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Roztocký zpravodaj 
 

     Informační občasník obce Roztoky u Jilemnice 
 
 
 

 
 

   

Uzávěrka dne: 28. 3. 2017                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss    

Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek   číslo: 1/2017 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

letošní zima byla od těch předešlých několika mírných zim výjimečná především tím, že napadlo 

velké množství sněhu a mrzlo. Asi jsme už zapomněli, že sníh a mráz k zimě patří, a tudíž i to, že 

nám sníh může zkomplikovat cestu do zaměstnání. Nikdo nemůže počítat s tím, že všechny 

komunikace budou prohrnuty během chvilky jako mávnutím kouzelného proutku. Proto pokládám 

negativní připomínky některých občanů k úklidu sněhu na obecních komunikacích za zbytečné. 

K zimě neodmyslitelně patří zimní sporty, a to bylo v letošním roce díky ČKS SKI Jilemnice 

doslova a do písmene naplněno. Na lyžařských tratích, které pro nás pan Mendřický udržoval, se 

denně prohánělo velké množství běžkařů všech věkových kategorií. Panu Mendřickému děkujeme a 

těšíme se na další spolupráci. Bohužel se našli také jedinci, kteří si práce ostatních neváží a (z)ničili 

protažené tratě. Ať to bylo úmyslně či neúmyslně, přístup a bezohlednost takového jednání opravdu 

zamrzí. 

Rok s rokem se sešel a opět tady máme jaro, které je již cítit na každém kroku. Noci se nadále budou 

zkracovat a dny prodlužovat, hodiny nám poskočily o hodinu napřed a roztátý sníh odhalil svá 

tajemství. Tím je myšleno velké množství odpadků, a především psích exkrementů. Nejhorší situace 

je tradičně na prostranství před obecním úřadem, kam stále chodí někteří jedinci „venčit“ své 

mazlíčky. Velké škody jsou napáchány rovněž na nové fasádě nákupního střediska, která je těmito 

psíky pravidelně značkována. Udržujme prosím čistotu a pořádek, abychom se nemuseli stydět za 

to, kde žijeme. Vždyť už máme za dveřmi Velikonoce, období největšího křesťanského svátku a 

zároveň oslavu jara a čistoty, kdy se příroda probouzí a vybízí nás všechny k jarnímu úklidu. 

Dovolte mi, abych vám všem mým jménem i všech zastupitelů a zaměstnanců obce popřál příjemné 

prožití velikonočních svátků a úspěšný vstup do nastávajícího období. 

 

Osvald Süss, starosta obce 
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O čem jednalo obecní zastupitelstvo_________________________________________ 

Dne 3. 2. 2017 proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Roztoky u Jilemnice, kde byl schválen 

schodkový rozpočet obce na rok 2017 (příjmy ve výši 14 664 600 Kč, výdaje ve výši 14 946 324 Kč, 

splátky úvěru ve výši 1 193 543 Kč, rozdíl rozpočtu bude kryt z finančních přebytků minulých let). 

Rovněž byl schválen plán investic, oprav a rekonstrukcí pro rok 2017.  

Na tento rok je naplánována stavba multifunkčního hřiště. Stavba bude provedena v prostorách starých 

tenisových kurtů na Sokolce. Z podaných nabídek veřejné zakázky byla jako nejlepší vyhodnocena 

nabídka firmy Linhart, s. r. o. s částkou 1 579 248 Kč. Realizace stavby se uskuteční v první polovině 

letošního roku. Na tuto akci budou čerpány finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč z Programu obnovy 

venkova, vyhlášeného v roce 2016 Libereckým krajem. 

Další významnou akcí pro tento rok je zateplení domu čp. 305. Je to poslední užívaná budova 

v majetku obce Roztoky u Jilemnice, která nebyla dotčena větší opravou. Zateplení budovy by mělo 

být částečně financováno z programu „Integrovaného regionálního operačního programu“ a jeho 

realizace je naplánována na podzim letošního roku. 

V tomto roce bychom chtěli rovněž zkulturnit prostory obecního úřadu. Proběhne rekonstrukce 

zasedací místnosti, přístupových chodeb a instalace topení. Výše investice je odhadována na 600 tis. 

Kč. Část prostředků se pokusíme čerpat z Programu obnovy venkova, který byl v letošním roce 

vyhlášen Libereckým krajem. 

Rovněž jsme se rozhodli k již dlouho zvažované obnově techniky. Současný traktor Zetor 6245 oslaví 

v letošním roce již 31. narozeniny a pro naši obec slouží od roku 2001. Letošní zima prověřila jeho 

kvality a potvrdila tak naše pochybnosti o jeho spolehlivosti. Bude zakoupen traktor Zetor Major 

s potřebným vybavením. Cena cca 1,5 mil. Kč. 

