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Den se pomalu ale jistě prodlužuje, sluníčko nás vítá překvapivě velmi často a jeho paprsky nás již
mírně zahřívají. Jaro už je na dohled. Ani si vcelku neuvědomujeme, jak ten čas rychle utíká. Než
jsme se stačili zabydlet v novém roce 2014, už ho máme jednu čtvrtinu za sebou. K tomu jistě
přispěla i velmi mírná zima, která k nám byla opravdu milosrdná. Asi nikdo z nás nevěřil tomu, že
přece jen nedojde k nějakému výraznému ochlazení, a že nakonec nesneseme lyže z půdy. Doufejme
jenom, že nebudeme muset kulicha vytahovat v letních měsících.
Přelom mezi jednotlivými roky je pro zastupitelstvo obce spojeno s přípravami rozpočtu a plánů na
další období, s inventarizací majetku a uzavíráním období minulého. Je to období, kdy se
vypracovává řada účetních a organizačních výkazů a zpráv. Jedním z nejdůležitějších dokumentů z
pohledu obce je závěrečný účet spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření obce. Tento dokument
bude zveřejněn na úředních deskách a následně projednán na zasedání zastupitelstva obce v průběhu
nadcházejících měsíců.
Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem volebním, bylo záměrem obecního zastupitelstva
nerozpracovávat příliš mnoho projektů. I přes toto rozhodnutí však chceme využít nabytých
zkušeností, a proto jsme připravili dva, které budou realizovány v případě úspěšné žádosti. Prvním je
zateplení a výměna oken v budově hasičárny. Druhým je vznikající projekt zateplení a výměny oken
v domě s pečovatelskou službou, případně i využití možnosti vybudování nového zdroje vytápění.
Tento druhý projekt vzniká na poslední chvíli z důvodu tzv. rychlé výzvy OPŽP, která byla
vyhlášena v březnu a termín podání končí 15. dubna. Přesto jsme však přesvědčeni, že budeme
úspěšní, a že naše práce bude korunována úspěchem.
Za zmínku ještě stojí zamýšlená oprava přístupové cesty k budově školky, která vykazuje značné
poškození a odkládáním její opravy by se tato investice jenom prodražovala.

Odpadové hospodářství_________________________________________________
Jak je již zvykem přinášíme vždy v prvním vydání příslušného roku informace o odpadech.
V loňském roce proběhla premiéra třídění biomasy v naší nové kompostárně. O úspěšnosti tohoto
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programu jsme informovali již v minulém čísle zpravodaje. Teď pár provozních záležitostí.
Vzhledem k příznivému počasí, začaly práce na zahrádkách o poznání dříve a někteří z Vás navozili
materiál k bráně kompostárny. Asi si neuvědomili, že to bude muset někdo uklidit. Kompostování
v naší obci začalo oficiálně v tomto týdnu, kdy byly rozvezeny kontejnery na obvyklá místa (dolení
prodejna, Nouzov, asfaltová plocha u školky a kompostárna). Do kontejnerů odkládejte pouze to, co
do nich patří (tráva, listí, drobně nastříhané větve…). Žádný živočišný materiál!!! V případě, že máte
větší množství větví, se kterým si nevíte rady, zavezte ho na obvyklé místo pod hřbitov, kde bude
tato hmota dále zpracována. Zachovávejte zde však pořádek a materiál skládejte na jednu hromadu.
Likvidace jednotlivých druhů odpadů zůstává beze změn. Jen bychom opět poprosili o dodržování
pravidel. Tzn., že do barevných pytlů dávejte pouze to, co tam patří. Vše ostatní je jako komunální
nebo nebezpečný odpad. V žádném případě neodkládejte velkoobjemový odpad (nábytek, autodílny,
zahradní nábytek apod.) ani ke kontejnerům, ani na sběrný dvůr za obecním úřadem. Tento druh
odpadů patří do sběrného dvora v Jilemnici. Rovněž bychom chtěli poprosit, aby občané nezajížděli
se svými vozidly za obecní úřad, protože již týden po dokončení nové fasády na budově došlo
k jejímu poškození.

Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu
V sobotu dne 12. dubna 2014 proběhne v naší obci Roztoky u Jilemnice sběr nebezpečného odpadu
pro fyzické osoby. Jedná se o odpad jako např. lednice, televizory, pneumatiky, léky, barvy a další
nebezpečný odpad. Sběr proběhne podle uvedeného časového harmonogramu.
!!!!!!!Nebezpečný odpad neodkládejte na svozovou trasu, ale osobně předejte obsluze přímo na
sběrném místě !!!!!!!!!
St. č. 1:
St. č.2 :
St. č.3 :
St. č.4 :
St. č 5 :

8,00hod.
8,15 hod.
8,30 hod.
8,45 hod.
9,00 hod.

u Bušáků
St. č. 6: 9,15 hod.
u Pavlíčků
St. č. 7: 9,30 hod.
u P-Kvartetu
St. č.8 : 9,45 hod.
u kovárny
St. č. 9: 10,00hod.
u obecního úřadu
Časový harmonogram je pouze informativní!!!!!!

pod školou
u dolní prod.
u Patků pod Prk.
pod Borůvkovými

Zároveň bude probíhat sběr železného šrotu , který provede TJ Sokol Roztoky
tradičním způsobem. Železo odkládejte na svozovou trasu nejlépe v sobotu ráno.

Sběr komunálního odpadu (popelnic) bude od měsíce května probíhat
čtrnáctidenně, každý lichý kalendářní týden. To znamená, že první květnový svoz
proběhne 9.5.2014.
Splatnost a výše všech poplatků vybíraných obcí zůstává stejná jako v roce 2013
Odpady
Pes
tří měsíců)
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498,--Kč/os/rok
200,-Kč/pes

splatnost do 30. 6. 2014
splatnost do 31. 3. 2014(týká se psů starších

Volby do Evropského parlamentu______________________________
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23.5. - 24.5. 2014. Volební místnost bude
tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu. Těšíme se na hojnou účast.

Pálení čarodějnic
Ve středu 30.4.2014 uspořádá obecní úřad ve spolupráci s TJ Sokol
Roztoky u Jilemnice oslavy Filipojakubské noci. Toto tradiční tzv.
„Pálení čarodějnic“ se těší stále větší oblibě veřejnosti, a proto se jejich
průběh přesune do přírodního areálu Sokolka, kde nádherné prostředí
jistě umocní nevšední zážitek z prvního jarního setkání. Nebude chybět
ani bohaté občerstvení a dárek v podobě buřtíku pro naše děti.
Předpokládaný začátek je v 19. 00 hod. Na Vaši návštěvu se těší
pořadatelé.

Životní jubilea
Duben
89 let, Kužel Miloslav Josef, Roztoky u Jil. 181
84 let, Zavrtálková Maruška, Roztoky u Jil. 112

Květen
85 let, Chrtková Jana, Roztoky u Jil. 27
82 let, Nýdrlová Olga, Roztoky u Jil. 329
89 let, Bušáková Olga, Roztoky u Jil. 70
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví a pohody

Statistika za rok 2013

V naší obci se narodilo 5 dětí:

Červen
100 let, Masaříková Božena, Roztoky u Jil. 273
93 let, Kovář Miloslav, Roztoky u Jil. 288
92 let, Kotyková Milada, Roztoky u Jil. 82
88 let, Vydrová Jiřina, Roztoky u Jil. 358
82 let, Dušková Milena, Roztoky u Jil. 66
82 let, Šolc Miroslav, Roztoky u Jil. 340
81 let, Kotyková Alenka, Roztoky u Jil. 325
81 let, Straka Jiří, Roztoky u Jil. 277
80 let, Martincová Dagmar, Roztoky u Jil. 266
80 let, Růžičková Eva, Roztoky u Jil. 247

Rozloučili
jsme
spoluobčany:

