
 
 
Uzávěrka dne: 15. 3. 2021        Odpovědná osoba:  Osvald Süss            Cena jednoho výtisku: zdarma 
            Simona Riskovová           Číslo: 1/2021 

Vážení spoluobčané, 
 
dovolujeme si Vás i v tomto velmi složitém čase oslovit s pravidelně vydávaným Roztockým 
zpravodajem. Při psaní minulého čísla jsem upřímně doufal, že období plná nejrůznějších 
omezení budou brzy minulostí. Bohužel tento optimismus nebyl na místě a místo zlepšení 
celé situace došlo k pravému opaku. Při sledování statistik někdy běhá člověku až mráz po 
zádech.  
I přesto mi však dovolte, abych Vás informoval o dění v naší obci za poslední tři měsíce tohoto 
roku a nastínil i situaci v době budoucí.  
Obecní zastupitelstvo se sešlo na svém jednání 25. 2. 2021, aby schválilo rozpočet na 
nadcházející období. Při sestavování bylo přihlédnuto k pravděpodobným nižším daňovým 
příjmům, které by mohly vyplynout z možného poklesu ekonomiky. I přesto, vzhledem 
k hospodaření obce v minulých letech, nemuselo zastupitelstvo nijak zásadně omezit hlavní 
investiční úkoly, které byly na tento rok plánovány. Nejnákladnější investicí letošního roku je 
dokončení v loňském roce započaté akce „Zvýšení bezpečnosti na silnici III. tř. 28411“, která 
zahrnuje stavbu kanalizace od Vávrů až po Hendrychovi, dokončení chodníku od pošty 
k autobusové zastávce u bývalého P – Kvartetu a vybudování osmi autobusových zastávek. 
Při realizaci tohoto záměru bude probíhat i pokračování rekonstrukce silnice od pošty 
k Bušákom, od křižovatky u Krupků ke křižovatce na Tampli a v neposlední řadě i obnova 
mostního tělesa u pošty. Všechny tyto práce se dotknou více či méně všech našich občanů, 
tak bych Vás tímto chtěl poprosit o trpělivost při zdolávání objízdných tras i 
rekonstruovaného úseku silnice. Jednotlivé práce budou prováděny tak, aby co nejméně 
omezily občany naší obce v přístupu ke svým nemovitostem. Objízdné trasy a jednotlivé 
uzávěry jsou v celku podrobně veřejně přístupné na obecních stránkách i na vývěsní tabuli. 
Sledujte hlavně pravidelně případné změny.   
Podobnou investiční akcí je rekonstrukce místní komunikace „Nouzov“, která by měla být 
spuštěna po ukončení výběrového řízení, pravděpodobně začátkem léta. Součástí rozpočtu 
je také nákup techniky na zimní údržbu chodníků. 

Roztocký zpravodaj 
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 



Asi nejsmutnější zmínkou pro nadcházející období je víceméně zmražení společenských akcí. 
Vzhledem k tomu, že např. Krakonošova tržnice se již intenzivně plánuje vždy v zimních 
měsících, byl z důvodu současného epidemiologického stavu letošní ročník opět odvolán. A 
bohužel ani další kulturní akce v tomto roce plánované nejsou. Doufejme tedy, že se dočkáme 
příznivějšího období, kdy nebudeme muset upjatě sledovat vývoj šíření covidu 19 a jeho 
mutací, ani jiných pandemických scénářů, a že zase plynule sklouzneme do normálních kolejí 
našeho běžného života. K tomu Vám přeji hodně zdaru, trpělivosti a samozřejmě pevné 
zdraví. 
 
                         Osvald Süss 
 

Odpadové hospodářství_______________________________________________________ 
 

Čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu bude probíhat od 14. 5. 2021, vždy každý lichý 
týden v pátek.  

Kompostování - zelené velkoobjemové kontejnery budou 
umístěny na stejných stanovištích jako v loňském roce. Do 
kontejnerů patří jen biologicky rozložitelný odpad jako je tráva, 
listí, plevelné rostliny, dřevo (do průměru 5 cm a délky 2 m), 
slupky a odřezky z ovoce i zeleniny, kávová sedlina, 
vylouhovaný čaj, skořápky z vajec i ořechů atp. Pro silnější větve 
nebo jejich větší množství je určeno místo pod hřbitovem, kde 

si rovněž můžete nabrat hotový kompost do vašich zahrad. 
 