V letošním roce budou dokončeny již započaté práce na obecních garážích. V rámci prací bude 

vybudován tzv. malý sběrný dvůr pro odkládání barevných pytlů a papíru a celý areál obecních garáží 

bude oplocen.  

Vzhledem k stále se zvyšujícím požadavkům na nádoby sloužící k ukládání tříděného odpadu a 

odkládacích stanovišť na bioodpad jsme se rozhodli k vybudování nového stanoviště na Sokolce. 

Současně s budováním této plochy dojde i k rozšíření parkoviště určené pro návštěvníky hřbitova.  

Z přípravných prací bychom chtěli připomenout dokončení projektové dokumentace na revitalizaci 

návsi, která by mimo jiné řešila nové umístění autobusových zastávek, zvětšení parkoviště, vhodnější 

umístění přechodů a tím i zvýšení bezpečnosti v celém středu naší obce.  

Na tento projekt bychom chtěli navázat vybudováním chodníku od křižovatky až k autobusové 

zastávce u bývalého P Kvartetu. Od myšlenky k realizaci je však dlouhá cesta. V první fázi se 

pokusíme skloubit tento záměr s plánovanou rekonstrukcí hlavní silnice, kterou již delší dobu 

prosazujeme. Během jednání na Krajském úřadě Libereckého kraje nám bylo přislíbeno, že v letošním 

roce dojde ze strany kraje ke zhotovení projektové dokumentace, která musí rekonstrukci silnice 

předcházet.  

Nyní také pracujeme na projektu výtahu v budově obecního úřadu, který ulehčí starším lidem návštěvu 

lékaře. V letošním roce se pokusíme o vyhotovení projektové dokumentace a získání příslušných 

povolení. V další fázi se budeme snažit o zapojení do některého grantového programu, který by nám 

napomohl tuto stavbu zrealizovat.  

I v letošním roce se obec bude podílet na tradičních kulturních akcích. Pálení čarodějnic proběhne v 

neděli 30. 4., v sobotu 13. května přivítáme v prostorách školní jídelny nové občánky, v červnu 

proběhne ve spolupráci s TJ Sokol Roztoky u Jilemnice akce „Hurá prázdniny“, 8. a 9. července se 

uskuteční jubilejní 35. ročník Krakonošovy tržnice, v červenci se opět zúčastníme Krakonošových 

letních podvečerů (akce svazku Jilemnicko). V závěru roku se můžeme setkat na oblíbené obecní 

zabijačce. 
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Místní poplatky________________________________________________________ 

Splatnost a výše místních poplatků vybíraných obcí v roce 2017: 

• poplatek za odpady činí 500 Kč/osoba/rok  splatnost do 30. 6. 2017 

• poplatek za psa činí 200 Kč/pes   splatnost do 31. 3. 2017 

Nový obecní zaměstnanec__________________________________________________ 

Mnozí z vás jistě zaznamenali změnu týkající se nového zaměstnance obce. Po vyhodnocení výsledků 

výběrového řízení byl na místo pracovníka údržby obce, vodovodu a veřejné zeleně přijat od 1. 1. 2017 

pan Stanislav Vodnárek. 

Kompostování__________________________________________________________

Jako každé jaro ani to letošní nebude výjimkou a opět začneme s kompostováním.  Začátkem měsíce 

dubna budou na svá stanoviště rozvezeny kontejnery na bioodpad (dolní prodejna, Nouzov, u školky 

a přímo u kompostárny). V průběhu roku dojde k rozšíření sběrných míst o místo na Sokolce. 

Materiál určený ke kompostování odkládejte pouze do vyhrazených nádob. Nedělejte nepořádek na 

stanovištích. Stejně jako v minulém roce bychom Vás chtěli poprosit, aby větší množství větví, 

případně silnější průměry dřevin (cca od 5 cm), byly odváženy přímo pod hřbitov, kde budou 

následně zpracovávány. Tam bude opět depo pro vzniklý kompost, který si každý občan může pro 

své potřeby bez předchozího upozornění odebrat. Prosíme o udržování pořádku. Pro zajímavost 

přikládáme graf, který znázorňuje množství svezeného materiálu za naši obec v průběhu 3 let. 

 

 

Pro příznivce motoristického sportu_______________________________________ 

Klub historických vozidel Mladá Boleslav v AČR společně s městech Mladá Boleslav pořádá 8. 

ročník Oldtimer Bohemia Rally 2017. Rally historických vozidel se uskuteční v termínu od 8. 6. 

2017 do 10. 6. 2017. Dne 9. 6. 2017 budou soutěžící projíždět naší obcí. 
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Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu________________________________ 

Sběr nebezpečného odpadu pro fyzické osoby proběhne tentokrát v sobotu 8. 4. 2017 od 8.00 hod. 

