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Roztocký zpravodaj    
 

                                                               
 

Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 
 

 
Letní vydání 

   

Uzávěrka dne: 3.7.2015                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss   číslo: 2/2015 

Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek 

 

Vážení spoluobčané, 

 

opět nastává pro nás asi to nejkrásnější období v roce, kdy nejen děti, ale i každý z nás plánuje 

několik dní odpočinku, které zregenerují náš organismus a podpoří chuť do další práce. V tomto 

vydání Roztockého zpravodaje si Vás dovolíme v krátkosti seznámit s některými akcemi, které byly 

v letošním roce již započaty, ale i s těmi, které nás ještě čekají. Připomeneme si také významná 

výročí a rovněž Vám představíme i velmi zajímavou osobnost, která pochází právě z naší obce. 

 

O čem jednalo obecní zastupitelstvo_____________________________________ 

 
Obecní zastupitelstvo se sešlo od minulého vydání zpravodaje celkem dvakrát. Hlavním bodem 

těchto zasedání byly informace o průběhu rekonstrukce „Domu s pečovatelskou službou“ a započaté 

práce při výměně krytiny na budově kulturního sálu.  

Práce na DPS probíhají s malým časovým zpožděním. V průběhu stavby došlo k několika změnám, 

které byly ve větší míře vynuceny stavem objektu. Nejdůležitější změnou je rozhodnutí 

zastupitelstva o využití bývalé klubovny, kterou provozoval „Svaz postižených civilizačními 

chorobami, Roztoky u Jilemnice – Kruh“, který ukončil v loňském roce svoji činnost. Vzhledem 

k výhodné pozici klubovny bylo rozhodnuto o vybudování bezbariérového bytu, který by případně 

mohli využít i občané s tělesným postižením. 

Současně probíhá velmi dlouho odkládaná rekonstrukce střechy na budově kulturního domu, která 

byla již na několika místech porušená a zatékalo tak do její konstrukce. Práci provádí pan Káža se 

svojí firmou, který splnil všechny podmínky poptávkového řízení.  

V červnu také úspěšně proběhla oprava komunikace v „Dolánkách“. Práci provedli ve spolupráci 

s panem Kebrtem naši zaměstnanci pan Boukal a pan Bedrník.  Bohužel v současnosti využívají tuto 

komunikaci občané sousední obce, kteří si tak zkracují objízdnou trasu, zaviněnou opravou mostu. 

Celková rekonstrukce komunikace proběhne i na „Žebrně“. Na tuto opravu budeme čerpat finance 

z „Programu obnovy venkova“. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo sehnat větší množství 

vhodného materiálu, budeme v opravách komunikací i nadále pokračovat. Najdou se však i taková 

místa, kde si sami občané opravu komunikace nepřejí.  
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Současně se pracuje i na jiných projektech vyžadujících projektovou dokumentaci a potřebná 

povolení jako např. revitalizace návsi a s tím i zvýšení dopravní bezpečnosti ve středu obce, 

multifunkční hřiště apod.  

 

Poděkování___________________________________________________________ 

 
Tímto bych chtěl poděkovat za dlouholetou poctivou práci panu Janu Boukalovi, který u nás v měsíci 

červnu ukončil pracovní poměr a odešel do zaslouženého důchodu. U obce pracoval celých 14 let a 

po celou tuto dobu byl její nenahraditelnou součástí. 

 

Honzo děkujeme       Osvald a Cilka 

 

Kompostování_________________________________________________________ 

 
Provoz kompostování byl nastartován v naší obci již před dvěma roky. Musíme konstatovat, že 

mnoho občanů se do tohoto programu zapojilo a snaží se odpad rostlinného původu ukládat na místa 

k tomu určená. Přesto se však najdou případy, kdy tráva a podobný materiál končí na březích potoka 

nebo u silnice. Nejčastěji jsou vidět tyto nešvary u některých chalupářů!! Proto je tímto vyzýváme, 

aby při úklidu zahrádky mysleli i na pořádek v obci a materiál patřící na kompostárnu, aby ukládali 

do přistavených kontejnerů. 

