
 
Uzávěrka dne: 26. 6. 2020 Odpovědná osoba:      Osvald Süss            Cena jednoho výtisku: zdarma 
            Simona Riskovová           Číslo: 2/2020 

Vážení spoluobčané,  
 
přicházíme za Vámi opět s pravidelným čtvrtletním vydáním Roztockého zpravodaje, který Vás informuje o 
nejdůležitějších událostech v naší obci za poslední tři měsíce. Tou pro nás všechny nejpříznivější zprávou je 
asi pozvolné rozvolňování řady opatření, která byla vládou vydána za účelem ochrany zdraví před COVID-19, 
a hlavně skutečnost, že se v naší obci tento virus prozatím nevyskytl. Chtěl bych poděkovat všem, kdo 
odpovědně dodržovali vydaná nařízení a předcházeli tak možnému nakažení jednotlivých spoluobčanů a 
pokárat ty, kteří si jednotlivá omezení moc nepřipouštěli. Neměli bychom podléhat dojmu, že právě nám nic 
nehrozí. Určitě si všichni přejeme, aby nadcházející letní prázdninové dny probíhaly bez dalších mimořádných 
situací a aby se život vrátil do běžných kolejí. I když bylo zrušeno velké množství kulturních akcí, Krakonošovu 
tržnici nevyjímaje, věřím, že si letní dny užijeme v pohodě a klidu.  
Jistě jste si všimli, že i přes nepříznivé období a časovou prodlevu, byly odstartovány všechny obcí 
naplánované investiční akce. Byla zahájena revitalizace návsi s výstavbou chodníků a nového veřejného 
osvětlení, započaly práce na rekonstrukci opěrné zdi pod Vydrovými a v neposlední řadě odstartovala i 
rekonstrukce cesty u kostela sv. Filipa a Jakuba.  
Vzhledem k tomu, že konečné rozhodnutí o rekonstrukci silnice v Roztokách u Jilemnice bylo krajem vydáno 
až v polovině června, došlo i ke změnám konečných termínů jednotlivých akcí. Oprava silnice byla rozdělena 
na tři etapy. V letošním roce proběhnou opravy v úsecích 2. a 3. etapy, což znamená od křižovatky u pošty 
až po křižovatku u Krupkových. V této části obce proběhne v období od 1. 7. – 31. 10. i celková uzávěra 
dopravy, což bude pro mnohé jistě nepohodlné, ale věřím, že to společně zvládneme. Neznamená to, že se 
čtyři měsíce nedostaneme ke svým domovům, ale že přístup bude částečně omezen. Prosím Vás tímto o 
trpělivost a snahu pochopit, že tato situace nastává maximálně jednou za třicet let a že si všichni jistě přejeme 
opravenou silnici, kterou kraj financuje z vlastních zdrojů a výše nákladů přesáhne cca. 120 mil. Kč. První 
etapa, která se skládá ze dvou úseků, od pošty po křižovatku u Bušáků a od Krupkových ke křižovatce na 
Tampli, spolu s opravou mostu u pošty, by měla proběhnout v příštím roce s termínem ukončení do 30. 6. 
2021. 
Tímto rozdělením na jednotlivé etapy dojde logicky i ke zdržení prací financovaných z obecního rozpočtu 
naplánovaných na letošní rok (chodník), a to tak, že v letošním roce bude postaven úsek od křižovatky 
Severka ke křižovatce u pošty a v příštím roce dokončíme úsek od pošty k P – Kvartetu.   Vzhledem k tomu, 
že se podařilo prakticky nemožné, a to zkoordinovat investice obce a kraje, Vás všechny prosím ještě jednou 
o trpělivost a v případě jakýchkoliv vážných problémů se prosím obracejte přímo na mě, tel. 607938033.  
Hezké a bezproblémové léto plné slunečních paprsků Vám přeje       

Osvald Süss 

Roztocký zpravodaj 
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 



Josef Šír, spisovatel a učitel____________________________________________________  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Josef Šír s roztockými dětmi 



Mistr Jan Hus_______________________________________________________________ 
 

Letos si připomínáme 605 let od upálení Mistra Jana 
Husa. Českého středověkého náboženského myslitele, 
římskokatolického kněze, pedagoga, reformátora a 
kazatele. Za kacíře byl prohlášen církví, jelikož ve svých 
pracích kritizoval její mravní úpadek. Citát: 
 
„Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby 
vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. 
Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším 
kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! 
Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale 
pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A 
za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné 
chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své 
kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, 
kde by hlavu složil.“ 
 
Pravda pro něho znamenala nejvíc:  
„Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, 
miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti.“ 
                            
„Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému 
rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu 
svědomí.“  
 
„Stálý pak je ten, koho úspěchy nesvedou a protivenství 
neodstraší.“  
 
„Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí 
pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou 
poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným 
rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než 
získat obročí pochlebováním.“  
 
„Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev 
Bohem.“ 
 
 
Jak skutečně Jan Hus vypadal není známo. Dle dobových pramenů je pravděpodobnější, že se jednalo o 
menšího, zavalitého člověka. Bez vousů. Nejčastěji vídáme sochy a obrazy štíhlého muže s bradkou. Tato 
podoba vzešla z protestantského prostředí. Věrohodné vyobrazení zachováno nebylo a vzhled Mistra se 
zakládá pouze na domněnkách a spekulacích. 
 

