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Roztocký zpravodaj  
 

     Informační občasník obce Roztoky u Jilemnice 
 
 

 

 

   
Uzávěrka dne: 28. 6. 2017                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss    

Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek   číslo: 2/2017 

 
 

 

Vážení občané, čtenáři,  

 

jsem potěšen, že máte opět v ruce Roztocký zpravodaj a čtete naše články. Naším 

cílem je informovat vás o dění v obci a snažíme se, abychom psali aktuální informace o tom, 

co se stalo, anebo ještě lépe, co se teprve bude dít. Škola k „nemalé“ radosti žáků na krátkou 

dobu osiří a my tak všichni žijeme začátkem prázdnin a obdobím letních dovolených. Hodně 

pozitivní na tomto období je i to, že se část dětských radovánek přesouvá od počítačů do 

přírody, případně na koupaliště a sportovní plochy. Za tímto účelem bylo vybudováno 

v prostorách Sokolky nové multifunkční hřiště. 

Kvalita našeho života se však neodvíjí jen od ekonomických ukazatelů, státního 

plánu, inflace nebo výběru daní. Stejně důležité, ne-li důležitější, jsou sousedské vztahy, 

schopnost domluvit se, společně organizovat kulturní, sportovní nebo společenské akce a v 

neposlední řadě dbát o vzhled naší obce. Na úklid a veřejnou zeleň vynakládáme nemalé 

finanční prostředky, a proto upřímně děkujeme všem, kteří se starají o své předzahrádky a 

okolí svých domů a přispívají tak tomu, aby naše obec byla pěkná a čistá. Ale není růže bez 

trní. Někteří z nás využívají ke skládkám různých materiálů veřejného prostranství, 

neukládají nádoby na odpad, parkují na chodnících a chovají se zkrátka tak, jako by jim na 

naší obci nezáleželo. Rovněž se množí stížnosti na znečišťování obce pejsky, a to nejen 

volně pobíhajícími. 

Toto všechno by nemuselo být. Říká se, že je jednoduché udělat doma pořádek, ale že 

je těžké ho udržet. Život je o volbě, každý z nás si může vybrat a rozhodnout se co nejlépe.  

Srdečně zdravím a přeji všem občanům pěkné léto, pevné zdraví a hodně energie k 

udržení pořádku nejen v okolí naší obce, ale i v osobním životě. 

 

Osvald Süss, starosta obce 
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O čem jednalo obecní zastupitelstvo_________________________________________ 

Od vydání posledního zpravodaje zasedalo obecní zastupitelstvo dvakrát. Hlavním cílem je 

vždy dohlédnout na plnění a čerpání rozpočtu, popřípadě průběžně kontrolovat probíhající investice či 

navrhovat nové akce. 

Jako první byla letos zahájena stavba multifunkčního hřiště, kterou na základě výběrového 

řízení provedla firma Linhart spol. s r.o. z Brandýsa nad Labem, také bylo dokončeno rozšíření 

parkovací plochy u hřbitova. V březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zateplení bytového domu č. 

p. 305, kterou vyhrála firma Michal Havran ze Dvora Králové nad Labem. Tato firma již prováděla 

zateplení budovy obecního úřadu v roce 2013. V období prvního pololetí bylo rovněž vypsáno 

poptávkové řízení na koupi komunální techniky pro naši obec. Nejvýhodnější nabídka byla předložena 

firmou Agrico, s.r.o. z Týniště nad Orlicí. Technika by měla být dodána v průběhu měsíce července. 

Římskokatolická farnost předložila žádost o poskytnutí bezúročné půjčky na profinancování 

„Opravy střešního pláště kostela sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice“ jako dofinancování akce, 

na kterou jsou čerpány dotace ze státního rozpočtu a Fondu solidarity. Žádost byla schválena.  

Bude uspořádána veřejná sbírka na záchranu roztockého kostela, proto letošní výtěžek obce z 

Krakonošovy tržnice bude použit jako příspěvek na tuto veřejnou sbírku.  

Dále se pracuje na dalších již avizovaných projektech. Probíhají dokončovací práce na projektu 

revitalizace prostranství před budovou obecního úřadu s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy u 

silnice III/28411“, rovněž se dokončuje projekt na stavbu výtahu v budově obecního úřadu. V současné 

době probíhá výběr firem na rekonstrukci zasedací místnosti a přístupových chodeb v prostorách 

obecního úřadu. Pevně věříme, že se tyto plánované akce podaří dokončit a přispějí tak k dalšímu 

rozvoji obce Roztoky u Jilemnice. 

