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Vážení spoluobčané,
Opět je tu jaro, ačkoliv o nějaké ladovské zimě se v letošním roce ani mluvit nedá. Mrzlo jen pár dní
a sněhu jsme si také moc neužili. Přejme si, aby alespoň toto nadcházející období odpovídalo svému
jménu a poslání. Jaro je především symbolem nového života, ale i časem úklidu především okolo
našich domovů a samozřejmě i v celé obci. Těm, kteří nejsou lhostejni k tomu, co všechno se dá najít
pohozené na veřejných prostranstvích a ochotně se do úklidu zapojí, patří náš dík. V loňském roce
jakoby přibylo těch, pro které je vzhled obce a životní prostředí pouhým pojmem. Proto, jako již
každoročně, vyzývám tyto občany, aby využívali možnosti likvidace odpadu, které jim v hojné míře
nabízíme. Aby sběrná místa využívali podle toho, k čemu jsou určeny a pytle na jednotlivé komodity
používali výhradně k tomuto účelu a v neposlední řadě, aby sběrný dvůr za obecním úřadem
neproměňovali ve smetiště. Tam patří výhradně speciální pytle na tříděný odpad a papír. Žádný
železný, velkoobjemový nebo jiný materiál do těchto prostor nepatří.

Odpadové hospodářství_________________________________________________
Kompostování – již třetím rokem začínáme v jarních měsících s kompostováním. Velmi nás těší,
že se mnoho našich občanů do kompostování zapojilo. V loňském roce opět přibylo množství
zpracovaného materiálu viz. obr.1. V letošním roce začneme kompostování opět v měsíci dubnu. Již
tento a příští týden budou rozvezeny kontejnery na obvyklá místa (dolní prodejna, Nouzov, u školky
a přímo u kompostárny). Stejně jako v minulém roce bych Vás tímto chtěl poprosit, aby větší
množství větví, případně silnější průměry dřevin, byly odváženy přímo pod hřbitov, kde budou
následně zpracovávány. Pod hřbitovem bude rovněž depo pro kompost, který si každý občan může
bez předchozího upozornění odebrat pro své potřeby. Prosíme o udržování pořádku. Materiál určený
ke kompostování odkládejte pouze do vyhrazených nádob.
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Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu
POZOR – změna od předchozích let!!!!
Sběr nebezpečného odpadu pro fyzické osoby proběhne tentokrát v pátek 15.4.2016 od 15.00 hod.
Jedná se o odpad jako např. lednice, televizory, pneumatiky, léky, barvy a další nebezpečný odpad.
Sběr proběhne přibližně 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 :

u Bušáků
St. č. 6: 16,15 hod. pod školou
u Pavlíčků
St. č. 7: 16,30 hod. u dolní prod.
u P-Kvartetu
St. č.8 : 16,45 hod. u Patků pod Prk.
u kovárny
St. č. 9: 17,00hod. pod Borůvkovými
u obecního úřadu
Časový harmonogram je pouze informativní!!!!!!
Sběr železného šrotu, který provede TJ Sokol Roztoky tradičním způsobem, bude probíhat
následující den v sobotu 16. 4. 2016 od ranních hodin. Železo odkládejte na svozovou trasu nejlépe
v sobotu ráno.
15,00hod.
15,15 hod.
15,30 hod.
15,45 hod.
16,00 hod.