Ordinace MUDr. Gottwald____________________________________________________ 

 
MUDr. Gottwald bude mít v období od 13. 7. do 31. 7. 2020 dovolenou. 
Zastupovat ho bude MUDr. Válek, ke kterému je třeba se předem objednat na 
tel. čísle 604 323 950. 

 
 



Životní jubilea_______________________________________________________________ 
 
ČERVENEC 
88 let  Süss Oswald   Roztoky u Jilemnice 286 
86 let Zvonařová Olga  Roztoky u Jilemnice 133 
80 let  Šolc Otakar   Roztoky u Jilemnice 109 
 
SRPEN 
83 let Čeřovský Zdeněk  Roztoky u Jilemnice 292 
81 let Šimůnek Jaroslav  Roztoky u Jilemnice 323 
87 let  Šubrtová Jaroslava  Roztoky u Jilemnice 289 
81 let  Krupková Alice  Roztoky u Jilemnice 192 
90 let  Doubravová Drahomíra  Roztoky u Jilemnice 260  
 
ZÁŘÍ 
86 let Jiříčková Jitka   Roztoky u Jilemnice 209 
  
 

Poplatky – odpady a pes_______________________________________________________ 
 

Připomínáme splatnost poplatku dle Obecně závazné 
vyhlášky 2/2019 o místním poplatku ze psů: 31. 3. 2020 
(200 Kč / 1 pes, 600 Kč / 2 psi) a splatnost poplatku dle 
Obecně závazné vyhlášky 1/2019  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů: 30. 6. 2020 (600 Kč / osoba). Účet, 

na který lze platby zasílat: 19-1269430227/0100 variabilní symbol = číslo popisné. V hotovosti můžete 
zaplatit v kanceláři obecního úřadu. 
Znovu tímto apelujeme na občany, kteří mají popelnici přistavenou neustále na svozové trase, (jednoduše 
popelnici neuklízejí, protože to je moc práce), že tak porušují vyhlášku o svozu komunálního odpadu!! 
Obec Roztoky u Jilemnice rovněž umožňuje svým občanům odkládání dřevité hmoty na pozemek pod hřbitovem. 
Bohužel v letošním roce přibylo mnoho neukázněných občanů, kteří vozí na toto místo určené pouze pro dřevní hmotu 
určenou k následnému zpracování, i různorodý materiál v podobě zeminy, stavebních materiálů, starých králíkáren 
apod. Upozorňujeme tedy, že na toto místo patří pouze dřevní hmota z porostů, keřů apod., která může být následně 
zpracovaná k dalšímu využití. V případě, že bude tento trend pokračovat, budeme muset tuto službu občanům omezit 
nebo zcela zrušit. 
 

Krakonošova tržnice________________________________________________________________ 
 

Naše tradiční výstava Krakonošova tržnice se bohužel letos neuskuteční. Tak alespoň pár vzpomínek: 

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

 



První Krakonošova tržnice proběhla již v roce 1983, inspirací byly okolní výstavy, převážně v Hostinném a 
Žírči. Prvních sedm bylo pořádáno ve spolupráci s místním zahradnictvím JZD v Kruhu a od roku 1990 je 
partnerem Obec Roztoky u Jilemnice a tržnice se koná v Roztokách u chovatelského areálu.  Začátky nebyly 
jednoduché, na pořízení klecí si postupně členové vydělávali na různých brigádách, na další materiální 
vybavení si pak dokonce vzali od Ústředního výboru ČSCH bezúročnou půjčku. Vše se vyplatilo. Parta 21 
nadšenců to dokázala. V roce 1986 byla rekordní účast – 35 270 návštěvníků, podobným číslem se chlubí i 
rok 1988. Vystavovali se králíci, drůbež i vodní drůbež, huculští koně, exotické ptactvo, ovce a kozy. 
Návštěvníky lákaly stánky s ručně vyráběným zbožím, kytky, keře, stromy, každý si zde přišel na své. Roky 
utíkaly a ČSCH slaví 40 let od svého založení. Přejeme stálé nadšení a chuť do práce, spoustu úspěchů 
v chovatelství a příliv nových členů. 
Krakonošova tržnice rok 2019: 

   

Krakonošovy letní podvečery 16. – 18. července 2020_______________________________ 
 

 



Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice________________________________ 

 
Máme za sebou složité období, které bylo náročné jak pro samotné děti a vyučující, tak i pro rodiče. 

