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Roztocký zpravodaj    
         Informační občasník obce Roztoky u Jilemnice 
                                            

Podzimní vydání 

 

 
   
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka dne: 26. 9. 2016                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss      číslo: 3/2016 

Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

zdravím vás po nedávno ukončené době prázdnin a zasloužených dnů letního odpočinku. Obojí 

máme zdárně za sebou. Začátkem září jsme spolu se starostou sousední obce Kruh, panem Jiřím 

Sedláčkem, přivítali v naší škole žáčky první třídy. Začíná jim další životní období, které přináší 

vždy něco nového. Také v naší obci se snažíme přijít s něčím novým, budovat, rekonstruovat, prostě 

pracovat tak, aby se nám tady všem líbilo. K tomu, abychom byli úspěšní, jsou však zapotřebí 

finance, které se všemi silami pokoušíme získat z rozličných grantů a dotací. Bohužel vhodných 

programů pro rozvoj obcí, dle mého názoru, spíše ubývá. I přesto byly naše podané žádosti o dotace 

schváleny. V letošním roce jsme od Libereckého kraje získali finanční prostředky ve výši 300 tisíc 

korun na výstavbu již několikrát zmiňovaného multifunkčního hřiště. Jeho výstavba byla 

z administrativních důvodů přesunuta na příští rok. V současné době probíhají udržovací práce v 

kulturním sále, dále rekonstrukce obecních garáží a je připraven projekt, který změní využití tohoto 

místa. Nově by v těchto místech vznikl prostor pro sběrný dvůr na tříděný odpad a technické zázemí 

obce. Rovněž pracujeme na projektu revitalizace návsi, zateplení bytového domu č. p. 305 a mnoha 

dalších akcí, které jsou potřebné pro další rozvoj naší obce.  

Nejen prací živ je člověk, a proto naše obec i letos navazuje na předešlý povedený ročník „Vepřové 

hody“. Akce se uskuteční ve středu 16. listopadu od 16 hodin před obecním úřadem.  Těšíme na 

hojnou účast.  
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Nová posila na obecním úřadu____________________________________________ 

Někteří z vás už jistě zaznamenali změnu osazenstva na obecním úřadu. Po dlouhém váhání jsme 

dospěli k rozhodnutí, že je třeba posílit náš tým. Na základě výběrového řízení byla vybrána Ing. 

Ludmila Štěpánková. V souvislosti s touto změnou dochází i ke změně úředních hodin na obecním 

úřadu.  

 

Pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30 

Úterý 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00 

Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30 

Čtvrtek 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00 

Pátek 8:00 – 11:00 11:30 – 14:00 

 

Rádi bychom vám také připomněli, co vše lze na obecním úřadu zařídit: 

- vidimace – ověřování shody opisu listiny s jejím originálem, 

- legalizace – ověřování pravosti podpisu na listině, 

- služby CZECH POINT – výpis z Katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy, výpis 

z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis 

z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, výpis z insolvenčního rejstříku, přijetí podání podle živnostenského zákona, 

zřízení datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů. 

Životní jubilea_________________________________________________________

 
Říjen 

88 let, Šírová Věra, Roztoky u Jil. 93 

85 let, Patková Marie, Roztoky u Jil. 34 

85 let, Ing. Zvonař František, Roztoky u Jil. 133 

84 let, Kupkár Ábel, Roztoky u Jil. 325 

 

Listopad 

83 let, Kupkárová Ludmila, Roztoky u Jil. 325 

80 let, Süssová Hana, Roztoky u Jil. 286 

 

Prosinec 

84 let, Novák František, Roztoky u Jil. 58 

83 let, Juračková Hedvika, Roztoky u Jil. 128 

81 let, Kocánová Eva, Roztoky u Jil. 247 

 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 
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Odpadové hospodářství__________________________________________________ 
Od 1. října se svoz popelnic přesune opět na týdenní cykly. To znamená, že až do konce topné 

sezóny v dubnu 2017, se budou popelnice vyvážet každý pátek.  

