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Osvald Süss
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Ani jsme se nenadáli a rok 2015 se nám pomalu přehoupl do druhé čtvrtiny. Zima za sebou pomalu
zavírá vrátka a s nastupujícím jarem začínáme napjatě očekávat teplejší počasí. Spousta z nás se
netrpělivě těší na první slunečné dny, které přinesou po dlouhé studené zimě dobrou náladu do
našich tváří a tváří našich blízkých. Astronomické jaro již převzalo svou nadvládu, ale slunečních
dnů jsme si zatím moc neužili. V dubnu přichází konec půstu a sním spojené oslavy velikonočních
svátků. Děvčata malují kraslice a chystají koledu pro chlapce, kteří se těší, až si vykoledují pestrou
nadílku. Pro naši obec je doba nadcházejícího jara spojená s mnoha příjemnými povinnostmi a
kulturními událostmi, o kterých se dočtete v tomto zpravodaji, a proto Vám všem přejeme příjemné
prožití velikonočních svátků a úspěšný vstup do nastávajícího jarního období.

Odpadové hospodářství_________________________________________________
Každoročně začátkem jara přinášíme informace o likvidaci odpadů v naší obci. V minulém roce byla
poprvé v provozu kompostárna na bioodpad po celou sezónu. Zde Vám přinášíme přehled
jednotlivých obcí v našem svazku. (viz. graf na druhé straně). Z něho je patrno, že naše obec
zkompostovala 351m3 bioodpadu, který by s největší pravděpodobností skončil v potoce nebo na
ohništi. Jsme rádi, že se občané zapojili do sběru bioodpadu s takovou vervou a věříme, že se přidají
i ti, kteří zatím pochybovali o smyslu tohoto zařízení. Kompost, který je finálním produktem
kompostárny, je vhodný k využití do Vašich zahrad a zahrádek. Proto v případě zájmu oslovte
pracovníky obecního úřadu. V případě příznivého počasí začínáme kompostovat již 15. dubna.
I přes to, že obec doplácela v roce 2014 na likvidaci odpadů částku cca. 300 tis.Kč, rozhodlo obecní
zastupitelstvo, že poplatek za sběr a likvidaci odpadů zůstane i nadále ve stejné výši 498,--Kč na
osobu. Z tohoto důvodu bychom chtěli ještě jednou požádat občany, aby nádoby na svoz
komunálního odpadu uklízeli ze svozové trasy. Šetříte tím nejenom peníze ostatním, ale přispějete i
estetickému vzhledu naší obce.
Počátkem tohoto roku byl odstraněn ze sběrného dvora u obecního úřadu kontejner na textil.
Důvodem byla nesolidnost firmy. V současné době vedeme jednání s několika dalšími firmami a
doufáme, že kontejner se vrátí na svoje místo v co nejkratším čase.
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Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu
V sobotu dne 11. dubna 2015 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
u Pavlíčků
u P-Kvartetu
u kovárny
u obecního úřadu

St. č. 6:
St. č. 7:
St. č.8 :
St. č. 9:

9,15 hod.
9,30 hod.
9,45 hod.
10,00hod.

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

Časový harmonogram je pouze informativní!!!!!!
Zároveň bude probíhat sběr železného šrotu, který provede TJ Sokol Roztoky tradičním
způsobem. Železo odkládejte na svozovou trasu nejlépe v sobotu ráno.
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Sběr komunálního odpadu (popelnic) bude od měsíce května probíhat čtrnáctidenně, každý
lichý kalendářní týden. To znamená, že první květnový svoz proběhne v pátek 8.5.2015.
Splatnost a výše všech poplatků vybíraných obcí zůstává stejná jako v roce 2014
Odpady
498,-- Kč/os/rok
splatnost do 30. 6. 2015
Pes
200,-Kč/pes
splatnost do 31. 3. 2015(týká se psů starších tří měsíců)