Prostor u obecních garáží slouží pouze pro odkládání tříděného odpadu. Zelené kontejnery 
na sklo jsou určené pro lahve např. od vína, alko a nealko nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, 
dále sklenice od marmelád, kečupů a rozbité sklenky. V žádném případě sem nepatří 
keramika, porcelán, zrcadla, varné a laboratorní sklo a ani autoskla, která zde jen za minulý 
týden někdo odložil dokonce dvě…. 
 
 
Sběr nebezpečného odpadu ____________________________________________________________ 
 

Sběr nebezpečného odpadu z domácností proběhne v sobotu 10. 4. 2021. Odpad odložte na 
jednotlivá místa svozové trasy – viz harmonogram níže. Dodržujte podmínky sběru a 
odkládejte zde pouze domácí elektrospotřebiče (lednice, televizory…), pneumatiky, léky, 
barvy, ředidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje (motorové), tuky, lepidla, tonery, 
zářivky…. a to v rozumném množství. Stavební materiál sem nepatří. 
  
Svozová trasa – přibližný časový harmonogram – nebezpečný odpad: 
 
8:00 hod. u Bušáků 
8:15 hod u Pavlíčků 
8:30 hod u P-Kvartetu 
8:45 hod u kovárny 
9:00 hod u obecního úřadu 

9:15 hod pod školou 
9:30 hod u dolní prodejny 
9:45 hod u Patků pod Prklínem 
10:00hod pod Borůvkovými 
 



Poplatky – odpady a pes_______________________________________________________ 
 

Poplatek za odpady 2021 je splatný k 30. 6. 2021 a činí 600,- Kč na osobu/rok. Platbu lze 
provést bezhotovostně na účet 19-1269430227/0100, variabilní symbol uvádějte číslo 
popisné, nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu. 
 
Poplatek za psa byl splatný k 31. 3. 2021 a činí 200,- Kč za 1 psa, za dva 
psy je to pak 600,- Kč. 
 
 
Životní jubilea_______________________________________________________________ 
 

DUBEN 
81 let Mánek Josef, Roztoky u Jilemnice 48 
 
KVĚTEN 
92 let Chrtková Jana, Roztoky u Jilemnice 27 
82 let Mečířová Zdenka, Roztoky u Jilemnice 158 
80 let Korbelář Rudolf, Roztoky u Jilemnice 254 
82 let Gall Jaroslav, Roztoky u Jilemnice 324 
82 let Vichová Vlasta, Roztoky u Jilemnice 298 
 
ČERVEN 
95 let Vydrová Jiřina, Roztoky u Jilemnice 358 
88 let Kotyková Alenka, Roztoky u Jilemnice 325 
85 let Pochop Jaroslav, Roztoky u Jilemnice 105 
81 let Oždian Jiří, Roztoky u Jilemnice 242 
89 let Šolc Miroslav, Roztoky u Jilemnice 340 
 
Velikonoční svátky___________________________________________________________ 
 

Velký pátek v letošním roce připadá na 2. dubna, 4. dubna je Velikonoční 
neděle, 5. dubna slavíme Velikonoční pondělí. Velikonoční svátky budeme již 
podruhé slavit v době poznamenané různými opatřeními, která mají ochránit 
naše zdraví. Budeme-li je dodržovat všichni, bude to malý krůček k 
„normálnímu stavu“, kdy budeme moci být s celou rodinou, setkávat se 
s kamarády, posedět v kavárně nebo hospůdce, věnovat se sportovním 
aktivitám, a hlavně děti se nám budou moci vrátit do školních lavic. Vydržte. 
 
Pořad velikonočních bohoslužeb________________________________________________ 
 

1.4. Mše sv.  - zelený čtvrtek -       17.hod 
2.4. Obřady Velkého pátku             17.hod. 
3.4. Obřady Vzkříšení                    17.hod. 
4.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně   9.30 hod. 
 

Přejeme vše nejlepší a do dalších let hodně 
zdraví a pohody! 

