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Roztocký zpravodaj    
 

                                                               
 

Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 
 

 
Letní vydání 

   

Uzávěrka dne: 3.7.2014                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss   číslo: 2/2014 

Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek 

 

Vážení spoluobčané, 

 

zdravíme Vás tímto při čtení našeho zpravodaje, který Vám v této podobě  přináší důležité informace 

o dění v naší obci čtyřikrát ročně, bezmála již šestnáct let. Dovídáte se zde o provedených nebo 

chystaných projektech, o jednáních zastupitelstva a dalších činnostech naší obce. Nebude tomu jinak 

ani v tomto čísle. Než však k tomuto přistoupíme, dovolte nám drobnou poznámku, která se týká 

právě informovanosti našich občanů. Mnohdy se totiž na nejrůznějších místech dozvídáme zcela 

zkreslené zprávy o činnosti obecního úřadu typu „ jedna paní povídala“. Těžko říci, zda jsou 

náhodně vznikající nebo úmyslně vytvářeny. V každém případě všechna zasedání zastupitelstva jsou 

veřejná, do každé domácnosti doručíme zpravodaj zdarma a internetové stránky a vývěsky na budově 

obecního úřadu jsou pravidelně aktualizovány. Bohužel ani to nestačí, aby někteří jedinci práci 

zastupitelů zkreslovali. Proto Vás tímto žádáme, abyste nás v případě nejasnosti kontaktovali a to  

e- mailem, telefonicky nebo osobní návštěvou na obecním úřadě. Společně tak předejdeme šíření 

nepřesností a polopravd.  

 

O čem jednalo obecní zastupitelstvo_____________________________________ 

 
Obecní zastupitelstvo se od posledního vydání Roztockého zpravodaje sešlo dvakrát. Hlavním 

bodem jednání dne 22.4.2014 bylo schválení investiční akce na snížení energetické náročnosti 

budovy s pečovatelskou službou. Na základě výzvy OPŽP byla zpracována žádost, jejíž realizace 

bude tímto připravena na další volební období. Dalším důležitým bodem v rámci investic bylo 

schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „ Snížení energetické náročnosti budovy 

hasičárny“, které po splnění daných kritérií proběhne od poloviny července do konce září. Při této 

investici budou na budově vyměněna okna, dveře a dojde k zateplení celé budovy. Následně bude 

opravena i střecha, která je již ve velmi špatném stavu. Celá akce bude spolufinancována z programu 

OPŽP.  

Hlavními tématy jednání dne 24. 6. 2014 bylo seznámení zastupitelů a občanů s výsledky 

hospodaření jednotlivých subjektů za rok 2013. Na základě auditů bylo účetnictví všech organizací, 

až na malé výjimky, shledáno bez závad. Výsledky hospodaření jsou součástí zápisu obecního 

zastupitelstva a jsou též zveřejněny i na internetových stránkách obce.  
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Internetové stránky obce_____________________________________________ 
 

Asi jste si všimli, že internetové stránky obce procházejí v současné době rekonstrukcí. Z tohoto 

důvodu se čtenářům omlouváme, že ne vše již funguje na sto procent. Na stránkách se stále pracuje a 

doufáme, že během měsíce července budou veškeré nedostatky odstraněny. 

 

Kompostování______________________________________________________ 
Dne 17.6.2014 proběhl na kompostárně v Roztokách u Jilemnice den otevřených dveří, kterého se 

zúčastnila i naše základní škola spolu s několika dalšími školami z okolí. Byla zde návštěvníkům 

představena  technika včetně procesu, který při kompostování probíhá. Škoda, že návštěvnost ze 

strany občanů byla vcelku nulová.  