Odpadové hospodářství__________________________________________________ 

30. června uplynul termín k zaplacení místního poplatku za odpady pro rok 2015. Vyzýváme proto 

občany, kteří svoji povinnost nesplnili v daném termínu, aby tak neprodleně učinili. Poplatek 

uhraďte na účet č. 19-1269430227/100. V případě, že neznáte variabilní symbol, volejte na obecní 

úřad. Pravomocí obecního úřadu je finanční postih až do výše trojnásobku poplatku. 

Životní jubilea_________________________________________________________ 

Červenec 

90 let, Kobrlová Ludmila, Roztoky u Jil. 33 

88 let, Martinec Josef, Roztoky u Jil. 266 

83 let, Ing. Süss Oswald, Roztoky u Jil. 286 

81 let, Zvonařová Olga, Roztoky u Jil. 133 

Srpen 

86 let, Horáčková Anna, Roztoky u Jil. 3 

85 let, Doubravová Drahomíra, Roztoky u Jil. 260 

 

 

84 let, Kotyk Zdeněk, Roztoky u Jil. 92 

82 let, Šubrtová Jaroslava, Roztoky u Jil. 289 

81 let, Podzimková Liběslava, Roztoky u Jil. 328 

 

Září 

89 let, Psotová Zdenka, Roztoky u Jil. 312 

84 let, Ševců Věra, Roztoky u Jil. 111 

81 let, Jiříčková Jitka, Roztoky u Jil. 209 
 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 

 

Kultura_______________________________________________________________ 

 
Neodmyslitelnou kulturní akcí v naší obci je samozřejmě Krakonošova tržnice. V letošním roce ve 

dnech 11. a 12. července proběhne již 33. ročník. Děkujeme všem občanům za pochopení a vstřícné 

jednání při pořádání této akce. 
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Rockové Roztoky, rovněž oblíbená tradiční akce, kterou ve spolupráci s naší obcí zajišťoval pan 

Radomír Psota, se v letošním roce konat nebude. Bohužel podobných akcí přibývá i v okolí a je 

velmi těžké najít termín, který by pro akci takového rozsahu vyhovoval. Plánované Punk-rockové 

Roztoky nemají s touto akcí nic společného. 

Vítání občánků 2015______________________________________________________ 

 

16. května se otevřely dveře naší nové jídelny, abychom zde přivítali nové občánky. Byl zde přivítán 

rekordní počet 17ti nových přírůstků, kterým tímto ještě jednou přejeme šťastný start do života. 

 

 

 

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice - Úspěchy našich dětí 

 

 Školní rok pomalu spěje ke svému konci, můžeme tedy rekapitulovat, co se nám podařilo, 

jakých výsledků jsme dosáhli. Jako každoročně proběhlo mnoho akcí, jejichž úplný přehled naleznete 

na školních stránkách www.skolaroztoky.cz. I díky nim naši žáci dosáhli řady úspěchů, o které se nyní 

s Vámi chceme podělit. 

 

Trojboj 
19. 5. jsme vyjeli s vybranými 20 dětmi do Jilemnice na závody v trojboji (skok do dálky, hod 

míčkem a běh na 50m). Po skončení všech tří disciplín jsme netrpělivě čekali na výsledky. Nakonec 

http://www.skolaroztoky.cz/
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byly naše děti velice úspěšné a do okrskového kola postoupilo pět žáků (2. třída – Nikola Jeriová, 3. 

třída – Tomáš Svatý, Natálie Dlabová a Sebastian Buchar, 4. třída – Vendula Janovská, 5. třída – 

Tereza Dlabová).  

Do Turnova jsme jeli 3. 6., počasí nám přálo a dětem se také dařilo. Do krajského kola 

postoupily dvě žákyně (Nikola Jeriová – 1. místo a Natálie Dlabová také 1. místo). Na krajské kolo 

konané opět v Turnově 17. 6. dívky vyrazily v doprovodu svých rodičů a opět zazářily ve všech 

disciplínách. Po sečtení všech bodů Nikola Jeriová skončila na 2. místě a Natálie Dlabová na 3. místě.  

Všichni jim moc gratulujeme a věříme, že příští rok budou roztockou školu opět skvěle 

reprezentovat.  

