 25. června.
ZA CELÝ HASIČSKÝ SBOR PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A MNOHO ŠTĚSTÍ, HLAVNĚ ZDRAVÍ A
SPOKOJENOSTI DO NOVÉHO ROKU!

Ordinace MUDr. Gottwalda____________________________________________________
Ordinace MUDr. Gottwalda bude ve dnech 29., 30. a 31. 12. uzavřena. Zastupuje MUDr. Válek.

___________________________________________________________________________
Kontakt: Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice, telefon: 481 587 296,
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz, www.roztoky-u-jilemnice.cz

Z celého srdce přejeme příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšné vkročení
do nadcházejícího roku 2022.