V letošním roce se kompostování rozjelo na plné obrátky již v měsíci dubnu. Mnoho spoluobčanů se 

zapojilo do tohoto programu a již nyní jsou vidět výsledky. Zkompostovaný materiál z loňského roku 

byl uskladněn pod hřbitovem, kde je k dispozici všem, kteří o kompost budou mít zájem. Jen Vás 

prosíme o udržování pořádku. Co patří a co nepatří do kompostáren a kontejnerů určených výhradně 

pro tyto potřeby, jsme psali již v minulých číslech zpravodaje. Přesto bych chtěl zdůraznit, že ke 

kompostování se nehodí PET lahve, plasty ani igelit. Rovněž tam nepatří větve většího průměru, 

natož pařezy a železo. Jeden takový špalek nebo kovový díl nadělá na technice škody za desetitisíce. 

Proto prosíme o důsledné dodržování pravidel, kterými se musíme při kompostování řídit. Ještě 

jednou bychom také chtěli poprosit, aby větší množství větví a dřevního materiálu občané odváželi 

pod hřbitov na jednu hromadu, kde bude následně tento materiál zpracován. 
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Odpadové hospodářství__________________________________________________ 

V červnu přibyl na náš sběrný dvůr za budovou obecního úřadu kontejner na použitý textil, obuv a 

hračky. Využívat ho mohou všichni občané naší obce. Shromážděný materiál je určen pro nadační a 

charitativní instituce, proto tam neodkládejte poškozené a špinavé věci. 

Dne 30.6.2014 vypršela lhůta na zaplacení místního poplatku na základě „Obecně závazné vyhlášky 

č.1/2010 o sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Žádáme občany, 

kteří tuto povinnost nesplnili, aby tak učinili v co nejkratším termínu.  

Životní jubilea_________________________________________________________ 

Červenec 

89 let, Kobrlová Ludmila, Roztoky u Jil. 33 

87 let, Martinec Josef, Roztoky u Jil. 266 

82 let, ing. Süss Oswald, Roztoky u Jil. 286 

80 let, Zvonařová Olga, Roztoky u Jil. 133 

Srpen 

85 let, Horáčková Anna, Roztoky u Jil. 3 

84 let, Doubravová Drahomíra, Roztoky u Jil. 260 

83 let, Kotyk Zdeněk, Roztoky u Jil. 92 

81 let, Šubrtová Jaroslava, Roztoky u Jil. 289 

80 let, Podzimková Liběslava, Roztoky u Jil. 328 

 

Září 

88 let, Psotová Zdenka, Roztoky u Jil. 312 

85 let, Juračková Božena, Roztoky u Jil. 324 

83 let, Ševců Věra, Roztoky u Jil. 111 

80 let, Jiříčková Jitka, Roztoky u Jil. 209 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 

Ze sportu_____________________________________________________________ 
 

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 
 
 15. června odehráli 

naši fotbalisté poslední 

zápas jarní části sezóny 

2013/2014. Bohužel se jim 

v jarní části nedařilo tak, 

jak mnozí očekávali, takže 

se nakonec umístili na 6. 

místě se ziskem 37 bodů, 

což je oproti loňskému 

roku pohoršení o dvě 

příčky. Náš tým ztrácel 

body se soupeři z konce 

tabulky, ale také dokázal 

porazit týmy, které se 

nakonec umístily na 

prvním a druhém místě. 

  Na konci sezóny se 

rozhodl ukončit své 

působení v roli trenéra Jirka Polák.  
       R. 1984 Roztoky u Jilemnice v.s. Mužstvo snů 

Chtěli bychom mu takto velmi poděkovat za jeho mnohaletou práci u týmu. Od nové sezóny nás 

čeká několik novinek. Tou první je již zmíněná změna na postu trenéra týmu mužů.  Na tento post 
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nastoupí dvojice Stanislav Klápště a Zdeněk Otmar. A těmi dalšími je, že budeme mít zastoupení i 

v kategorii mladší přípravky a dorostu. Doufáme, že přijdete povzbudit i je. 