s našimi

Bílek Josef, Roztoky u Jil. 293
Blažek František, Roztoky u Jil. 171
Blecha Štěpán, Roztoky u Jil. 245
Farský Ladislav, Roztoky u Jil. 128
Hančová Berenika, Roztoky u Jil. 168
Máčková Milada, Roztoky u Jil. 226
Chrtek Jan, Roztoky u Jil. 240
Řepka Jaroslav, Roztoky u Jil. 218
Ochrymovičová Nikol, Roztoky u Jil. 240
Jón Ladislav, Roztoky u Jil. 344
Mečíř Ondřej, Roztoky u Jil. 127
Kobrle Josef, Roztoky u Jil. 373
Landová Marie, Roztoky u Jil. 225
Do obce se přistěhovalo 18 osob
Novák Radomír, Roztoky u Jil. 185
Odstěhovalo se 18 osob
Zikešová Jana, Roztoky u Jil. 334
Stav obyvatel v obci ke dni 31.12.2013 989
(nejsou zde započítáni cizinci s trvalým pobytem v obci)
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SOKOLSKÉ novinky_______________________________________
Během prvních měsíců tohoto roku proběhlo pod záštitou TJ Sokol Roztoky několik akcí.
1.3.2014 se konal úspěšný maškarní ples, na který přišlo 270 lidí. Součástí byl i tradiční
maškarní ples pro děti.
Také na fotbalovém hřišti se již udělalo mnoho práce. Došlo k vykácení bříz, vyčištění břehů
potoka a postavení nové konstrukce pro sítě.
Hokojisté TJ Sokol Roztoky o víkendu vyhráli Lomnickou hokejovou ligu,když ve finále
porazili Sokol Těpeře 2:0 na zápasy. Gratulujeme!
29.3.2014 proběhl první zápas jarní části fotbalové sezóny. Naši hráči v něm s pomocí dvou
nových posil vyhráli nad Horní Brannou B 4:3. Děkujeme i našim fanouškům, kteří vytvořili
skvělou atmosféru.
A jaké akce nás čekají? V sobotu 12.4.2014 proběhne tradiční sběr železného šrotu, více
informací se dovíte na plakátech. Ve středu 30.4. 2014 Vás zveme na tradiční „Pálení čarodějnic“,
které proběhne na Sokolce. Těšíme se na Vás!
TJ Sokol Roztoky u Jilemnice

SDH jaro 2014_________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů v Roztokách nastartoval svoji činnost v letošním roce hasičským
plesem Ten se konal dne 19. ledna v Sokolovně. K tanci a poslechu hrál známý hudebník Jarda
Čeřovský a s ním zpěvačka a zpěvák Ples se vydařil dík dobré práci všech organizátorů.Uznání si
zaslouží všichni,kteří se svoji prací podíleli na pořádání plesu. Jeto záslužná činnost, která je zřídka
kdy oceněna..Protože byly potíže se zajištěním hudby na ples, byl na schůzi výboru stanoven
termín plesu v příštím roce na 17.1.2015.Stanovením termínu na začátku roku předcházíme ( podle
starosty sboru) komplikacím při zajišťování hudby na poslední chvíli koncem roku .
Druhou akcí našeho sboru byla výroční schůze tradičně zvaná Valná hromada , která proběhla za
dobré účasti členů a hostů z okolních sborů dne 1.2.2014. Na schůzi byl schválen usnesením plán
činnosti na letošní rok.V diskuzi pozdravili účastníky zástupci okolních sborů, starosta obce a
zástupci organizací v obci.
Výbor sboru se pravidelně schází a řeší problémy s činností.Zařizuje návštěvy členů, kteří
v daném měsíci prožívají důležitá životní jubilea. Připravuje se také plán výjezdů historické parní
stříkačky o kterou je na různých hasičských slavnostech velký zájem. Parnička v okolí a i ve
vzdálených místech propaguje naši obec, což se potvrdilo při oslavách v naší obci účastí hasičů s
různými historickými stříkačkami i z dalekého okolí.Velký zájem o naši parní stříkačku byl
například v Hradci Králové v loňském roce na akci Paromilové, kde byla parnička předváděna
v činnosti. Letos po prvé bude stříkačka v akci dne 17. května na oslavách v Hostinném
Mladí hasiči už zahájili trénink na soutěže v požárním sportu.Nácvik je zaměřen na účast ve hře
PLAMEN..
Je nutno poděkovat našim občanům za pomoc a pochopení při akcích které pořádáme. Děkujeme
také zastupitelstvu obce, které náš spolek podporuje.
Těšíme se na další spolupráci s organizacemi a občany v naší obci v letošním roce.
SDH Roztoky u Jilemnice si Vás dovoluje pozvat v neděli 20.4.2014 od 20:00 hod.na
Velikonoční zábavu, zahraje pražská kapela Schodiště a Dědové Harryho Pottera.
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Pozvánka na výstavu__________________________________________________
Zveme všechny, kteří chtějí zavzpomínat na šikovné ručičky našich babiček a prababiček, do Roztok
u Jilemnice na výstavu
„Co zbylo po našich babičkách-krajky a výšivky“
Krajky a výšivky nám ze své sbírky zapůjčila zasloužilá sběratelka paní Markéta Hajná
Výstava se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu od pátku 11. dubna do čtvrtka 17. dubna
2014
V pátek.....od...14h-18h

V úterý....od..9h-14h

V sobotu...od...13h-16h

Ve středu...od..12,30h-14,30h

V neděli.....od...13h-15h
V pondělí...od..9h-14h

Ve čtvrtek...od...9h-11h
Na Vaši návštěvu se těší p. Buryánková
Vstupné dobrovolné