O čem jednalo obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo se sešlo 22. 1. 2015 na veřejném zasedání, kde byl schválen rozpočet obce na
rok 2015 (příjmy ve výši 14.052.174 Kč, výdaje ve výši 12.944.478 Kč a splátka úvěru ve výši
1.107.696 Kč) Veřejnost byla seznámena rovněž s tzv. plánem investic na rok 2015, kterým se bude
zastupitelstvo řídit. Jsou naplánované akce investičního charakteru jako oprava střechy na kulturním
sále, zateplení domu s pečovatelskou službou, rekonstrukce komunikace Žebrna, výstavba
multifunkčního hřiště v areálu školy, zhotovení dětského hřiště v areálu chovatelů, nákup techniky a
mnoho dalších činností. Plnění tohoto plánu bude závislé na vyhlášených dotačních programech a
úspěšnosti čerpání financí. Prozatím však vyhlášené tituly nejsou obcím moc nakloněny.
Nezapomněli jsme však ani na kulturní akce. Začneme pálením čarodějnic 30. dubna, 16. května
přivítáme nové občánky, v červnu proběhne ve spolupráci s TJ Sokol Roztoky dětmi oblíbená akce
„Hurá prázdniny“, 11. a 12. července se uskuteční 33. Krakonošova tržnice, 16. – 18. července se
zúčastníme oblíbené akce našeho svazku Jilemnicko, tzv. Krakonošových letních podvečerů a
v závěru roku chystáme společenskou akci „Tradiční česká zabíjačka“.

Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30.4.2015 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
85 let, Zavrtálková Maruška, Roztoky u Jil. 112
Květen
90 let, Bušáková Olga, Roztoky u Jil. 70
86 let, Chrtková Jana, Roztoky u Jil. 27
83 let, Nýdrlová Olga, Roztoky u Jil. 329
Červen
94 let, Kovář Miloslav, Roztoky u Jil. 288
93 let, Kotyková Milada, Roztoky u Jil. 82
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89 let, Vydrová Jiřina, Roztoky u Jil. 358
83 let, Šolc Miroslav, Roztoky u Jil. 340
82 let, Kotyková Alenka, Roztoky u Jil. 325
82 let, Straka Jiří, Roztoky u Jil. 277
81 let, Martincová Dagmar, Roztoky u Jil. 266
80 let, Vanclová Helena, Roztoky u Jil. 351
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví a pohody

Statistika za rok 2014

Rozloučili jsme s našimi spoluobčany:

V roce 2014 se v naší obci narodilo 17 dětí:
Skalická Daniela, Roztoky u Jil. 218
Vodnárková Josefína, Roztoky u Jil. 150
Albrechtová Emma, Roztoky u Jil. 357
Illner Jan, Roztoky u Jil. 399
Kebrtová Barbora, Roztoky u Jil. 311
Ševců Matěj, Roztoky u Jil. 111
Krupka František, Roztoky u Jil. 31
Jindřišková Amálie, Roztoky u Jil. 75
Doubravská Anna, Roztoky u Jil. 386
Lumenda Viktor, Roztoky u Jil. 148
Dytrych Adam, Roztoky u Jil. 243
Kužel Lukáš, Roztoky u Jil. 387
Hnyková Stanislava, Roztoky u Jil. 135
Staňková Vanesa, Roztoky u Jil. 218
Novotková Sára, Roztoky u Jil. 336
Kratochvílová Sofie, Roztoky u Jil. 289
Jebavá Elena, Roztoky u Jil. 279

Podzimek Otokar, Roztoky u Jil. 238
Jebavý Zdeněk, Roztoky u Jil. 2
Masaříková Božena, Roztoky u Jil. 273
Kužel František, Roztoky u Jil. 279
Mach Jiří, Roztoky u Jil. 262
Podzimek Jaroslav, Roztoky u Jil. 346
Růžičková Eva, Roztoky u Jil. 247
Morávková Julie, Roztoky u Jil. 268
Dušková Milena, Roztoky u Jil. 66
Vulterýnová Zdenka, Roztoky u Jil. 229
Haman Václav, Roztoky u Jil. 65
Kužel Miloslav, Roztoky u Jil. 181
Šír Josef, Roztoky u Jil. 93
Juračková Božena, Roztoky u Jil. 324
Do obce se přistěhovalo 18 osob
Odstěhovalo se 20 osob
Stav obyvatelstva v obci ke dni 31.12.2014
991
Pozn.: nejsou zde započítáni cizinci s trvalým
pobytem