 Během prázdnin odehrají hráči týmu mužů dva přípravné zápasy s Novou Pakou a Jiskrou 

Hořice. Na konci července se zúčastní turnaje v Kruhu. A první zápas nové sezóny se odehraje 2. 

srpna 2014. Podrobnosti se dozvíte na vývěsce. 

 A co nás ještě čeká? V průběhu měsíce srpna se uskuteční tradiční volejbalový a nohejbalový 

turnaj. Přesná data se dozvíte včas na plakátech. 

 

 

  TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU MUŽŮ 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. Sokol Stružinec 26 18 3 5 79: 32 57 
 

( 18) 

 2. SK Jívan Bělá 26 17 3 6 71: 38 54 
 

( 15) 

 3. Jiskra Libštát 26 16 3 7 69: 35 51 
 

( 12) 

 4. FC Lomnice B 26 12 7 7 78: 57 43 
 

( 4) 

 5. FK Košťálov B 26 12 3 11 56: 50 39 
 

( 0) 

 6. Sokol Roztoky 26 12 1 13 51: 58 37 
 

( -2) 

 7. SK Studenec 26 9 7 10 50: 49 34 
 

( -5) 

 8. Sokol Bozkov B 26 11 1 14 58: 90 34 
 

( -5) 

 9. Sokol Nová Ves 26 9 7 10 53: 61 34 
 

( -5) 

 10. Sokol Mříčná 26 10 3 13 61: 68 33 
 

( -6) 

 11. Sokol Horní Branná B 26 9 5 12 64: 71 32 
 

( -7) 

 12. FC Víchová 26 8 4 14 44: 64 28 
 

(-11) 

 13. SK Malá Skála 26 6 6 14 36: 73 24 
 

(-15) 

 14. TJ Vysoké nad Jizerou 26 5 3 18 34: 58 18 
 

(-21) 

 

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice___________________________________________ 

 
     Jako tradičně Vám i letos v tomto čísle zpravodaje přinášíme stručnou rekapitulaci akcí, kterých 

se žáci naší školy zúčastnili v II. pololetí tohoto školního roku. 

     V lednu nás přijela seznámit s renesančním vojenstvím skupina historického šermu Pernštejn 

z Pardubic. 

     4. února taneční skupina Paul Dance, jejímiž členy jsou i někteří naši žáci, v Jilemnici opět 

předvedla ukázky ze svých vystoupení pod názvem Kaleidoskop. Odměnou jim byl upřímný potlesk 

všech diváků.  

     Nadále pokračoval program výuky finanční gramotnosti na II. stupni formou projektu Rozumíme 

penězům. Sportovní zdatnost rozvíjeli naši žáci řadou sportovních akcí, např. lyžařským výcvikem 

na sjezdovce v Nové Pace, fotbalovými turnaji (Jilemnice, McDonald´s Cup), účastí na různých 

sportovních soutěžích. V nich měli dobré výsledky, dvě žákyně se v trojboji dostaly až do krajského 

kola, kde se umístily na krásném 2. (Natálie Dlabová) a 4. místě (Nikola Jeriová). 
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     O dopravní bezpečnosti, správném vybavení kola, výzbroji, činnosti psovodů a praktickém 

zapojení zásahové jednotky, jejímž jedním členem se pro danou chvíli stal pan učitel Nýdrle, nás 

informovali zástupci Policie ČR ze Semil. V krátkém čase poté proběhla dopravní soutěž 

v Košťálově. 

     Přírodovědné exkurze 

do Vrchlabí uskutečnily 

6. a 7. třída – jedna se 

týkala života mravenců, 

druhá ptactva. 

 Snad nejúspěšnější a 

velmi oblíbenou akcí 

bylo již druhé vystoupení 

Divadélka pro školy 

z Hradce Králové. Dva 

herci přijeli přímo k nám 

do školy a předvedli I. 

stupni představení 

Pohádky z našeho statku 

a II. stupni Divadelní 

učebnici.           Lukáš Šolc, 9. tř 

Jejich osobitý způsob přiblížení ukázek divadelních her uchvátil všechny děti, dokonce si mohly 

vyzkoušet zahrát drobné role a většina žáků doufá, že za rok jim divadélko zase něco zajímavého 

zahraje.     