Sběr komunálního odpadu (popelnic) bude od měsíce května probíhat čtrnáctidenně, každý SUDÝ
kalendářní týden. To znamená, že první květnový svoz proběhne v pátek 6.5.2016.
Splatnost a výše všech poplatků vybíraných obcí v roce 2016
Odpady
500,-- Kč/os/rok
splatnost do 30. 6. 2016
Pes
200,-Kč/pes
splatnost do 31. 3. 2016
(týká se psů starších tří měsíců)
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O čem jednalo obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo se sešlo 4. 2. 2016 na veřejném zasedání, kde byl schválen rozpočet obce na
rok 2016 (příjmy ve výši 13.082.000,--Kč, výdaje ve výši 10 681 923,--Kč a splátka úvěru ve výši
1.193.141 Kč) Veřejnost byla seznámena rovněž s tzv. plánem investic na rok 2016, kterým se bude
zastupitelstvo řídit. Jsou naplánované akce investičního charakteru jako např. výstavba
multifunkčního hřiště na Sokolce, oprava obecních garáží, zateplení domu 305 a mnoho dalších
činností. Jednou z hlavních dlouhodobě plánovaných akcí je revitalizace středu obce, která by měla
přispět ke zvýšení bezpečnosti a úpravy středu obce. V letošním roce by mělo dojít k finalizaci
projektu a opatření potřebných povolení. Plnění tohoto plánu bude závislé na vyhlášených dotačních
programech a následné úspěšnosti čerpání financí. Prozatím však vyhlášené tituly nejsou obcím moc
nakloněny.
Nezapomněli jsme však ani na kulturní akce. Začneme pálením čarodějnic 30. dubna, 14. května
přivítáme nové občánky, v červnu proběhne ve spolupráci s TJ Sokol Roztoky dětmi oblíbená akce
„Hurá prázdniny“, 9. a 10. července se uskuteční 34. Krakonošova tržnice, 14 – 16. července se
zúčastníme oblíbené akce našeho svazku Jilemnicko, tzv. Krakonošových letních podvečerů a
v závěru roku chystáme zopakovat společenskou gurmánskou akci „Tradiční česká zabíjačka“.

Pálení čarodějnic
Sobotu 30.4.2016 uspořádá obecní úřad ve spolupráci s TJ Sokol
Roztoky u Jilemnice v přírodním areálu Sokolka, oslavy Filipojakubské
noci. Toto tradiční tzv. „Pálení čarodějnic“ se těší stále větší oblibě
veřejnosti. 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
86 let, Zavrtálková Maruška, Roztoky u Jil. 112
Květen
87 let, Chrtková Jana, Roztoky u Jil. 27
84 let, Nýdrlová Olga, Roztoky u Jil. 329
Červen
95 let, Kovář Miloslav, Roztoky u Jil. 288
94 let, Kotyková Milada, Roztoky u Jil. 82
90 let, Vydrová Jiřina, Roztoky u Jil. 358
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84 let, Šolc Miroslav, Roztoky u Jil. 340
83 let, Kotyková Alenka, Roztoky u Jil. 325
83 let, Straka Jiří, Roztoky u Jil. 277
82 let, Martincová Dagmar, Roztoky u Jil. 266
81 let, Vanclová Helena, Roztoky u Jil. 351
80 let, Pochop Jaroslav, Roztoky u Jil. 105

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví a pohody

Statistika za rok 2015
V roce 2015 se v naší obci narodilo 15 dětí:
Kukačka František, Roztoky u Jil. 353
Ševců Damián, Roztoky u Jil. 425
Doskočil Jan, Roztoky u Jil. 390
Jiroušová Juliana, Roztoky u Jil. 295
Oždian Jan, Roztoky u Jil. 389
Košelka Jiří, Roztoky u Jil. 335
Vávra Lukáš, Roztoky u Jil. 325
Vágenknecht Vojtěch, Roztoky u Jil. 110
Borseková Emily, Roztoky u Jil. 377
Kužel Jiří, Roztoky u Jil. 125
Bušák František, Roztoky u Jil. 335
Šolc Vojtěch, Roztoky u Jil. 340
Švábová Klára, Roztoky u Jil. 111
Šubrtová Johana, Roztoky u Jil. 377
Klos Jakub, Roztoky u Jil. 432

Rozloučili jsme s našimi spoluobčany:
Ginzlová Milena, Roztoky u Jil. 367
Šolc Miroslav, Roztoky u Jil. 141
Kotyk Zdeněk, Roztoky u Jil. 92
Ducháček Vlastimil, Roztoky u Jil. 129
Zikešová Květoslava, Roztoky u Jil. 314
Vrbatová Marcela, Roztoky u Jil. 247
Mečíř Jaroslav, Roztoky u Jil. 127
Házová Libuše, Roztoky u Jil. 233
Bekr Karel, Roztoky u Jil. 249
Do obce se přistěhovalo 25 osob
Odstěhovalo se 24 osob
Stav obyvatelstva v obci ke dni 31.12.2015
998
Pozn.: nejsou zde započítáni cizinci s trvalým
pobytem