Řada z nich se stala ze dne na den učiteli svých dětí, pomáhali jim s domácími úkoly v míře mnohem větší, 
než tomu bývá při klasické školní výuce. Především žáci 1. stupně potřebovali důsledné laskavé vedení rodičů, 
aby se každý den věnovali školním zadáním. Žáci 2. stupně, u kterých se očekává větší míra samostatnosti, 
již takový dohled většinou nepotřebovali a velice záhy se vytříbilo, kdo bude pracovat celou dobu a kdo se 
naopak do distanční výuky nezapojí. Je škoda, že někteří žáci i přes to, že měli možnosti, nepracovali, ale jak 
všude média zdůrazňovala, tato forma výuky byla dobrovolná. Nyní se tedy ukázalo, kdo přistupuje ke 
vzdělávání na základě vnitřní motivace (já sám chci, vím, že to v budoucnu budu potřebovat, chci mít rozhled, 
něco umět), nebo kdo očekává pouze známky a ve chvíli, kdy se neznámkuje, nic nedělá. 

Chceme poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali, společně se podíleli na tom, aby dobu, kdy žáci 
nemohli do školy, využili co nejlépe, aby to nebyl „ztracený čas“. I když jsme na 2. stupni nešli s látkou dál, 
důkladné procvičení dosud probraného učiva dává našim dětem možnost výborného startu příštího školního 
roku.  Většina žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 docházela do školy a patří jim pochvala za velmi disciplinované 
chování a respektování hygienických předpisů. Budeme všichni doufat, že od září bude probíhat nový školní 
rok klasickým způsobem, bez nějakých omezení.  

Závěrem chceme popřát všem žákům, kteří nás opouštějí, aby se jim na dalších školách dařilo, aby 
byli spokojeni se svou volbou vzdělávací instituce a aby na nás vzpomínali v dobrém. Budeme rádi, když se 
na nás přijdete po čase podívat a povyprávíte nám, jak se Vám daří. A všem ostatním – žákům i rodičům – 
přejeme krásné léto, dostatek odpočinku a načerpání nových sil do další práce. 

 
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

Hasiči______________________________________________________________________ 

SDH Roztoky u Jilemnice pořádá 11. července DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S PŘÁTELSKÝM POSEZENÍM U 
HASIČÁRNY. Na programu bude ukázka hasičské techniky, dětské požární útoky a prohlídka hasičárny. Dále 
se můžete těšit na bohaté občerstvení a zábavu pro děti. Tímto Vás srdečně zveme, přijďte pobejt ☺ 
 

Sokol______________________________________________________________________ 

Poohlédnutí za čtyřmi uplynulými ročníky turnaje mladších a starších přípravek pořádané na našem domácím hřišti 
v Roztokách. Letošní pátý ročník jsme raději neuskutečnili, což nás hodně mrzí, to z důvodu nenadálé koronavirové 
situace. Turnaje se pravidelně 
účastní mužstva z okolí 
například Jilemnice, Studenec, 
Vrchlabí, Semily, Nová, Stará 
Paka, Vysoké, atd. V roce 2018 
si mohli naši malí fotbalisté 
zkusit zahrát dokonce i 
s ligovým FK Jabloncem nad 
Nisou, který přijal pozvání a 
dodal tomuto ročníku 
fotbalovou korunu. Z pohledu 
počtu obyvatel dokážeme držet 
krok s většími obcemi a městy. 
Je to hlavně v našich dětičkách 
a ve Vás rodičích, že 
podporujete a vedete děti ke 
sportu ať je jakýkoliv.  
Vám všem pohodové a klidné 
prázdniny.  
Za organizátory David Mečíř. 



______________________________________________________________________________________ 

Kontakt Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 

Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240  telefon: 481 587 296 
512 31 Roztoky u Jilemnice    e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz 
úřední dny: pondělí a středa 7.30 – 16 hodin 

  
Prožijte léto ve zdraví, užijte sluníčka a odpočinku na dovolených! 
 
INZERCE_______________________________________________________________________________________ 

 
       PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE 

       /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ 

   • 16,30 Roztoky u Jilemnice /před OÚ/ 

Prodej 4.9.2020 
Kuřice černé, červené, kropenaté    stáří: 12-18týd. cena: 140-200,-Kč 
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/      12-18týd.  140-200,-Kč 
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/    12-18týd.  140-200,-Kč 
Chovní kohoutci       12-18týd.  140-200,-Kč 

 

Info a ojednávky: Gallus Extra s.r.o., tel. 67 212 754,567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158   
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz 

mailto:info@prodej-drubeze.cz