Obecní úřad____________________________________________________________ 

Jak si jistě mnozí z vás všimli, došlo v kanceláři obecního úřadu k personálním změnám. 

Vzhledem k narůstající administrativě náš tým v minulém roce posílila Ing. Ludmila Štěpánková. Další 

novou tváří na obecním úřadu je Simona Riskovová, která nahradí Cilku. Ta od nás po dlouhých letech 

načas odešla, aby v očekávání přírůstku do rodiny odstartovala novou etapu svého života. Všichni ji ze 

srdce tento krok přejeme a těšíme se na opětovné shledání. 

Místní poplatky__________________________________________________________ 

Připomínáme splatnost místních poplatků vybíraných obcí v roce 2017. Níže uvedené poplatky 

je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 19-1269430227/0100. Variabilní symbol 

bude sdělen na požádání. 

• 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 

Odpadové hospodářství__________________________________________________

O tom, že obec vynakládá nemalé prostředky na likvidaci odpadů, jsme ve zpravodaji psali 

již mnohokrát. Rovněž zde již poněkolikáté upozorňujeme, aby se každý z nás snažil ukládat 

jednotlivé druhy odpadů na předem k tomu určená místa a aby využíval možnosti třídění a 

v neposlední řadě kompostování.  Přesto se stále najde dost jedinců, kteří za rok nespotřebují jediný 

pytel na jednotlivé komodity a bioodpad ze svých zahrad neustále sypou na ta nejnevhodnější místa. 

Možná by pomohlo tyto občany vyjmenovat…V dohledné době dojde k rozšíření stanovišť na 

tříděný odpad a bioodpad. Nádoby budou umístěny u hřbitova. 
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Multifunkční hřiště_____________________________________________________ 

Jak bylo již zmíněno, v dubnu letošního roku byla zahájena stavba multifunkčního hřiště na 

Sokolce. Stavba byla spolufinancována Libereckým krajem - Program obnovy venkova. V současné 

době je toto zařízení již dokončeno a připraveno na službu nejen škole a organizacím, ale i široké 

veřejnosti. Hřiště bude provozovat TJ Sokol Roztoky u Jilemnice dle předem stanoveného 

provozního řádu. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme si, aby hřiště bylo hojně využíváno k Vaší 

spokojenosti.  

 

 
 

Poděkování___________________________________________________________ 

Celých 40 let usilovné práce obětoval pan Ábel Kupkár pro obec Roztoky u Jilemnice. Snad 

si ani neumíme představit, že se tento dlouhý čas věnoval bezproblémovému chodu našeho 

kulturního stánku, tělocvičny, ale také v minulosti místnímu kinu. Myslíme si, že nejen z naší 

strany, ale i ze strany široké veřejnosti patří panu Kupkárovi upřímný dík za leckdy nevděčnou 

práci, kterou vykonával vždy poctivě a svědomitě. Do dalších let mu proto přejeme pevné zdraví a 

hlavně více odpočinku. Děkujeme.  

 

Krakonošova tržnice____________________________________________________ 

Ve dnech 8. - 9. července 2017 proběhne již 35. Krakonošova tržnice. Jako každoročně se 

můžete těšit na výstavu a prodej chovných zvířat, drůbeže, zahrádkářských výpěstků a potřeb, 

ukázku historické techniky a spoustu dalších zajímavostí. Připravili jsme pro vás STIHL 

TIMBERSPORTS program SHOW s ukázkami různých disciplín, zahraje JEZ country kapela 

Praha, Dana Vrchovská TRIO a NONSTOP – country music band. Těšíme se na vás! 
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Pozvání k sousedskému setkání___________________________________________ 

Díky zájmu a úsilí pana Mendřického došlo k opravě památky „U Kapličky“ v hořeních Roztokách. 

V sobotu 22. července 2017 ve 14 hodin se uskuteční na tomto místě „Sousedské setkání u 

příležitosti požehnání opravené památce“, na které jste srdečně zváni. Pěšky se ke kapličce 

dostanete z hlavní silnice v hořeních Roztokách pod železniční trať a poté vpravo do kopce, autem 

pak z vrcholu roztockého kopce směr Jilemnice odbočit vlevo, po lesní cestě. Pro lepší orientaci 

bude trasa označena šipkami. 