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2015. Výtěžek sbírky ve vaší obci Roztoky činil 24067,-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 humanitární projekty v Indii (1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a
nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka, 2. projekt: Dětské večerní vzdělávání
v oblasti Bangalore – Karnataka, 3. projekt: Zajištění provozu a údržby školního autobusu v oblasti
Mansapur (včetně mezd řidiče a technika)).
Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!
Do roku 2015 vám přeji vše dobré.
Za FCH Studenec Heda Jiranová.
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BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE V ROZTOKÁCH U JILEMNICE
Čtvrtek 2. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK – 16:00 hod. mše sv.
Pátek 3. dubna – VELKÝ PÁTEK – 19:00 hod. Velkopáteční obřady
Sobota 4. dubna – BÍLÁ SOBOTA – 18:00 hod. obřady
Neděle 5. dubna – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 9:30 mše sv.

Požehnané Velikonoce 2015
Beseda s Hanou Marií Körnerovou
Obecní knihovna Roztoky u Jilemnice zve nejen své čtenáře, ale i ostatní, kteří rádi čtou, na
besedu s paní spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou.
Setkání s usměvavou paní spisovatelkou proběhne 14.4.2015 od 17.h. v prostorách knihovny.
V naší knihovně si můžete vypůjčit její tituly: Heřmánkové údolí, Andělská tvář, Carolina, Prosím
vás, sestřičko..., Děkuji sestřičko, Dům u tří borovic, Dokud se budeš smát, Almužna jen pro bohaté.
Hana Marie Körnerová (* 1954 v Litoměřicích)
Psala od dětství tzv. do šuplíku, první román Pán hor vyšel až v roce
1993. Patnáct let pracovala ve zdravotnictví a znalost prostředí zúročila
v románu Prosím vás, sestřičko, s nímž uspěla v jedné z prvních
literárních soutěží Knižního klubu.
Oblíbenou kulisou pro řadu jejích historicko- dobrodružných románů je
Francie osmnáctého a devatenáctého století.
Posledních patnáct let žije autorka trvale v Podkrkonoší.

Svaz invalidů Roztoky – Kruh ukončil dne 4.2.2015 svou činnost se zůstatkem finanční hotovosti
ve výši 4.025 Kč. Bylo rozhodnuto a odsouhlaseno všemi členkami, aby částka 2.025,- Kč byla
věnována dětem na akci „Hurá prázdniny“. Tyto peníze byly vyplaceny p. Leoně Nýdrlové, pokladní
TJ SOKOL Roztoky u Jilemnice. Zbytek peněz ve výši 2.000,-Kč dostala obec Kruh na stejný účel.
Za SPCCH Roztoky – Kruh Jana Paulová, jednatelka
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Jak se máme v MŠ
Školní rok 2014 - 2015 jsme zahájili v plném počtu, tedy se čtyřiceti zapsanými dětmi, ve
věku od dvou do šesti let. Takovéto věkové rozmezí by sice mohlo být v práci s dětmi limitující, ale
přesto, především díky obětavosti rodičů a vydatné pomoci pana školníka, můžeme s dětmi podnikat
mnoho výletů a jiných sportovních nebo kulturních aktivit. Na podzim jsme například vyrazili
několikrát na kole nebo na výlet do přírody. V zimě se některé děti zúčastnily plaveckého kurzu v
jilemnickém bazénu a díky lepším sněhovým podmínkám také lyžařského výcviku. O tradiční
vánoční besídce jsme tentokrát všechny naše příznivce pozvali do cirkusu. Ti nejstatečnější si
dokonce mohli vyzkoušet, jaké to je mít za krkem opravdového hroznýše. Nyní si připravujeme
program na přivítání nových roztockých občánků a slavnostní šerpování předškoláků. Novinkou
bude i společné vystoupení všech skupin flétnistů (od školkáčků až po školáky), které doprovodí
taneční vystoupení dětí ze školky. Nezahálel ani divadelní kroužek při ZŠ. Pohádkový muzikál " O
perníkové chaloupce" jsme zahráli už v Roztokách a v Kruhu.
Za kolektiv MŠ Lenka Jakoubková