Veřejná sbírka „Záchrana kostela v Roztokách u Jilemnice“
Dne 28.2.2014 byla ukončena veřejná sbírka, kterou pořádala Obec Roztoky u Jilemnice. Na
bankovní účet veřejné sbírky byla poukázána celková částka ve výši 51.000,00 Kč do pokladničky
určené na sbírku bylo vhozeno 47.540,- Kč. Celkem činil výtěžek sbírky včetně úroků 98.540,48 Kč.
Tato částka byla odeslána na účet Římskokatolické farnosti Roztoky u Jilemnice a byla z ní částečně
uhrazena faktura za provizorní zakrytí střechy nad presbytářem ve výši 133.588,00 Kč. Dne
26.3.2014 byla provedena kontrola vyúčtování veřejné sbírky Krajským úřadem Libereckého kraje,
správním odborem a neshledala nedostatky. Dále farnost přijala v období konání sbírky přímo od
dárců finanční dary na opravu kostela ve výši 291.000,00 Kč. Díky těmto darům mohla být
dokončena rekonstrukce stropu a doplaceno provizorní zakrytí střechy nad presbytářem.
Rekonstrukce stropu čítala částku 269.527,00 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli finančně na opravu
místního kostela a zároveň děkujeme i firmě truhlářství Jirouš, že věnovala svůj čas a pomohla
provizorně zakrýt boční oltáře a unikátní varhany, čímž je ochránila před pádem omítky. Poděkování
patří též všem, kteří se podíleli i na úklidu kostela a při pracích s tím spojených, kterých nebylo
málo. Díky Vám již je kostel zprovozněn v plném rozsahu. Děkujeme a vážíme si Vaší podpory.
Na Bílou sobotu 19.4.2014 bude od 18:00 hod. sloužena vigilie na poděkování za opravu kostela,
všichni jste srdečně zváni.
Ve čtvrtek 8.5.2014 Vás srdečně zvou farníci z Roztok na pouť k Roubence (2. ročník). Bližší
informace budou na plakátech.
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ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE________________________________________________
Jaká byla zima v naší školce? Protože nám Krakonoš nedopřál téměř žádný sníh, tak jsme snad
poprvé za celou zimu ani nelyžovali, ani nebruslili. To ale neznamená, že jsme lenošili! Připravili
jsme pro rodiče Vánoční besídku s pestrým programem a bohatým občerstvením, které tentokrát
obstarávali Měsíce. Také jsme se například projeli vlakem do Nové Paky nebo si na výletě opekli
salám. Několikrát za námi přijelo do školky divadlo, aby nám zahrálo pěknou pohádku. Naplno jsme
„pracovali“ v kroužcích flétny, jógy, tenisu, angličtiny a v „Brousku“. Předškoláci pilně „studovali“
v naší školičce. A co nás co nevidět čeká? Nacvičujeme program na Jarní besídku spojenou se
slavnostním stužkováním našich předškoláků a s přespáním ve školce a také pásmo k příležitosti
vítání nových roztockých občánků. Školáci si v rámci divadelního kroužku pro nás připravují
dokonce tři veselé pohádky, tak už se na jejich představení také moc těšíme! Jen co sluníčko ještě
více nabere na síle, určitě vyrazíme na cyklistické nebo turistické výlety.
Děti a paní učitelky ze školky.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2014. Výtěžek sbírky ve vaší obci Roztoky činil 22 853,-Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí
Charity ČR v Praze 1.
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 nebo
z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace.
V předešlých letech jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické
polohovací postele, antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností
nemocných. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce
půjde o příspěvek na rozvoj projektů v Indii souvisejících s adopcí na dálku, kterou zajišťuje
Diecézní charita Hradec Králové.
Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Do roku 2014 vám přeji vše dobré.
Za FCH Studenec Heda Jiranová.

BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE V ROZTOKÁCH U JILEMNICE
Neděle 13.dubna – KVĚTNÁ – 9:30 hod. mše sv.
Středa 16. dubna – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE – 16:30 hod. mše sv.
Čtvrtek 17. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK – 16:00 hod. mše sv.
Pátek 18. dubna – VELKÝ PÁTEK – 19:00 hod. Velkopáteční obřady
Sobota 19. dubna – BÍLÁ SOBOTA – 18:00 hod. obřady ( na poděkování)
Neděle 20. dubna – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 9:30 mše sv.
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Požehnané Velikonoce 2014
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