     

Životní jubilea_________________________________________________________

Červenec 

90 let, Martinec Josef, Roztoky u Jil. 266 

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

83 let, Zvonařová Olga, Roztoky u Jil. 133 

92 let, Kobrlová Ludmila, Roztoky u Jil. 33 

 

Srpen 

80 let, Čeřovský Zdeněk, Roztoky u Jil. 292 

84 let, Šubrtová Jaroslava, Roztoky u Jil. 289 

88 let, Horáčková Anna, Roztoky u Jil. 3 

83 let, Podzimková Liběslava, Roztoky u Jil. 328 

87 let, Doubravová Drahomíra, Roztoky u Jil. 260  

 

Září 

83 let, Jiříčková Jitka, Roztoky u Jil. 209 

91 let, Psotová Zdenka, Roztoky u Jil. 312 

86 let, Ševcová Věra, Roztoky u Jil. 111 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 
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Vítání občánků_____________________________________________________ 

V sobotu 13. května 2017 proběhlo v naší obci vítání občánků. Přivítali jsme 6 holčiček a 1 

chlapečka. Ještě jednou jim přejeme šťastný start do života. Za krásné vystoupení pro naše nejmenší 

děkujeme dětem a učitelkám z mateřské školy. 

 

Základní škola a Mateřská škola__________________________________________ 

Touto dobou jsme poslední roky rekapitulovali průběh 

právě ukončeného školního roku. Ani letos tomu nebude 

jinak. 

Za sportovní reprezentaci školy bychom rádi pochválili: 

• Natálii Jeriovou z 1. třídy,  

• Davida Jebavého a Viktorii Hakenovou ze 2. 

třídy, 

• Matěje Třešňáka ze 3. třídy, 

• Nikolu Jeriovou a Davida Mečíře ze 4. třídy, 

• Sebastiana Buchara, Adélu Hujerovou a 

Natálii Dlabovou z 5. třídy, 

• Vojtěcha Jóna z 8. ročníku. 

Dále za úspěšnou reprezentaci školy v matematické 

soutěži: 

• Amálii Vávrovou ze 4. třídy,  

A v neposlední řadě i za úspěšnou reprezentaci školy 

v mezinárodní výtvarné soutěži: 

 

• Terezu Grosmanovou z 8. třídy. 
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Jsme rádi, že je většina našich žáků aktivní, s chutí se 

zapojuje do různých akcí a soutěží, ať se jedná o sportovní 

klání, vědomostní soutěže, různé olympiády, dopravní 

soutěže, výtvarné apod. Ne vždy se zadaří tak, aby bylo 

dosaženo umístění, ale jak víme - není důležité vyhrát, 

nýbrž zúčastnit se. V tomto směru tedy náleží pochvala a 

poděkování všem aktivním dětem. 

 

 

Druhou část příspěvku bychom rádi věnovali zveřejnění 

některých zdařilých úvah žáků 8. a 9. ročníku.  

 

Až já budu rodičem (Natálie Hofmanová – 9. tř.) 

Pokaždé, když rodiče řeknou, nebo udělají něco, co se mi nelíbí, tak si v hlavě povím, že já 

taková nebudu. Ale děti většinou pochytí rodičovskou výchovu a tu pak používají na svých dětech. 

A někdy taky ne, protože postupem času přichází nové techniky a rady na to nejlepší pro potomky. 

Podle mě existují tři typy rodičů. Ti, kteří jsou pro tvrdou výchovu. „Do osmnácti pod 

zámkem.“ Další typ vyznává volnost a ten poslední – z každého něco. Co je ale správné? Prospěje 

našim ratolestem volnost, nebo přísnost? Jak se říká – „Zakázané ovoce chutná nejlépe.“ Já jako 

rodič bych chtěla být ten poslední typ. Lepší, než jenom nadávat a zakazovat, je mít kamarádský 

vztah. Dovolovat všechno se také nesmí. 

Chtěla bych být přesně taková, jako jsou moji rodiče. Většinu mi dovolí, ale vědí, že vím, 

kde jsou hranice. Uvědomuji si, kam až mohu zajít a kam ne. Chci svým dětem dát všechno, co 

můžu. Věnovat jim všechen svůj volný čas. Najít si práci, ve které bych nebyla pořád, aby na 

výchovu byl čas. Rodič by měl být vzorem. Nelíbí se mi, když někdo nakazuje pít vodu a sám pije 

víno. Sama bych po sobě měla uklidit, pokud chci, aby i ostatní měli uklizeno. 