ZPRÁVY SOKOLA
Během zimní přestávky se družstvo mužů zúčastnilo Zimního turnaje na umělé trávě
v Lomnici nad Popelkou. Turnaj byl obsazen silnými soupeři, takže po řadě porážek a jedné remíze
jsme skončili na posledním místě.
„Stará garda“ odehrála halový turnaj v Jilemnici, kde skončila na velmi pěkném 4. místě,
s nejméně obdrženými brankami a pouze o 3 body za vítězem turnaje.
Naši hokejisté skončili v základní části LHL na prvním místě a posoupili přímo do semifinále
vyřazovací soutěže.
V únoru se též konal tradiční turnaj ve stolním tenise, v němž zvítězili Zuzka Lumendová a
Michal Koblížek.
FOTBALOVÉ JARO
Již v sobotu 28. března od 15:00 odehrajeme první utkání jarní části soutěže na hřišti
soupeře, kdy naše mužstvo poměří své síly s celkem Libštátu.
V sobotu 4. dubna od 16:30 se bude konat první domácí utkání , kdy k nám zavítá celek
Horní Branná B.
Celek dorostu sehraje své první utkání v neděli 12. dubna ve Studenci.
Doufáme, že přijdete povzbudit naše hráče!
A co nás čeká?
V sobotu 11.dubna proběhne tradiční sběr železného šrotu. Šrot , prosím, uchystejte
v sobotu ráno k silnici. Těžší věci vyzvedneme přímo z místa.
Děkujeme občanům za podporu této akce, jejíž výtěžek odpoří činnost Sokola Roztoky.
Ve čtvrtek 30. dubna proběhne tradiční PÁLENÍ ČARODEJNIC, které se uskuteční na
Sokolce.
V sobotu 2. května Vás srdečně zveme na POUŤOVOU ZÁBAVU, kde Vám zahrají
skupiny SOUMRAK a WIX
Pavel Kysela
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Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností ZO ČSCH Roztoky u Jilemnice v
roce 2014.
Z mého pohledu můžeme loňský rok hodnotit jako úspěšný. Naše organizace má v
současné době 29 členů, z toho je jeden mladý chovatel. I když s přibývajícím
věkem členů naší organizace, aktivit ubylo, než tomu bývalo v minulosti. A snad
právě proto musím vyzdvihnout elán, s kterým naši členové obesílají okolní výstavy. V loňském roce
jich bylo celkem třináct. Na těchto výstavách naši organizaci prezentovali, řekl bych velice úspěšně.
Bohužel se nám nedaří obesílat výstavy větším počtem exponátů, s tím souvisí stále stejný problém.
Nejsou další noví chovatelé, kteří by se výstavní činností zabývali.
Snad se letos najde nějaký nadšenec a rozšíří vystavující členy naší organizace.
V loňském roce se nám podařilo uspořádat tradiční již 32. Krakonošovu tržnici. Počasí výstavě přálo
a navštívilo ji 6 933 návštěvníků. Vystaveno bylo 275 kusů králíků, 33 voliér s drůbeží, a také
nechyběla expozice exotického ptactva. Kulturní program, se myslím, také líbil a pro menší děti
nechyběly ani atrakce v podobě houpaček a skákacího hradu. Doufám, že i letos nám bude
počasí a zdraví přát a úspěšně Krakonošovu tržnici uspořádáme.
Na konci prázdnin jsme se sešli na grilování v našem areálu. Tímto grilováním jsme chtěli poděkovat
a trochu odměnit ty, kteří nám pomáhají při konání tržnice. Bohužel se akce nesetkala s
předpokládanou účastí a tak budeme muset vymyslet pro další roky něco lákavějšího.
V loňském roce jsme se zúčastnili dvou zájezdů na výstavy. První byl na výstavu mláďat v Litovli.
Tento zájezd pořádala sousední organizace v Jilemnici. Za což jim děkuji, že nás k tomuto zájezdu
přizvali. Druhý jsme uskutečnili sami. Zapůjčil jsem mikrobus a odvezl nás na velice pěknou výstavu
ve Smidarech. I v letošním roce bychom chtěli nějaký zájezd uskutečnit.
Výbor naší organizace se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, kde se především řeší
obesílání výstav, očkování zvířat a objednávání krmných směsí. Tyto schůze jsou přístupné všem
členům naší organizace i dalším příznivcům o chovatelství.
Závěrem bych Vás všechny chtěl pozvat na letošní 33. Krakonošovu tržnici, která se bude konat 11. 12. července 2015.
Předseda ZO ČSCH Michálek Miroslav