Jedná se jako vždy 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:  08,00 hod. u Bušáků  

 St. č. 2:  08,15 hod.  u Pavlíčků 

 St. č. 3:  08,30 hod. u P-Kvartetu 

 St. č. 4:  08,45 hod. u kovárny 

 St. č. 5:  09,00 hod.  u obecního úřadu 

 St. č. 6:  09,15 hod. pod školou 

 St. č. 7:  09,30 hod.    u dolní prod. 

 St. č. 8:  09,45 hod. u Patků pod Prk. 

 St. č. 9:  10,00 hod.  pod Borůvkovými 

 

Časový harmonogram je pouze informativní!!!!!! 

Zároveň bude probíhat sběr železného šrotu, který provede TJ Sokol Roztoky u Jilemnice 

tradičním způsobem. Železo odkládejte na svozovou trasu nejlépe v sobotu ráno. 

Sběr komunálního odpadu (popelnic) bude od měsíce května probíhat čtrnáctidenně, každý SUDÝ 

kalendářní týden. To znamená, že první květnový svoz proběhne v pátek 5. 5. 2017. 

MŠ a ZŠ informuje_____________________________________________________ 

Děti z divadelního kroužku při ZŠ a MŠ v Roztokách u Jilemnice vás srdečně zvou na pohádky 

O perníkové chaloupce a Dařbuján a Pandrhola, které zahrajeme v pondělí 24. 4. 2017 od 17 h 

v kulturním sále v Roztokách u Jilemnice. 

Výstava Jana Šonského_________________________________________________ 

V prostorách obecního úřadu proběhla ve dnech 27. 12. 2016 až 4. 1. 2017 výstava obrazů místního 

rodáka p. Jana Šonského. K vidění bylo nejen 83 obrazů v rámech a 74 volných čtvrtek různých 

formátů, ale i 4 skicáky s mnoha jednoduchými náčrty, malířský stojan a paleta.  

A že to byla velice zajímavá a povedená akce, dokazuje i vysoká návštěvnost ze strany nejen 

místních spoluobčanů. Výstava přilákala cca 400 návštěvníků včetně žáků místní základní školy. Na 

dobrovolném vstupném bylo vybráno 6 746 Kč. Výnos bude použit na opravu drobných památek 

v naší obci. Výstavu zorganizoval pan Vlastimil Mendřický, kterému tímto za všechny občany 

děkujeme! 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017____________________________________ 

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2017. 

Výtěžek sbírky v obci Roztoky činil 31.726 Kč.  Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR 

v Praze 1.  

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a 

dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. 

Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.  

V letošním roce přeji všem požehnané dny.       Za FCH Studenec Heda Jiranová 

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
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Životní jubilea_________________________________________________________

Duben 

87 let, Zavrtálková Maruška, Roztoky u Jil. 112 

 

Květen 

88 let, Chrtková Jana, Roztoky u Jil. 27 

 

Červen 

91 let, Vydrová Jiřina, Roztoky u Jil. 358 

84 let, Kotyková Alenka, Roztoky u Jil. 325 

81 let, Pochop Jaroslav, Roztoky u Jil. 105 

82 let, Vanclová Helena, Roztoky u Jil. 351 

84 let, Straka Jiří, Roztoky u Jil. 277 

85 let, Šolc Miroslav, Roztoky u Jil. 340 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 

Statistika za rok 2016___________________________________________________

V roce 2016 se v naší obci narodilo 9 dětí:   Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany: 

Baytalon Václav, Roztoky u Jil. 76    Bušáková Olga, Roztoky u Jil. 70 

Brandejsová Anna, Roztoky u Jil. 83    Kovář Miloslav, Roztoky u Jil. 288 

Košelková Marie, Roztoky u Jil. 335    Martincová Dagmar, Roztoky u Jil. 266 

Králová Anežka, Roztoky u Jil. 294    Šolcová Marta, Roztoky u Jil. 141 

Kysela Martin, Roztoky u Jil. 151 

Lustigová Eliška, Roztoky u Jil. 367    Do obce se přistěhovalo 27 osob. 

Novák František, Roztoky u Jil. 306    Odstěhovalo se 22 osob. 

Těšínský Vojtěch, Roztoky u Jil. 118 

Vodnárková Jana, Roztoky u Jil. 436    

 

Stav obyvatelstva ke dni 31. 12. 2016 činil 1 008. Pozn.: nejsou zde započítání cizinci s trvalým 

pobytem. 

TJ Sokol Roztoky u Jilemnice____________________________________________ 

Hokej 

Hokejisté Sokola skončili v Lomnické hokejové lize po základní části na 3. místě. Nyní stále 

probíhá play off. 