Důvěra je také důležitá. Svěřování rodičům utužuje vztah. Myslím si, že to i dodává pocit 

bezpečí. Ne vždycky se mi budou svěřovat se vším, to chápu, ale důležité je sdílet některé problémy, 

aby se daly řešit, aby se mohlo pomoct. Chci své děti vidět jenom šťastné. Pokud ale budu přísná a 

jenom nadávat, tak nemohu počítat s tím, že ve mě budou mít důvěru. Spíš se budou bát něco 

povědět, aby z toho nebyla potíž. 

Domácí mazlíček bude způsob, jak je naučit zodpovědnosti. Budou se mít o koho starat. 

Třeba takové morče nebo pes. Venčení, krmení, vyklízení klece. To už zodpovědnost je. Ta je 

potřeba proto, aby se naopak dalo věřit dětem. Abychom si mohli být jistí, že když řekneme, že se 

od kamaráda vrátí v sedm, tak se v sedm opravdu vrátí. 

Samozřejmě, že tohle jsou jen nápady, jak by to mělo vypadat, ale nikdy to nebude přesně 

takové, jaké si to vysníme. Naše ratolesti mohou ovlivnit spolužáci nebo parta, do které se snaží 

zapadnout, a tak se výchova vymkne z rukou. Tady už je potřeba přísnost. Někteří určitě jako mladší 

ochutnali cigaretu nebo alkohol, ale jako rodič bych nechtěla, aby to zašlo moc daleko. Všechno má 

své meze, ať už vám je deset, nebo třicet let. 

 

Štěstí (Nela Poláková – 9. tř.) 

 Celý život se ženeme za štěstím a toužíme být šťastni. Štěstí – jedno slovo, ale každý si 

představí něco jiného. Někdo si myslí, že s penězi bude šťastný. Jinému stačí rodina, láska a zdraví. 

Co ke štěstí potřebujete Vy? Většinou se jedná o věci, které si za peníze nekoupíme. 

 Pro žákyni první třídy je symbolem štěstí např. nová Barbie, zato u patnáctileté dívky byste 

s ní moc nezabodovali. Pro ni je tímto symbolem pozornost hezkého chlapce. Lidem pocit 

radostného okamžiku navozuje, když něco mají, vlastní. Toto dokazují i reklamy, které na nás útočí 

na každém kroku, říkají, že nejšťastnější budeme s novou pračkou, sušičkou, autem, půjčkou atd.  
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 Podle mě je pocit štěstí záležitostí čistě vnitřní, záleží na nastavení člověka. Naplňující pocit 

nám nenavozují žádné hmotné statky. Ty jsou pomíjivé, kdežto rodina, láska a zdraví člověku 

zůstávají. Podle mě se šťastný člověk pozná tak, že má pro co žít. 

 Spousta lidí v dnešní společnosti vidí své životní štěstí v penězích a pracovní kariéře a 

neuvědomuje si, že by to mělo být úplně něco jiného. Svou chybu si někteří lidé uvědomí až po 

překonání smrtelné nemoci nebo autonehodě atd. Poté změní celý svůj žebříček hodnot. Jiní si to 

uvědomí až ve stáří, kdy sice mají hodně peněz, ale nikoho, s kým by je utratili. … (kráceno) 

 

Sourozenci – celoživotní přátelé, partneři (Natálie Svobodová – 8. tř.) 

 Každý mladý pár, který by si chtěl založit rodinu, si pokládá otázku, jestli si pořídit jedno 

dítě, nebo více. Ale jak se rozhodnout? Mít dítě znamená radost a štěstí. Dát někomu život. Je to 

nepopsatelné. Jsou to krásné chvíle čekání devět měsíců na miminko a pak se radovat a smát se 

s malým nemluvnětem. Děťátko je zázrak přírody. Malému dítěti je dobře s rodiči, ale když už 

trochu povyroste, shání kamarády, s kým by si mohlo hrát. Podle mého názoru by děti mohly být 

alespoň dvě, aby měly někoho ve zhruba stejném věku. 

 Myslím si, že dětem je lépe ve dvou. Když jsou ještě malé, mohou si spolu hrát. Až budou 

starší a chodit do školy, může starší mladšímu poradit, protože jsou k sobě blíže. Každodenní soužití 

sourozence více propojuje a utváří se mezi nimi pevné pouto přátelství, kterému se říká 

sourozenecká láska. … 

 Rodiče ve výchově dětí hrají hlavní roli. Na nich závisí budoucnost jejich dětí a jací budou 

povahově. …  

 Domnívám se, že má smysl mít více dětí než jedno. Sourozenecká láska, to je to, co 

jedináček nikdy nezažije. Ať se rodiče snaží, jak chtějí, nikdy dítěti nenahradí bratra nebo sestru. 