V naší obci se vytřídí i velké množství recyklovatelného odpadu, sbírá se formou speciálních pytlů 

na plasty z domácnosti, tetrapaky a plechové obaly od potravin. Pytle jsou zdarma k dostání na 

obecním úřadě. Tyto pytle spolu se starým papírem odkládejte do sběrného dvora za obecním 

úřadem. Ve dvoře obecního úřadu je umístěn i kontejner na textil, do kontejneru patří pouze čistý 

textil, který je dále využíván pro humanitární účely. Odkládejte zde pouze tříděné komodity a 

zachovejte pořádek. 

V poslední době jsme zaznamenali vyšší zájem o výměnu popelnice. Popelnice, které již dosloužily, 

vracejte na obecní úřad, automaticky pak obdržíte popelnici novou. Popelnice jsou majetkem firmy 

Severočeské komunální služby s.r.o., která je prostřednictvím obecního úřadu dále propůjčuje 

místním občanům. Tyto nádoby pak vracíme zpět.  

 

 

Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu 

 
V sobotu dne 15. října 2016 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu pro fyzické osoby. 

Jedná se o odpad jako např. lednice, televizory, pneumatiky, léky, barvy a další nebezpečný odpad. 

Sběr proběhne podle uvedeného časového harmonogramu. 

 

Nebezpečný odpad neodkládejte na svozovou trasu, ale osobně předejte obsluze přímo na 

sběrném místě!!!!!!!!! 

 

St. č. 1: 8,00 hod. u Bušáků  

 St. č. 2: 8,15 hod.  u Pavlíčků 

 St. č. 3: 8,30 hod. u P-Kvartetu 

 St. č. 4: 8,45 hod. u kovárny 

 St. č. 5: 9,00 hod.  u obecního úřadu 

 St. č. 6: 9,15 hod. pod školou 

 St. č. 7: 9,30 hod.    u dolní prod. 

 St. č. 8: 9,45 hod. u Patků pod Prk. 

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

 

Časový harmonogram je pouze informativní!!!!!! 

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

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

 

Vodní hospodářství_____________________________________________________ 

V průběhu měsíce října a listopadu proběhne každoroční opisování vodoměrů, popř. jejich výměna. I 

v letošním roce provede tuto činnost zaměstnanec obce pan Jiří Bedrník. Vodné je možno zaplatit 

přímo na místě nebo bezhotovostně na číslo účtu 78-9619980277/0100, jako variabilní symbol 

uveďte číslo popisné. Cena vodného činí 25 Kč/m3. Splatnost je nejdéle do 16. 12. 2016.  
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Volby do zastupitelstva kraje______________________________________________ 
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do zastupitelstva Libereckého kraje. Volit je možné 

v pátek 7. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volební 

místnost bude tradičně umístěna v zasedací místnosti na Obecním úřadu v Roztokách u Jilemnice. 

Tyto volby jsou po komunálních pro obce v zásadě těmi nejdůležitějšími. Právě kraj je garantem 

chodu obcí, právě na kraj směřují naše dotazy a právě kraj nabízí obcím možnosti čerpání finančních 

prostředků pomocí jednotlivě vyhlašovaných grantů. Přijďte proto podpořit kandidáty za náš region, 

kteří by území Jilemnicka v případném úspěchu zastupovali. 

Volné byty v domě s pečovatelskou službou________________________________________ 

V domě s pečovatelskou službou jsou k dnešnímu dni dva volné byty, jeden byt ve zvýšeném 

přízemí (1+kk) a druhý byt v prvním patře (2+kk). V případě Vašeho zájmu o pronájem bytu podejte 

žádost na obecní úřad. 

Scolarest informuje_____________________________________________________ 

Již čtvrtým rokem vaříme pro 140 žáků a personálu základní školy v nových prostorách školní 

jídelny Scolarest. Připravujeme také obědy a svačiny pro děti z mateřské školy v Roztokách i Kruhu. 

(45 dětí) 

Dále stravujeme okolo 60-ti dospělých z naší obce i sousedního Kruhu.  

Všichni naši hosté mají výběr ze dvou druhů jídel, celé menu (polévka + hlavní chod) nabízíme za 

58,- Kč. Denně je také možné ochutnat naše zeleninové nebo ovocné saláty a dezerty. 