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2016
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
2016. Výtěžek sbírky ve vaší obci Roztoky činil 29 460,-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 mimořádné nebo 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.
Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!
Do roku 2016 vám přeji vše dobré.
Za FCH Studenec Heda Jiranová.
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ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice, příspěvková organizace
K neodmyslitelným tradicím naší školy patří již po léta vánoční besídka. Troufáme si
tvrdit, že většina roztockých, ale i kružských obyvatel alespoň jednou nějaké z těchto vánočních
vystoupení viděla, navštívila. Možná by čtenáře zajímalo, co všechno se za zhruba dvouhodinovou
produkcí skrývá?
V tom případě se ale musíme vrátit do léta, kdy již v době prázdnin někteří nadšení učitelé
shánějí námět pro vánoční vystoupení. Jsou totiž prozíraví a vědí, že v průběhu školního roku jim na
to nebude zbývat příliš času, že sami žáci třeba i vymyslí, co nového letos hrát, ale nebude to
z hlediska obsahu příliš vhodné. Tito kolegové pak v září předstoupí před ostatní s úsměvem a
klidem, zatímco zbytek sboru ještě marně tápe, kde vzít dobrý námět. S přibývajícími dny stoupá
stres a nervozita, žákům jsou předkládány různé varianty vystoupení, které zpravidla odmítají se
slovy „To bude nuda! V tomhle hrát nebudu!“, a naopak oni přichází s tradičními tipy na Comeback,
Simpsonovy a podobné oblíbené seriály. Ke konci října napětí vrcholí, musí dojít k rozhodnutí, co
hrát, aby po podzimních prázdninách (tedy v listopadu) začal vlastní nácvik.
Během zkoušení vystoupení se často užije mnoho zábavy. Tedy takový přístup zaujme řada
dětí a je to v pořádku do té chvíle, než se nácvik kvůli dovádivým jedincům nedá v klidu uskutečnit.
Zkoušky probíhají až do prosince ve třídách. Většina žáků se staví k celé situaci pozitivně – vždyť si
rozvíjí další schopnosti a dovednosti – jako vystupování na veřejnosti, artikulační dovednosti,
trénink paměti, ovládnutí trémy, vcítění se do role, vyjádření emocí pomocí somatických dovedností,
tvorbu scénáře aj. Navíc se těší, že se jejich vystoupení bude líbit, že předvedou rodičům a dalším
příbuzným, co všechno jsou schopni zvládnout.
Přichází prosinec a přípravy vrcholí. Kompletují se kostýmy, vyrábí se kulisy. Týden před
termínem besídky chodí jednotlivé třídy do sálu sokolovny zkoušet přímo na jevišti – aby nikdo
nemluvil potichu a zvuk se dobře nesl, aby každý herec věděl, kde stát, kam jít (ve třídě není stejný
prostor) atd. Často je nutné si jeviště i hlediště nejprve uklidit, při každém pohybu živelných
vystupujících se zvedá prach, ten leckterým žákům, zvlášť astmatikům, zdraví nepřidá. Ozdobíme
oponu.
Nervozita a tréma nejen účinkujících, ale i jejich „režisérů“ – učitelů vrcholí v den vlastního
konání vánoční besídky. Všichni s napětím očekávají, zda se letos bude líbit, či ne? Děti vyhlížejí
své maminky, tatínky, sourozence, babičky, dědečky. Tu občas někdo radostně zamává i během
scénky, tu někomu ukápne slzička, když se nikdo z příbuzných nedostaví. Občas zamrzí i dospělého,
když vidí, že snaha dětí není doceněna. Na druhou stranu pochvalné reakce, poděkování, či dokonce
finanční příspěvek na vstupném (který je pak použit na zakoupení odměn pro žáky za výkony ve
sportovních a jiných soutěžích, na zaplacení autobusu do Jilemnice a zpět na taneční vystoupení
Kaleidoskop apod.) jsou pak odměnou za odvedenou práci. Řada dětí připouští, že postupem času se
zbavily své trémy, a když vzpomínají po letech na školní zážitky, vánoční besídky bývají ty
nejčastěji připomínané.
Vlastním vystoupením ovšem pro nás besídka ještě nekončí. Když všichni diváci opustí sál,
nastoupí žáci 9. ročníku a učitelé s kbelíky, košťaty a hadry, aby uvedli sál do pořádku. Zameteme,
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vytřeme, uklidíme židle a lavice, odnosíme vše zbylé do zasedací místnosti obecního úřadu. Teprve
poté se mohou všichni vydat s dobrým pocitem - „Je to za námi!“ - domů.
Druhý den ráno pak přichází zpravidla ti, kteří nejeli bruslit do Lomnice nad Popelkou,
uklidit i zasedací místnost OÚ. Kulisy, kostýmy, vše se odnese zpět do školy, omyjeme stoly,
zameteme, vytřeme, vyluxujeme. Tím pro nás vánoční besídka definitivně končí a máme půl roku
čas na přípravu dalších akcí a projektů.
(Případné podrobnější informace o projektu Vánoční besídka lze nalézt v našem ŠVP, v kapitole
Projektové dny, str. 479.)
Na závěr bychom rádi všem čtenářům zpravodaje popřáli krásné prožití velikonočních
svátků, klid, pokoj a radost v duši.
Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Výsledkový servis
Naši fotbalisté strávili zimní přestávku na krásném druhém místě. V rámci své zimní přípravy
absolvovali několik utkání. Nejprve vyhráli 9:1 nad týmem dorostu ze Sedmihorek, poté dvakrát
prohráli s týmy Vrchlabí 1:5 a se Studencem 2:3. V dalším zápase porazili Dolní Kalnou 3:2 a
v posledním přípravném utkání podlehli Jičínu B 0:1.
První zápas jarní části sehráli naši fotbalisté v neděli 20.3. 2016 na UMT v Nové Pace proti
týmu Lučan a prohráli 1:2, když jedinou branku dal Jakub Baytalon .
Rozpis dalších utkání najdete v tabulce.
ROZPIS JARO 2016 - MUŽI
KOLO DATUM ČAS DEN DOMACÍ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14