Obec Roztoky u Jilemnice v roce 2014 realizovala projekt podpořený fondy evropské unie s názvem
„Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice“ akceptační číslo 14170013. Cílem projektu
bylo snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice. Na objektu byla instalována nová
okna, zatepleno obvodové zdivo a podlaha půdy. Z celkových nákladů akce ve výši cca 1,7 mil. Kč
byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 797 tis. Kč, ze Státního fondu
životního prostředí částka ve výši 47 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám
nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 52 GJ tepla, což odpovídá úspoře 9,1 tun
CO2.
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600. let výročí upálení Mistra Jana Husa
Jednou z nejznámějších duchovních postav české historie je
bezesporu Mistr Jan Hus, který byl v bouřlivé době rozkolu
katolické církve 6. července roku 1415 na koncilu v Kostnici
označen za kacíře a vydán světské moci k upálení na hranici.
Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. K jeho
odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti
vzešlé z reformace.
Mistr Jan Hus se narodil přibližně roku 1369 v Husinci, byl
římskokatolickým knězem, českým středověkým
náboženským myslitelem, reformátorem a kazatelem. Rovněž
byl Mistrem a rektorem pražské univerzity v letech 1409 1410. Je s největší pravděpodobností také autorem reformy
českého pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do
české abecedy diakritiku. Ve svých náboženských pracech
kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev.
Jan Hus studoval na pražské univerzitě, kde získal hodnost bakaláře a po čase mu byl propůjčen titul
Mistr svobodných umění. Již jako univerzitní profesor byl vysvěcen na kněze a začal kázat v kostele
sv. Michala a v Betlémské kapli. V roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty a později
rektorem univerzity.

Mistr Jan Hus v Roztokách u Jilemnice
V roce 1901 byl v naší obci založen „Spolek pro
vybudování pomníku“, jehož zakladatelem a předsedou
byl pan Otakar Klazar. V roce 1903 zadal spolek
zakázku výroby sochy Mistra Jana Husa sochaři panu
A. Kuhnovi, který sochu zhotovil a následně byla dne
5. července 1903 slavnostně odhalena. Původní místo
pomníku Mistra Jana Husa bylo v roce 1912 vzhledem
k výstavbě Obecního donu vyměněno za současný
pozemek, jehož vlastníkem byl v té době Sokol
Roztoky. „Spolek pro vybudování pomníku“ byl dne
13. července 1913, předáním sochy veřejnosti,
rozpuštěn. V roce 2003, byla socha na náklady obce
Roztoky u Jilemnice zrekonstruována.
V letošním roce dojde na počest tohoto výročí k úpravě
okolí sochy.
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