Přijďte i Vy na oběd do naší školní jídelny, jste srdečně zváni.  

Těší se na Vás kolektiv zaměstnankyň Scolarestu. 

 

 

Lenka Šolcová 
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Knihovna informuje – nahlédnutí do obecní kroniky__________________________ 

Ve dnech 25. a 27. října 2016 ve výpůjčních hodinách, tj. od 13.30 do 18.00 hod. bude v knihovně 

možnost listovat obecní kronikou. K dispozici budou všechny díly včetně fotodokumentace. Kdo má 

zájem o historii nebo současnost naší obce, přijďte. 

Kultura_______________________________________________________________ 

- Posvícenská zábava - dne 8. 10. 2016 pořádá SDH Roztoky u Jilemnice posvícenskou zábavu. 

Zveme všechny příznivce kvalitní muziky a dobrého jídla k příjemnému posezení. 
- Ve středu 16. 11. 2016 pořádá obec Roztoky u Jilemnice před obecním úřadem klasické 

vepřové hody. Zároveň s nimi proběhne i slavnostní představení nového betlému, který nám 

zpříjemní nadcházející čas adventní. Zveme tímto všechny spoluobčany na pěkné odpoledne, 

kde bude připraveno bohaté občerstvení i příjemná muzika.  

Z historie naší obce___________________________________________________ 

V roce 1966 postihly naši obec dvě živelní pohromy. 

Dne 19. srpna ve 3 hodiny odpoledne se nad obcí srazily dvě bouřky, které byly provázeny průtrží 

mračen. Proudy vody se lily z nebe a během 20 minut se rozvodnil potůček protékající obcí takovou 

měrou, že voda zatopila celé okolí traktorové stanice, Hamáčkův dvůr, silnici u Antošových a pošty, 

dvůr u Horáčků, Mečířů, Vanclů až k továrně Miletě. V Dolánkách bylo učiněné jezero. Voda se 

valila takovou silou, že strhala most u Kovozávodů i v Dolánkách. Na 2 místech byla zničena okresní 

komunikace a na 8 místech byly strženy náspy a tarasy břehů. Celkem bylo zaplaveno 28 obytných 

domů a 48 studní. Nejvíce byly postiženy domy čp. 259, 204, 287, 244, 100, 155, 229 a 48. Dále 

průmyslové závody Mileta 07 a Kovozávody.  

Na veřejném majetku MNV vznikly škody cca 55 tis. Kčs. Veškeré škody způsobené povodní 

představovaly částku 500 tis. Kč. Dne 20. srpna přijeli do obce požárníci ze Semil, Studence a 

s místními požárníky po 3 dny odstraňovali kal z místních studní a sklepů. Škody způsobné povodní 

byly do konce září odstraněny. 

 

Popis povodně zaměstnanci Milety 07: 

Povodeň vytvořila řečiště v šíři 100 metrů a proudy vody obklopovaly tovární objekt do výše 110 

cm. V závodě zůstalo celkem 30 pracovníků, kteří prováděli zajišťovací a záchranné práce. 

Zaměstnanci utěsňovali vchody bavlněným odpadem, takže do provozoven vniklo pouze 20 cm 

vody. Přesunem materiálu do regálů a na stojany nedošlo ke škodám na materiálu ani na hotovém 

zboží. Po poklesu vody zůstala v provozovnách 2-5 cm vrstva bahna. Elektrické motory umístěné 

pod úrovní podlah byly zatopeny a zemní elektrický rozvod byl poškozen. Na úklidu a odstraňování 

bahna a škod se pracovalo nepřetržitě od pátku do pondělí, prací se zúčastnilo 105 pracovníků. 

Živelní pohroma mohla způsobit milionové škody. Prokázala se však velká obětavost pracovníků a 

závod po 12 hodinách běžel opět naplno. Podnikový ředitel ocenil obětavost pracovníků vypsáním 

mimořádných odměn.      

 

V prosinci se přehnaly přes obec sněhové vánice a přívaly sněhu zasypaly místní obydlí a 

komunikace. Sněhová pokrývka dosahovala místy až ke dvěma metrům. 

          Čerpáno z obecní kroniky  
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