 



Statistika 2020 ______________________________________________________________ 
 

V roce 2020 se v naší obci narodilo 12 dětí: Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany: 

Bursová Leontýna 
Čurda Vojtěch 
Jónová Julie 
Kebrt Václav 
Kebrt Vojtěch 
Kolářová Ludmila 
Korotvička Matyáš 
Melich Matěj 
Ševců Lucie 
Šubrtová Alice 
Šubrtová Elena 
Zmatlík Jakub 

 

Roztoky u Jilemnice 422 
Roztoky u Jilemnice 228  
Roztoky u Jilemnice 256 
Roztoky u Jilemnice 450 
Roztoky u Jilemnice 450 
Roztoky u Jilemnice 354 
Roztoky u Jilemnice 240 
Roztoky u Jilemnice 431 
Roztoky u Jilemnice 425 
Roztoky u Jilemnice 409 
Roztoky u Jilemnice 409 
Roztoky u Jilemnice 231 
 

Grofová Olga 
Horáčková Anna 
Janoušková Eva 
Jiříčková Jitka 
Michálek Miroslav 
Podzimková Liběslava 
Straka Jiří 
Svoboda Vladimír 
Šimůnková Květoslava 
Šolc Milan 
Vanclová Helena 
Zrzavá Věra 
 
 
V roce 2020 se: 
přistěhovalo 23 osob, 
odstěhovalo 30 osob 
K 31. 12. 20 žilo v naší 
obci 1054 obyvatel. 

čp. 359 
čp. 362 
čp. 305 
čp. 209 
čp. 324 
čp. 328 
čp. 377 
čp. 372 
čp. 323 
čp. 197 
čp. 351 
čp. 19 
 

 

 
Krakonošova tržnice__________________________________________________________ 
 

Krakonošova tržnice se roce 2021 konat nebude. Důvodem je neustále se šířící pandemie, kterou se nedaří 
zastavit. O nějakém větší shromažďování lidí tudíž nemůžeme vůbec uvažovat. Setkáme se v lepších časech. 
 

Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ se týká i obce Roztoky u Jilemnice___________ 

Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Program zlepšování kvality ovzduší 2020+, který je regionálním 
koncepčním dokumentem, jehož úkolem bylo připravit soubor opatření a projektů s cílem snížit znečištění 
ovzduší na území kraje. Důvodem zpracování dokumentu „Program zlepšování kvality ovzduší 2020+“, je 
dlouhodobé překračování zákonem stanoveného imisního limitu v některých lokalitách Libereckého kraje.  
Na základě provedených zjištění jde o tyto konkrétní oblasti: Česká Lípa, Mimoň, Jilemnice, Horní Branná, 
Roztoky u Jilemnice a Studenec. 
Hlavním zdrojem tohoto znečištění je lokální vytápění jednotlivých domácností. Z tohoto důvodu je 
zapotřebí v co nejkratší době dosáhnout v těchto lokalitách zákonem požadovanou kvalitu ovzduší. 
Opatření ke snížení znečištění ovzduší jsou v pravomoci obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
a krajů.  
Zákon o ochraně ovzduší ukládá povinnost obcím a krajům provádět opatření, která jim byla uložena 
v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší. 
Obce s rozšířenou působností by měly ve spolupráci s obcemi identifikovat domácnosti vytápějící pevnými 
palivy, (např. vizuální kontrola kouře vystupujícího z komína), kontrolovat doklad o provedení kontroly 
technického stavu a provozu spalovacího zdroje. Dále prověřovat plnění požadavku výrobce kotle na instalaci 
akumulační nádrže a nutnost spalování paliv výhradně určených výrobcem pro dané zařízení. 
Provozovatel spalovacího zařízení na pevná paliva je povinen provozovat zdroj v souladu s přílohou č. 11 
zákona o ochraně ovzduší. Zdroje musí od 1. 9. 2022 splňovat parametry odpovídající nejméně 3. třídě dle 
normy ČSN EN 303-5. Jinak řečeno od 1. 9. 2022 bude zakázán provoz spalovacích stacionárních zdrojů 
zařazených do nižší než 3. třídy, případně kotlů nezařazených. 



Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III____________________________________________ 
 

 
 

Nepropásněte poslední možnost využití dotace na výměnu vašich stávajících kotlů. 
Od září 2022 se nebude smět topit v neekologických kotlích první a druhé emisní 
třídy. Budete-li v nich topit i nadále, hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun, a to i 
opakovaně. Roztoky u Jilemnice byly bohužel mezi třemi nejvíce znečišťujícími 
obcemi z okolních obcí. Je proto načase s tím něco urychleně udělat. 
 
Kontakt: 
Oddělení řízení grantových schémat, tel.: 485 226 579, kotliky@kraj-lbc.cz 
 

 
ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice___________________________________________________ 
 

 

Vážení čtenáři Roztockého zpravodaje, 
od našeho posledního příspěvku se bohužel situace v republice nezměnila, ba naopak přihoršila. Naše 

naděje, vyslovená v závěru prosincového příspěvku, že po Vánocích bude lépe a my se budeme moci ve škole 
setkávat s našimi žáky, se nenaplnila. V lednu a v únoru mohli do školy chodit alespoň žáčci 1. a 2. třídy, 
zbývající ročníky se musely vzdělávat distančně. Od 1. 3. však do školy nesmí žádní žáci, a dokonce jsou 
uzavřeny i mateřské školy. Není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat, jak je tato situace pro všechny zúčastněné 
náročná, to pociťuje celá řada z Vás na vlastní kůži.  

I nadále tedy pokračujeme v distančním vzdělávání v prostředí Microsoft Teams, ponechali jsme 
zaběhnutý rozvrh on-line hodin, který kombinujeme se zadáváním samostatné práce žáků. Žáci 9. ročníku 
mají navíc možnost intenzivní přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. I v 8. ročníku 
začali zájemci v únoru s přípravou na přijímací zkoušky z českého jazyka, neboť lépe začít dříve než později. 
Termín přijímací zkoušky byl nakonec v podstatě na poslední chvíli posunut o měsíc, z 12. a 13. dubna na 3. 
a 4. května. Tím se však prodlouží období nejistoty žáků, kdy nebudou vědět, zda se na vybraný obor dostali, 
či ne. Při původním termínu by již na konci dubna měli jasno. Přitom měsíc přípravy navíc už asi v současné 



době nehraje tak zásadní roli. Doufejme tedy, že alespoň z epidemiologického hlediska bude měsíc navíc 
prospěšný a že v organizaci přijímacího řízení nebudou přijímány na poslední chvíli další změny. 

Rádi bychom napsali více pozitivních informací, ale pravda je taková, že v současné době je velmi 
těžké uchovat si dobrou náladu a pozitivní naladění. Situace doléhá na nás všechny – dětem chybí kontakt 
s vrstevníky, vyučujícím přímý kontakt s žáky, přes monitor počítače se samozřejmě dají vymýšlet různé 
aktivity, ale třídu plnou dětí přímo před námi to nenahradí. I proto je potřeba zdůraznit, jak je nutné pečovat 
nyní (v rámci možností) především o duševní pohodu a klid. Na toto téma vyšla celá řada odborných článků, 
kde psychologové radí, co je pro nás prospěšné. Je dobré radovat se z maličkostí, dělat si drobné radosti, 
odměňovat se za vykonanou práci, těšit se z jarní přírody (snad se již brzo dočkáme lepšího počasí), věnovat 
se co nejvíc oblíbeným činnostem, koníčkům, mazlit se s domácími zvířátky apod. Je dobré, když máme 
možnost si s někým popovídat o našich pocitech, ventilovat je a nedusit v sobě. Naopak není příliš prospěšné 
neustálé sledování zpráv, které toho v současné době moc pěkného nepřinášejí.  

Věřme, že po Velikonocích již bude lépe, že budeme moci alespoň navštívit své příbuzné žijící mimo 
náš okres. I my doufáme, že v dubnu budou moci již někteří žáci do školy. Pomoci by mohlo i postupující 
očkování. Řada z nás učitelů využila nabízené možnosti a nechala se očkovat (máme za sebou první dávku, 
na konci března bychom měli dostat druhou). Snažíme se vše připravit na návrat dětí do školy, kromě výuky, 
příprav a oprav prací žáků také probíhají další aktivity – různá vzdělávání pedagogů, jarní úklid školy (mytí 
oken apod.), úklid družiny, chystáme se zapojit do dalších projektů (Šablony III, další ročník Potravinové 
pomoci apod.). Těšíme se na děti a věříme, že i ony se těší do školy! 