20.III
27.III
3.IV
9.IV
17.IV
24.IV
30.IV
8.V
15.V
22.V
29.V
5.VI
11.VI

16:00
15:00
16:30
16:30
17:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO

SOKOL ROZTOKY
SPARTAK SMRŽOVKA
SOKOL ROZTOKY
HARRACHOV
SOKOL ROZTOKY
ŽELEZNÝ BROD B
PENČÍN
SOKOL ROZTOKY
SOKOL HOR BRANNÁ
SOKOL ROZTOKY
SK JILEMNICE
SOKOL ROZTOKY
SPARTAK ROKYTNICE

HOSTÉ
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

LUČANY
SOKOL ROZTOKY
ALBRECHTICE
SOKOL ROZTOKY
DRŽKOV
SOKOL ROZTOKY
SOKOL ROZTOKY
PLAVY
SOKOL ROZTOKY
SOKOL ZÁSADA
SOKOL ROZTOKY
V. HAMRY B
SOKOL ROZTOKY

VÝSLEDEK

HŘIŠTĚ

1:2

NOVÁ PAKA

Hokejisté skončili v Lomnické hokejové lize na 3. až 4. místě, po prohraném semifinále
s týmem ze Syřenova 1-2 na zápasy .
Akce pod záštitou Sokola
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Na konci února jsme uspořádali turnaj ve stolním tenise, které ho se zúčastnilo 43
startujících.
Výsledky: Muži 34 hráčů - 3.místo Ondra Pazderka , 2.místo Vlastik Brumlich a 1.místo Milan
Skalák .
Ženy 9 hráček - 3.místo Evka Forbelská , 2.místo Petra Horáčková a 1.místo Zuzana Lumendová
V sobotu 12.3. proběhl tradiční maškarní ples pro děti a večer pro dospělé. Dětského bálu se
zúčastnilo velké množství dětí a rádi bychom poděkovali všem sponzorům, díky nimž si děti odnesli
z tomboly krásné ceny. Na večerní ples dorazilo sice méně lidí oproti očekávání, ale jinak se bál
vydařil.
A co nás čeká dál?
V sobotu 16.dubna proběhne tradiční sběr železného šrotu. Šrot , prosím, uchystejte v sobotu
ráno k silnici. Těžší věci vyzvedneme přímo z místa. Za podporu akce předem děkujeme .
Také bychom vás rádi pozvali na tradiční pálení čarodějnic, které se bude konat ve spolupráci
s obcí Roztoky u Jilemnice v sobotu 30. dubna 2016 na Sokolce.