     Letošní barevný den se nesl v duchu barev olympijských kruhů a jednotlivých olympijských 

disciplín. Fotografie z tohoto projektu, ale i z dalších akcí si můžete prohlédnout na 

http://zsroztokyujilemnice.rajce.idnes.cz/. Nové fotografie nahráváme již sem místo na školní 

stránky, protože nemusí docházet ke zmenšování jejich velikosti, a tudíž jsou případným zájemcům 

dostupné v lepší kvalitě. 

     Poslední měsíc 

školního roku byl 

akcemi doslova 

„nabitý“ – konal se 

okresní přebor 

v trojboji v Turnově, 

9. třída se jela 

podívat do 

Technického muzea 

v Praze, 6. a 8. třída 

putovaly Zlatou 

stezkou Českého 

ráje, 7. třída si 

prohlížela zámek 

Hrubý Rohozec a 

Dlaskův statek a 

celý I. stupeň se vydal seznámit s Babiččiným údolím a Ratibořicemi. Nechybělo ani pravidelné 

každoroční fotografování tříd, aby děti měly upomínku na spolužáky. Devátý ročník obhájil své 

http://zsroztokyujilemnice.rajce.idnes.cz/
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závěrečné práce, podívali jsme se v rámci dne otevřených dveří do roztocké kompostárny a třídění a 

recyklaci odpadů jsme se věnovali i v programu Tonda obal na cestách, který zavítal k nám do školy. 

Několik žáků II. stupně bylo vysláno do jilemnického gymnázia účastnit se projektového dne 

věnovanému přírodovědě, chemii a fyzice. 

     V pátek 27. 6. proběhlo slavnostní zakončení školního roku, byly předány diplomy a ceny 

vítězům sportovních soutěží, rozloučili jsme se s žáky 9. třídy, kteří na cestě za vzděláním budou 

pokračovat již na jiných školách, poučili jsme se o tom, jak se bezpečně chovat o prázdninách, 

abychom se vyhnuli úrazům, a nakonec jsme převzali odměnu za celoroční práci – vysvědčení. 

     Neměli bychom zapomenout ani na to, že po celý školní rok byla nejmenším a přespolním dětem 

k dispozici školní družina. I zde si děti užily spoustu zajímavých akcí, mj. spaní ve škole, měly 

možnost ve spolupráci s mateřskou školou navštěvovat dva kroužky - divadelní a tenisový. 

 

     Závěrem dovolte, abychom Vás seznámili s dojmy, které si přinesli žáci právě z návštěvy 

roztocké kompostárny. 

 

     V úterý 17. 6. 2014 jsme byli na exkurzi v kompostárně. Byli jsme rozděleni do třech skupin. 

Každá skupina měla svoje stanoviště. Na všech stanovištích jsme se dozvěděli něco nového. U 

jednoho stanoviště jsme skládali z obrázků, kudy prochází odpad. Potom jsme třídili odpad do 

jednotlivých kontejnerů a zjistili jsme, jaké je využití pro kompost. Na druhém stanovišti nám bylo 

vysvětleno, proč je pro nás půda důležitá a z čeho se skládá a jaký je rozdíl mezi půdami v nádobách, 

které tam byly připravené. Potom jsme si v mikroskopu prohlíželi vzorky půdy. Na třetím stanovišti 

jsme viděli stroje, které pomáhají při proměně půdy na kompost, a také jakou teplotu má čerstvý 

kompost, co uvolňuje do ovzduší. Nakonec nám ukázali, jak celý ten stroj funguje. Z kompostu se 

kouřilo, protože měl až 50°C.  