S přáním radostného prožití velikonočních svátků  
ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

 

 

 



Sokolské dění_______________________________________________________________ 
 

Valná hromada 
plánovaná na 23.1.2021 se rozhodnutím výkonného výboru ze dne 4.1.2021 odložila. Nový datum 

zatím není určen. 
Výkonný výbor 

schválil   28.11. výši příspěvků za členy spolku na rok 2021: 
Členové neaktivní 200 Kč / 100 Kč (důchodci) 
Členové s permanentkou na UMT 600 Kč + 8 hodin brigády 
Aktivní fotbalisté s permanentkou na UMT 1500 Kč + 16 hodin brigády  
1 neodpracovaná hodina  - 100 Kč 
Šrot 

Sběr železného šrotu proběhne v sobotu 15.5. Šrot, prosím, uchystejte v sobotu ráno k silnici. Těžší 
věci vyzvedneme přímo z místa. Za podporu akce předem děkujeme. 
Brigáda – příprava fotbalového hřiště  

Pokud to situace dovolí, proběhne v sobotu 24.4.  od 8.30 na fotbalovém hřišti. Všem zúčastněným 
předem děkujeme. 
Pálení čarodějnic - sokolka 
 Letos se opět z důvodu koronaviru, pálení čarodějnic na Sokolce neuskuteční. 
Fotbal 

Z důvodů opatření kvůli koronaviru, není jasné, zda se sehrají zbývající utkání. FAČR na svém 
zasedání schválil úpravu soutěžního řádu ve znění, že pro regulérnost soutěže stačí odehrát 50% utkání 
ročníku do 30.6.2021. Do tohoto limitu nám zbývá jedno Utkání OP mužů v Poniklé, které bylo na podzim 
zrušeno. Třeba se podaří ho do prázdnin odehrát. 15.dubna 2021 se uskuteční volební Valná hromada OFS 
Semily.  

Budeme vás informovat o aktuálním dění. 
Tabulka po neúplném 8.KOLE 
1. Jilemnice                 7 6 1 0   33:10      19 
2. Roztoky                   8 6 0 2   40:12      18 
3. Libštát                     7 6 0 1    26:8       18 
4. Mříčná                     8 4 0 4   24:24      12 
5. Nová Ves                8 3 2 3    18:15     11 
6. Martinice                7 3 1 3    17:15     10 
7. Poniklá                    7 3 1 3    17:24     10 
8. Stružinec                 7 2 1 4    17:22        7 
9. Benecko                  8 1 0 7    15:37         3 
10. Vysoké n. J.          7 0 0 7       5:45          0 
 
Zajímavost 

11.3. 2021 letos poprvé nastoupil do Světového Poháru v Biatlonu náš hráč A- mužstva Vítězslav 
Hornig . Ve sprintu skončil na 50. místě a v sobotu 13.3. ve stíhacím závodu skončil na 56 místě. 
Informace o dění v TJ  najdete na https://sokolroztoky.webnode.cz/ nebo na Facebook:Sokol Roztoky u 
Jilemnice. 
 

Sčítání lidu, domů a bytů_____________________________________________________ 
 
27. března 2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů. 
 
Průběh Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online 
prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte 
online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci 
zajišťují sčítací komisaři. V případě potřeby pomoci s vyplněním formuláře se můžete obrátit na infolinku 840 

https://sokolroztoky.webnode.cz/
https://www.facebook.com/Example-Account-197494372329/


30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České 
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků. Koho se sčítání týká: Sčítání 2021 
je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, 
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců 
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů. 
Podrobné informace najdete na úřední desce obecního úřadu. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Kontakt Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 
 
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice 
Telefon: 481 587 296, 607 938 033, e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz 
www.roztoky-u-jilemnice.cz, uzávěrka příštího vydání: 15. 6. 2021 
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