Nezapomenutelná, výjimečná osobnost a světový vynálezce
Je dobře, že se zajímáme o svůj původ, chceme znát historii svého
rodu, svého domova, obce, ve které žijeme či jejího okolí, významné
rodáky nebo spoluobčany, kterými se můžeme doslova pyšnit, být na
ně hrdí.
Z tohoto popudu získal náš zpravodaj od pana Vlastimila
Mendřického z Roztok u Jilemnice rozsáhlý materiál pro sice jen
velice stručný medailon, ale zato o nezapomenutelné, výjimečné
osobnosti Vladimíru Svatém, CSc.
Narodil se 19. září 1919 v Roztokách u Jilemnice do rodiny textilního
podnikatele. Po čtyřech dcerách byl vítaným přírůstkem do rodiny.
Od malička byl hloubavým klučinou s velmi dobrým prospěchem po
celou školní docházku, až po maturitu v roce 1938 a cílevědomým
zájmem o stroje a jejich konstrukci. Pracoval v otcově tkalcovně
v Roztokách, kterou po jeho smrti v roce 1944 s matkou nadále řídil.
Již v roce 1947 podal návrh na udělení patentu na tryskový stav.
Rokem 1948 skončil však rodinný podnik a Vladimír Svatý na dokončení a zdokonalení svého
patentu pokračoval v národním podniku Nopaka. Patent na jeho jméno za symbolickou cenu jednu
korunu byl prodán do strojíren ve Zlíně. S modelem vzduchového tryskového stavu se nakonec
v roce 1951 dostal až do nově vzniklého Výzkumného ústavu textilní technologie v Liberci. Tam se
svým týmem rozšířil výzkumy i na prohoz vodním paprskem a stal se uznávanou osobností v oboru
textilního strojírenství. Princip tryskového stavu, vodního i vzduchového, je v podstatě geniálně
jednoduchý – dle archivních záznamů: „Místo těžkého člunku, který prolétává osnovou z jedné
strany na druhou, poháněn nákladně vysokou energií a za strašlivého hluku vystřelovaného člunku
s cívkou uprostřed a zachytávaného neméně hlučným mechanismem na straně druhé, unáší nit útku
malý střik vody nebo vzduchu z trysky.“
Prohoz útku proudem vzduchu byl nahrazen prohozem pomocí kapky vody a patentován v roce
1951. Sériová výroba hydraulických stavů začala v roce 1956 a v roce 1957 jako první na světě byla
těmito stroji vybavena tkalcovna v Semilech.
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Dnes už nikdo nespočítá výši zisků z prodeje tryskových stavů a licencí do Velké Británie, USA,
Japonska, SSSR, …
Vladimír Svatý, CSc. přihlásil celkem 139 vynálezů a téměř na všechny mu byla udělena autorská
osvědčení, převážná část se realizovala v tuzemské či zahraniční licenční výrobě.
Přes řadu životních úskalí (dvakrát zatčen), šikanu i podezřívání stále usilovně pracoval, studoval,
bádal a v roce 1968 získal akademickou hodnost kandidáta věd.
Odreagovávat od náročné duševní práce mu pomáhal nejenom sport – byl výborným tenistou, ale i
hudba, divadlo a poezie, sám dokonce verše psal. Ovládal pět světových jazyků.
V libereckém výzkumném ústavu působil Vladimír Svatý, CSc. až do konce svého života. Za
vynález nového typu tkacího stavu mu byla v roce 1953 udělena státní cena. Fakulta textilní
Technické univerzity v Liberci spolu s Výzkumným ústavem textilních strojů vytvořila „Čestnou
plaketu Vladimíra Svatého“, která je udělována vynikajícím osobnostem v textilních vědách a
textilním strojírenství.
Zásluha větší publicity života a díla Vladimíra Svatého, CSc. patří hlavně profesoru Ing. Miroslavu
Václavíkovi, CSc. Světoznámý vynálezce zemřel dne 2. února 1986 v Liberci. Jeho vzduchové
nebo vodní tryskové stavy vyrábějí dnes světoví výrobci tkací techniky od Japonska, přes Itálii,
Německo, Švýcarsko po Belgii.
Úcta a uznání mu jistě patří i od nás všech.
J. Kunátová
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