(David Hofman, 8. tř.) 

     V úterý 17. 6. 2014 jsme byli v roztocké kompostárně. Když jsme došli na místo, rozdělili jsme se 

na 3 skupinky. Já jsem byla spolu s Nikou, Zuzkou, Bárou, Káťou, Dádou, Luckou a Zuzkou. 

Nejdříve jsme šli s mladším pánem a ten nám vyprávěl o kompostu, něco ve stylu, že kompost je 

organický prostředek pro zlepšení půdy, obsahuje organické látky, musí určitou dobu „zrát“, vzniká 

tam poměrně vysoká teplota (70°C) a na záhonek se může dát, až když klesne na teplotu okolí. 

     Když jsme se přesunuli k paní na druhé stanoviště, hráli jsme 2 hry. První bylo jak *jahůdka* 

aneb Zuzka Jahnová měla projít od utrhnutí po kompost. Poté jsme si hráli na popelnice, museli jsme 

říct, jaká popelnice či kontejner je na sklo, na papír a další. Poté Zuzka a Lucka do nás musely házet 

správný odpad. 

     Na třetím stanovišti byla postarší paní s brýlemi, působila velmi přísným dojmem. Nejdříve nás 

otestovala dotazníkem, a když zjistila, že skoro nic nevíme, snažila se do nás vpravit nějaké 

informace o půdě. Vyprávěla nám např. o tom, co je příčinou eroze, jak špatné hospodaření s půdou 

způsobuje její nenapravitelné ztráty, jak je nejlepší část půdy odplavována deštěm a jak se pak těžko 

nahrazuje.  

     Bylo to poučné, moc poučné. Myslím, že bych mohla bioodpad třídit.               (Nikola Líbalová, 

8. tř.) 
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Z historie naší obce: Válka světová_______________________________________ 

Jako hromové zaburácení rozlétla se 29. června 1914 zpráva, že 28. června byl následník trůnu 

František Ferdinand s chotí v Sarajevu zavražděn. 

Do Roztok přišla o tom zvěst 29. června k večeru, kdy byl dokončen zdařilý slet Krkonošské 

sokolské župy, pořádaný na louce Antonína Mečíře čís. 5 (u silnice k nádraží). 

Uprostřed pavilonů, tribun a stánků se shromáždilo přes 6 000 účastníků, 1 200 cvičenců a 600 

cvičících žen. Shromáždění se rozcházelo zamlkle a zaraženě, prapory byly snímány. Každý cítil, že 

po oslňujících výkonech sebekázně, kultury a sbratření, vyvstává na obzoru bouřlivý mrak, jehož síly 

a drtivé moci nelze vytušit.  

26. července vyhlášena částečná mobilizace žlutými vyhláškami.  

Po napjatém a bezvýsledném diplomatickém vyjednávání následovalo vyhlášení války Srbsku 

dne 28. července 1914. 

Každý se utěšoval, že válka bude lokalizována za 14 dní, nejvýše do měsíce skončena. Nikdo se 

nenadál, že bouře válečná zachvátí celou Evropu, takže se utká neméně než 20 milionů vojska 

v kruté, všemi možnými technickými vymoženostmi vyzbrojené a přes 4 roky bez oddechu trvající 

válce. 

Začaly dny hrůzy, jakých dějiny do té doby neuvádějí. Výživa obyvatelstva se setkávala 

s největšími obtížemi. Falšování potravin zákonem dovoleno a v proud uvedena výroba náhražek, 

objevena výživnost slámy, mlety boby, kaštany, řepa. 

Jelikož naše obec má dostatek polí, na nichž se urodí se značný počet obilin, přicházelo sem 

následkem zvýšení cen mnoho cizinců, kteří platili za obilí tolik, kolik hospodář požadoval, snad i 

více než 1 000 K za 1 q pšenice. 500-600 K za 1 q cent tvrdého obilí (žita, pšenice) byla cena běžná. 