 

Fotbal 

Naši muži sehráli v rámci zimní přípravy čtyři utkání, bohužel však většinu utkání prohráli, s Novou 

Pakou utkání skončilo 1:7, se Studencem 1:2, s Dolní Kalnou 2:4 a na závěr porazili Jilemnici 3:1. 

V těchto utkáních nastoupily i dvě nové posily – Víťa Hornig z Jilemnice a Jan Jína ze Semil. 

Mistrovské zápasy pro nás začnou 25.3. v Albrechticích a první domácí zápas sehrajeme 1.4. od 

16:00 se soupeřem z Pěnčína. Všechny příznivce srdečně zveme. 

 

Tým mladší přípravky se zúčastnil dvou turnajů, v Jablonci nad Nisou, kde se utkal s ligovými týmy 

Liberce, Jablonce a Bohemians, skončil na 8 místě a v Nové Pace, kde skončil na 6. místě. 
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V průběhu jara bychom chtěli opravit schody od kabin ke hřišti a zlepšit zázemí kolem stánku- 

položení zámkové dlažby. Tímto bychom chtěli požádat naše příznivce o pomoc při realizaci těchto 

úprav. Termíny těchto brigád budou vyvěšeny na fotbalové vývěsce. 

 

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE 

V neděli 30. dubna 2017 vás zveme na tradiční pálení čarodějnic, které pořádáme ve spolupráci s 

Obcí Roztoky u Jilemnice. Začátek akce je v 19 hodin. 

 

Pavel Kysela, předseda TJ Sokol Roztoky u Jilemnice 

Krkonoše – svazek měst a obcí i pro vás____________________________________ 

Krkonoše – svazek měst a obcí uvádí do života projekty na podporu cestovního ruchu v celém 

turistickém regionu. Mezi pilíře této činnosti patří Krkonoše ze sedla kola (zlepšování podmínek 

pro cykloturistiku), Krkonošské cyklobusy (speciální veřejná doprava s přepravou kol s 

návaznostmi dalších spojů do jednotlivých údolí i do podhůří), Krkonoše – lyžařský běžecký ráj 

(zahrnuje péči více než 22 upravovatelů - skiareály, obce, tělovýchovné jednoty i jednotlivci - o síť 

vyznačených a mobiliářem vybavených strojově upravovaných lyžařských běžeckých a turistických 

tratí), „Pohádkové Krkonoše“ (projekt s cílem přiblížit rodinám s dětmi a mladým lidem zábavu na 

horách kombinovanou s poznáním a poučením -  www.pohadkove.krkonose.eu).  

Cílem snažení a práce Svazku Krkonoše je dlouhodobé úsilí zvyšovat potenciál cestovního ruchu a 

jeho udržitelnost v turistickém regionu Krkonoše cestou koordinace spolupráce podnikatelů, 

organizací, institucí na lokální, regionální, krajské i republikové úrovni. Východiskem aktivit jsou 

dlouhodobé koncepční dokumenty „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“, „Program 

rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše“, „Vize Krkonoše 2050“ a obdobné krajské a 

celostátní dokumenty. 

Mezi další aktivity patří péče o propracovaný oficiální turistický internetový portál Krkonoš 

www.krkonose.eu, který obsahuje rozsáhlou databázi textů v českém, německém, anglickém a 

polském jazyce, mapové zákresy, fotografie a řadu dalších odkazů, poskytování informací z celého 

pohoří, včetně polské strany prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra 

Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, koordinace krkonošských informačních center, zavedení 

mobilní aplikace, komunikace na facebooku a Twitteru, společná propagace a prezentace 

Krkonoš v návaznosti na projekty Královéhradeckého a Libereckého kraje i agentury 

CzechTourism, veletrhy a výstavy cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí, ediční a 

vydavatelská práce, mezinárodní spolupráce „Krkonoše – hory bez hranic“ s oficiálním 

partnerem na polské straně Zwiazkem Gmin Karkonoskich. Součástí je péče o Fond cestovního 

ruchu Krkonoše jako prostředku k vytváření sounáležitosti všech, kteří se na něm podílejí, s cílem 

možnosti předfinancování veřejně prospěšných projektů z EU (www.svazek.krkonose.eu/cs/smo-

clenovefondu). Pořádání Fór cestovního ruchu s širokou škálou témat podporujících nejenom 

turistický ruch v regionu. A jsou mnohé další aktivity.  

 

Pokud se chcete podrobněji seznámit s prací kolektivu  

Krkonoš – svazku měst a obcí,  

prohlédněte si www.krkonose.eu a www.svazek.krkonose.eu  

  

Zpracovala: D. Palátková, 2017 
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