 

Mezinárodní výtvarná soutěž 

 

V dubnu se žáci 6., 7. a 9. ročníku zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže pořádané polským 

městem Karpacz na téma Ve světě pohádek a fantazie. Účastníci byli rozděleni do těchto kategorií: 

a) věk 7 – 9 let 

b) věk 10 – 12 let 

c) věk 13 – 16 let 

Ze zaslaných výkresů nejvíce porotu (ve složení učitel výtvarné výchovy v školském komplexu 

v Karpaczi Jan Musielski, výtvarnice Agata Makutynowicz a výtvarník Janusz Motylski) oslovily 

práce tří našich žáků - Jiřího Straky (akvarel ke knize Pán prstenů) a Filipa Zikeše (ilustrace ke knize 

Sto tajných dvířek) ze 7. třídy a z 9. třídy Magdalény Kadečkové (kresba tužkou opět z knihy Pán 

prstenů). O jejich umístění nás přijeli informovat zástupci města Jilemnice, které má s touto polskou 

oblastí družbu a jemuž byly doručeny z Karpacze balíčky s cenami a diplomy pro výherce. 

Jiří Straka se umístil ve své kategorii  na krásném II. místě, Filip Zikeš a Magdaléna Kadečková 

na pěkném III. místě. Soutěžní obrázky a další podrobnosti si můžete přečíst na 

http://zs.karpacz.eu/gala-miedzynarodowego-konkursu-plastycznego/#prettyPhoto. 

 

Matematická olympiáda 

 

 V únoru na naší škole proběhla v 6., 7. a 8. třídě matematická soutěž Pangea. Pangea si dává 

za úkol propojit a porovnat znalosti žáků v různých zemích celého světa. Žáci dostali 15 úkolů s volbou 

pěti možností. 

 Největší úspěch zaznamenal Jiří Straka ze 7. třídy, získal 100% možných bodů. Postoupil do 

celorepublikového kola v Praze. Bohužel se však soutěže z rodinných důvodu nemohl zúčastnit. Proto 

tedy nevíme, zda by třeba nedosáhl i tam pěkného umístění. 

 

Dopravní soutěž 

 

Dne 15. 5. 2015 proběhlo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v Košťálově. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V každé kategorii soutěžilo družstvo složené ze 2 chlapců a 2 děvčat 

a pak také každý žák jednotlivě sám za sebe. Soutěžící museli prokázat znalost pravidel silničního 

provozu a zásad první pomoci. Poté proběhla jízda zručnosti, kde soutěžící překonávali nelehké 

překážky. 

Žáci naší školy si vedli dobře. Úspěšně se umístila Simona Jerjeová ze 6. ročníku, která získala 

3. místo. 

http://zs.karpacz.eu/gala-miedzynarodowego-konkursu-plastycznego/#prettyPhoto
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Na závěr chceme všem, kdo spolupracují se školou, poděkovat za jejich pomoc a zároveň jim 

i čtenářům zpravodaje popřát příjemné, slunečné léto. 
 

Kolektiv žáků a zaměstnanců 

 ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

SDH Roztoky u Jilemnice______________________________________________________ 

 

 Začalo léto a tak Vás chceme seznámit s tím, co se v našem sboru událo. V závěru minulé 

zprávy jsme Vás zvali na posvícenskou zábavu, která se nám velice vydařila. Poslední den v roce 

naši mladí hasiči tradičně vyrazili na 32. ročník  „Silvestrovského běhu“ v Poniklé (bylo jich deset + 

jejich vedoucí). Přivezli si medaile a diplomy za umístění. V lednu jsme uspořádali Hasičský bál, 

který měl hojnou návštěvnost a velmi se nám vydařil. Přijeli i kamarádi z Klatov. Občerstvení bylo 

dost a k jídlu jsme měli domácí kuchyni – zabíjačku. Všem sponzorům, kteří náš Hasičský bál 

podpořili, ze srdce děkujeme. V únoru proběhla valná hromada, na které byly předneseny zprávy o 

činnosti, hospodaření sboru a provedena volba nového výboru. Zazněly zde zdravice hostů a 

schválili jsme plán činnosti na rok 2015. O Velikonocích jsme uspořádali tradiční zábavu. Na jaře 

začala příprava na soutěže mladých i dospělých hasičů. 1. května jela 3 družstva hasičů do Čisté u 

Horek na soutěž „O pohár velitele“, kde se svého úkolu zhostili se ctí. Také se konala okrsková 

soutěž dospělých, které se zúčastnila 3 družstva mužů. Umístění družstev bylo následovné – družstvo 

A na 7. místě, družstvo B na 11. místě a družstvo C na 8. místě. Na konci května proběhlo v Nedaříži 

Okresní kolo celostátní hry Plamen. Zastupovala nás 2 družstva starších žáků. Na této soutěži se 

závodí v různých disciplínách (štafeta 4x60m, štafeta CTIF, požární útok klasický a štafeta dvojic). I 

přes nepřízeň počasí nás obě družstva dobře reprezentovala. 