 

Závěrem bychom rádi čtenářům zpravodaje popřáli slunečné léto, dostatek odpočinku, 

načerpání sil do nového školního roku a připomněli, že s celkovým přehledem dění ve škole, včetně 

fotografií, se mohou seznámit na našich školních stránkách (www.skolaroztoky.cz). 

 

Kolektiv žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ  

TJ Sokol_____________________________________________________________ 

ZÁCHRANA V POSLEDNÍM DOMÁCÍM UTKÁNÍ 

V posledním domácím zápase s Libštátem v sobotu 17. června se družstvu mužů podařilo díky 

vítězství 2:0 zachránit v 1.B třídě. Děkujeme všem fanouškům za podporu při zápasech. 

Společné družstvo dorostu Roztok a Jilemnice vyhrálo Okresní přebor Jičínska. 

Týmy mladší i starší přípravky nás dobře reprezentovaly, neboť počet vyhraných zápasů byl výrazně 

vyšší než těch prohraných. 

Od příští sezóny bude tým mužů hrát opět 1. B třídu, družstva dorostu a žáků budou spojená s 

Jilemnicí a jsou přihlášena do krajské soutěže. Týmy starší i mladší přípravky budou hrát Okresní 

přebor Semily. 

V pátek 30. června od 16 hodin se uskuteční tradiční akce Hurá prázdniny!, kterou chystáme ve 

spolupráci s obcí Roztoky u Jilemnice. 

Memorial Vládi Mečíře proběhne 5. července od 13 hodin a letos dozná změny, bude to turnaj v 

minikopané 4 + 1. V průběhu léta se uskuteční i turnaj v nohejbale. 

 

http://www.skolaroztoky.cz/
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Poděkování 

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo pomáhali s přípravou turnaje přípravek, akcí Hurá prázdniny a 

účastníkům brigády na položení zámkové dlažby. Velmi si Vaší pomoci ceníme. 

Zároveň Vás chceme požádat opět účast na brigádě, tentokrát půjde o opravu schodů, termín bude 

oznámen na vývěsce. 

Pavel Kysela, předseda TJ Sokol Roztoky u Jilemnice 

Jilemnicko – svazek obcí________________________________________________ 

Jilemnicko – svazek obcí provozuje v současné době systém šesti komunitních kompostáren 

v rámci celého území SO ORP Jilemnice. Pro zajištění provozu disponuje vlastní technikou 

(nákladní vůz, traktor, drtící vůz, překopávač, síto). Tato technika je provozována Technickými 

službami Vítkovice a její obsluha je zajištěna zaměstnanci TS a následně fakturována Svazku. 

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí stále se rozrůstající systém kompostování organizačně a technicky 

zabezpečit a odstranit tak závislost provozu systému na jedné z členských obcí, potažmo závislost na 

daném volebním období, plánuje Jilemnicko – svazek obcí připravit pro potřeby uskladnění 

techniky, její údržby a provozu vlastní technické zázemí.  Jedná se o nákup pozemku v lokalitě 

Hrabačov (centrum území   dobrou dostupností) a následnou výstavbu skladovacího a obslužného 

objektu včetně dílny, garáží a administrativního zázemí. Toto zařízení by mělo být koncipováno 

s dostatečnou kapacitou, aby svazek mohl v budoucnu uvažovat také o možnosti vlastního zajištění 

kompletního odpadového hospodářství v regionu. Vzhledem k tomu se představitelé všech 

členských obcí shodli daný projekt podpořit, budou jednotlivá zastupitelstva rozhodovat o 

mimořádném příspěvku svazku. V případě, že projekt dostane podporu většiny zastupitelstev, budou 

postupně zahájeny kroky k uskutečnění tohoto ojedinělého plánu. 

Vedení svazku, na kterém se naše obec prostřednictvím starosty aktivně podílí, usiluje o 

maximální využití evropských dotací, a proto je každá vložená koruna několikrát zhodnocena, a 

proto jsme přesvědčeni o mnoha výhodách tohoto projektu. 

„Drábák“____________________________________________________________ 

Drábkův rybníček ve středu obce, ukrytý mezi stromy, na vás zapůsobí svou atmosférou 

plnou klidu a pohody. Změnil několik majitelů, nyní je v péči obce. Od jara do zimy jsou tu k vidění 

různé rostliny, momentálně kvetou lekníny a kosatce. Ve vodě je viditelný život, na jaře patřily 

břehy žabám. Občas se tu objeví i párek kachen s mladými. Zastavte se při svých procházkách i na 

tomto překrásném místě. 

 