Levnější nákup byl výjimkou. Často prodávalo se na výměnu. 

Následkem toho bylo místní nemajetné obyvatelstvo nuceno jezdit na nákup obilí hluboko do 

kraje. Při tom bylo vystaveno nebezpečí, že mu bude obilí stráží zabaveno. 

Dne 28. února 1915 nařízen soupis zásob obilovin a nařízena uzávěra. Bylo dovoleno ze 

stávajícího množství spotřebovat pouze 7·2 kg mlýnských výrobků pro jednu osobu měsíčně. Soupis 

zásob proveden dům od domu sčítacími komisaři, kteří byli pověřeni c. k. okresním hejtmanstvím.  

 Soupis proveden 1. března 1915 za počasí velmi nepříznivého (vánice, vítr, déšť) dle stavu ze 

dne 28. února. V dolení části obce konali soupis Josef Horáček, rolník č. 31 a František Kubánek, 

učitel; ve středu obce. František Hampl, učitel a František Kotyk, rolník a radní č. 92; v hoření části 

obce: Otakar Hamáček, obchodník č. 51 a Jan Jeřábek, barvíř a radní č. 9. Potřebné doplňky a 

vysvětlivky přijímal starosta obce Josef Mečíř, rolník č. 99. 

Po následující dva dny byly všechny přihlašovací listy uvedeny ve zvláštní soupis, který byl 

současně kopírován, přenesen, sečten a dne 6. března byl zaslán na okr. hejtmanství. 

Poněvadž se ukázalo, že zásoby nestačí, neboť vedle 1 522 zdejších obyvatel kupují mouku a 

chléb obyvatelé Nouzova a členové konzumu (obyvatele do soupisu nepojatí – asi 500 osob), 

usneseno vydávat lístky chlebové (chlebenky). 

Chlebenky byly nařízeny od 11. 4. 1915 a tím byla zahájena éra vázaného hospodářství. Začalo 

se na všech stranách nedostávat všeho, kromě lidské krve. Dva reakcionářští panovníci z boží milosti 

učinili první pokus rovného rozdělování statků. Pokus provedený uprostřed války, v době 

demoralizace, všeobecného nedostatku, hladovění, vydřiduštví a řetězového obchodu uvázl v paměti 

všech lidí, nejširších vrstev, které tu stály bezmocny. Chlebenka byla symbolem bídy, hladu, 

falešných náhražek, podvýživy, tuberkulozy a válečného zoufalství. 
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Chlebenky zavedeny k 8. květnu 1915. Vydávaly se vždy ve 14 dnech v sobotu dopoledne. Pro 

prvý týden šedé, pro druhý růžové. Rozdáno průměrem 1 000 lístků týdně a připadlo na 1 osobu bez 

rozdílu věku na týden bochníček váhy 1,4 kg v ceně 74 h. 

Aby hrozícímu nedostatku obec čelila, objednala 1 vagon brambor. Došlo však pouze 60 q, které 

po 14 K prodávány. Vedle toho z válečného obilního ústavu objednáno 25 q rýže po 125 K 1q (1 kg 

prodáván za 1,5 K). C. k. hejtmanstvím dodáno rovněž z válečného obilního ústavu 10 pytlů pšenice 

po 70 kg a 5 pytlů ječmene po 70 kg. Každých 14 dní od měsíce června počínaje dostávala obec za 

poměrně nízkou cenu (54 – 60 h) za 1 kg určité množství kukuřičné mouky nebo krupice.  

Při počátku mobilizace 28. 7. 1914 narukovalo z Roztok 103 vojáků. Od 6. 10. 1914 do 11. 6. 

1915 odvedeno a narukovalo 91. Od 11. 6. – 16. 6. 1915 odvedeno a 16. 8. 1915 narukovalo 43. Poté 

následovaly další odvody. 
         Čerpáno z pamětní knihy 

 
 
 