 S parní stříkačkou jsme zatím nikam nejeli, protože prochází rozsáhlou opravou parního 

stroje. Byla vyrovnána a přebroušena klika, vyrobeny nové domky a bronzová ložiska. Kliku brousili 

v Hradci Králové a domky s ložisky vyráběl bratr Josef Jón z Martinic. Vlastní opravu stroje provádí 

br. Grosman. Poprvé by měla pára vyjet 27. 6. do Horní Kalné na oslavy a pak na Krakonošovu 

tržnici.  

 Abychom splnili náležitosti nového občanského zákoníku, tak dáváme dohromady veškeré 

doklady na přeregistraci sboru na spolek, jinak by hrozil zánik sboru. Dále se pracuje na dokončení 

kůlny a přístřešku na nářadí a překážky. Navštěvujeme naše starší členy při jejich výročích. Všem, 

kteří věnují veškeré této práci pro sbor svůj volný čas, práci a energii, jménem sboru děkuji. 

        S pozdravem „ohni zmar Hasičům zdar“ 

           Hasiči Roztoky 

  

Ze sportu_____________________________________________________________ 
 

 
POSTUP FOTBALISTŮ DO KRAJE 

 
 Po úspěšné sezóně, kdy naši fotbalisté skončili na krásném 2. místě v Okresním přeboru, si 
vysloužili postup do 1.B třídy. Jako nováčka nás čeká první utkání 15.8.2015. Předtím absolvujeme 
několik přípravných zápasů a turnaj v Kruhu- informace najdete na vývěsce.  
 V sobotu 4.7.2015 Vás zveme na již tradiční  Memorial Vladimíra Mečíře ml. za účasti 
mužstev Kruhu, Jablonce nad Jizerou a dvou týmů z Roztok. 
 Naši dorostenci absolvují další sezónu společně s týmem Horní Branné. 
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 Dále nás budou reprezentovat týmy mladší a starší přípravky. Celek mladší přípravky se 
zúčastnil turnaje v Kruhu, kde se umístil na pěkném 2. místě. 
 
Děkujem našim fanouškům za vytváření nádherné atmosféry během našich utkání. 
Na závěr bychom též chtěli poděkovat za podporu akce HURÁ PRÁZDNINY všem sponzorům: Obec 
Roztoky u Jilemnice , Obec Kruh, Scolarest , Pila Kužel , Tropico - Hilding Anders, Svaz seniorů Roztoky u 
Jilemnice , SDH Roztoky u Jilemnice, TJ Sokol Roztoky u Jilemnice, ČSCH Roztoky u Jilemnice, Truhlářství Mečíř-
Hendrych, ZOD Roztoky – Kruh, Fischer TPD, Cukrářství Veronika, Chadim – autodoprava, Peleva Tools, Petr 
Jirouš- truhlářství, Zdeněk Macoun-podlahářství, Michal Maďarčík, Tomáš Kebrt, Elektros, Ekofarma u 
Kotyků, Roman Ruml- tesařství, Koupaliště Kruh, Autoservis R+L,  Jilemnická elektra,Janda – kovárna, 
Štembera – autolaky, Nelly  
 

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

 

1. FK Přepeře 26 21 2 3 114: 26 65  ( 26) 
 

2. Sokol Roztoky 26 20 4 2 89: 38 64  ( 25) 
 

3. SK Jívan Bělá 26 18 2 6 84: 47 56  ( 17) 
 

4. FC Lomnice B 26 13 3 10 84: 73 42  ( 3) 
 

5. FK Košťálov B 26 13 2 11 66: 55 41  ( 2) 
 

6. Jiskra Libštát 26 12 4 10 73: 68 40  ( 1) 
 

7. SK Studenec 26 12 3 11 49: 57 39  ( 0) 
 

8. Sokol Stružinec 26 11 5 10 71: 51 38  ( -1) 
 

9. Sokol Nová Ves 26 8 6 12 53: 66 30  ( -9) 
 

10. Sokol Bozkov B 26 8 2 16 52: 99 26  (-13) 
 

11. Sokol Horní Branná B 26 6 4 16 49: 91 22  (-17) 
 

12. Sokol Mříčná 26 6 3 17 73:111 21  (-18) 
 

13. FC Víchová 26 6 3 17 42: 82 21  (-18) 
 

14. SK Jilemnice B 26 4 5 17 41: 76 17  (-22 

 

Jiř í  Střaka – řoda k naš í  obce 
Jiří Straka je český člověk, ale čínský malíř. Jako hostující profesor vede ateliér na Pekingské centrální 

akademii, nejprestižnější umělecké škole v Číně, kde sám před 15 lety absolvoval.  

Po absolutoriu oboru sinologie na Ústavu Dálného východu FF UK v roce 1995 nastoupil na Ústřední 

akademii výtvarných umění v Pekingu, kde studoval tradiční tušovou malbu. Po návratu do Česka 

tlumočil a čtyři roky pracoval jako restaurátor a kurátor asijských sbírek v Národní galerii v Praze-

Zbraslavi. V roce 2006 se se svou manželkou A Čchin, rovněž malířkou a synem Jiřím přesunuli do 

Pekingu. Jeho díla byla v roce 2009 součástí výstavy Spodní proud v Galerii Rudolfinum. Vystavoval 

také v 798 Art District a v Today Art Museum v Pekingu. 
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Nyní žije se svou ženou A Čchin na východě Pekingu, ve čtvrti Sung-čuang, která je známá jako 

největší komunita umělců a výtvarníků v Číně, dříve nazývaná jako vesnice umělců. Syn Jiří vychodil 

v Číně základní školu, která končí šestou třídou. Teď žije u prarodičů v Česku a chodí zde do školy. 

Jiří Straka tvoří tradiční tušovou malbou. Po sériích květin a ptačích per se zabýval i živou malbou, 

tzn., že maloval přímo na staveništích. Nejdříve maloval velké věci a panoramata. Poté se rozhodl již 

nezobrazovat realisticky staveniště a začal si vybírat pouze detaily ze staveniště (míchačku, pytel 

cementu, hromadu suti). Rád jezdí na výlety do provincií Čching-chaj, Kan-su a do S’-čchuan.  

Svého času maloval prasečí srdce a různá mrtvá zvířata, která nacházel na venkovských trzích. Teď si 

to už jen skicuje nebo fotí. Když byl v Čechách u svých rodičů, nabyl dojem, že české prostředí je 

zdánlivě idylický skanzen, který má ovšem temné, zapšklé proudy. Naopak Čína je drsná na první 

pohled a člověka ta drsnost až šokuje, ale není v tom nic dekadentního. Číňané jsou vitální a obecně 

rození optimisté se silnou životní energií. Velké, zásadní věci a témata proto maluje v Číně a intimnější 

formáty a série v Čechách 

Dříve vlastnil ateliér v opuštěné továrně, který s významným čínským kurátorem nazvali Továrna na 

blesky. V roce 2012 otevřeli manželé Strakovi v Sung-čuangu na východě Pekingu umělecké centrum 

Czech China Contemporary Art Museum, tedy česko-čínské umělecké centrum, do kterého oba 

vkládají hodně času a energie. Je to prostor s deseti ateliéry určený pro české a čínské umělce k dialogu.   

Umělci nečínského původu to mají v Číně složitější. Trh s uměním je v každé zemi orientovaný na 

lokální umělce, to je poměrně evidentní i v Česku nebo v Německu. V Číně neexistuje trh se 

zahraničním uměním, snad kromě skleněných plastik. Ale většina čínských sběratelů si zahraničního 

umělce nekoupí. 

         Čerpáno z magazínu Pátek LN 

___________________________________R E K L A M A_______________________________ 
 

 

 

 

 Alena Stolínová      Životní a úrazové pojištění 

obchodní zástupce ČPOJ  Povinné ručení a havarijní pojištění 
Roztoky u Jilemnice 228  Pojištění odpovědnosti 
tel: 777 960 139    Pojištění nemovitosti, domácnosti 
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