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Uzávěrka dne: 25. 9. 2017                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss    

Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek   číslo: 3/2017 

 

Vážení spoluobčané, 

 

zdravím Vás všechny při čtení dalšího vydání Roztockého zpravodaje.  

Léto, pro nás asi nejpříjemnější období v roce, kdy nám sluníčko prosvětluje a prodlužuje dny, kdy 

trávíme volný čas posezením s dětmi a přáteli na zahradách, grilujeme, bavíme se, zahradničíme, 

sportujeme, cestujeme, prostě léto, kdy se toho dá tolik stihnout, nám pomalu ale jistě končí. Děti 

zasedly do školních lavic, přivítali jsme nové prvňáčky a začínáme se chystat na chladnější období. 

Doufám proto, že jste si toto krásné období užili ke své spokojenosti, trochu si aktivně či i pasivně 

odpočinuli a nabrali nový elán do nastupujícího podzimu.  

S ním je také z větší části zahájena topná sezóna. Nebudu se tady dlouze zmiňovat, čím vším se dá 

ve vašich kotlích topit, čím se topit má a čím nemá. To jsme tady zmiňovali již mnohokrát. Chtěl 

bych spíše připomenout našim občanům, že Liberecký kraj vyhlašuje na konci měsíce září zajímavý 

projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II“. Je to obdoba projektu vyhlášeného krajem 

v loňském roce, do něhož se úspěšně zapojilo i mnoho našich občanů a využilo tak poskytnutých 

finančních prostředků k modernizaci vytápění svých nemovitostí. Veškeré dostupné informace po 

vyhlášení této výzvy najdete na internetových stránkách kraje (http://dotace.kraj-lbc.cz/Kotlikove-

dotace-v-Libereckem-kraji---2-vyzva-r393577.htm), na vývěsních tabulích obecního úřadu anebo 

přímo v kanceláři obecního úřadu. Neváhejte a využijte této možnosti. Výše dosaženého příspěvku 

může přesáhnout až 120 tisíc korun. 

Nastává však také období kácení dřevin. Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění pozdějších 

předpisů hovoří o povinnostech, které je nutno splnit před kácením dřevin rostoucích mimo les. 

Mimo jiné hovoří o nutnosti požádat místně příslušný obecní úřad o rozhodnutí povolit kácení 

takových dřevin, které mají ve výšce 130 cm od země obvod kmene větší než 80 cm nebo 

souvislého keřovitého porostu o rozloze 40 m2 a větší. Toto se nevztahuje na ovocné stromy. Velmi 

důrazně doporučuji dodržovat tento zákon a o povolení včas požádat (formulář najdete na webových 

stránkách obce nebo přímo v kanceláři obecního úřadu). Dnes, v době narušených mezilidských 

vztahů, se totiž čím dál více setkáváme s tím, že si sousedé vyřizují své spory přes úřady. Pokuty 

udělené státními orgány ochrany přírody jsou značné, a přitom jim lze snadno předejít.  

Roztocký zpravodaj 
Informační občasník obce Roztoky u Jilemnice 

http://dotace.kraj-lbc.cz/Kotlikove-dotace-v-Libereckem-kraji---2-vyzva-r393577.htm
http://dotace.kraj-lbc.cz/Kotlikove-dotace-v-Libereckem-kraji---2-vyzva-r393577.htm
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Kontejnery na bioodpad budou v provozu ještě v měsíci říjnu. Využijte proto této služby a nepalte 

klestí na zahradách. V případě většího množství nebo průměru větví, využijte prosím prostor pod 

hřbitovem. Přeji všem klidný podzim. 
Osvald Süss, starosta obce 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR_______________________________ 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volit 

je možné v pátek od 14 hodin do 22 hodin, v sobotu pak od 8 hodin do 14 hodin. Volební místnost je 

tradičně umístěna v zasedací místnosti na Obecním úřadu Roztoky u Jilemnice. Občané ČR, kteří 

dosáhli zletilosti a nejsou omezeni ve svéprávnosti k výkonu volebního práva, zvolí 200 poslanců do 

poslanecké sněmovny, dolní komory Parlamentu České republiky pomocí systému poměrného 

zastoupení. Pokud byste chtěli volit mimo místo svého trvalého bydliště, musíte si zažádat o voličský 

průkaz – vydávání průkazů je možné od 5. 10. do 18. 10. 2017. Voliči se při volbách musí prokázat 

platným průkazem totožnosti. Vzhledem k důležitosti těchto voleb Vás žádáme o hojnou účast. Vždyť 

kde jinde můžete svým názorem ovlivnit směr vývoje naší země. 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v naší obci _____________________________________ 

Jedním z důležitých úkolů našeho zastupitelstva v tomto roce je pokračování v záměru 

dokončení projektu a získání stavebního povolení na revitalizaci prostranství před budovou obecního 

úřadu s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy u silnice III/28411“. Zpracovaný projekt byl nyní 

předložen k posouzení stavebnímu úřadu za účelem získání stavebního povolení. Součástí tohoto 

záměru byl i odkup a směna části některých pozemků od našich spoluobčanů, které budou touto akcí 

zasaženy. Děkujeme za vstřícný přístup. 

Současně se začíná s plánováním a projektováním dalšího úseku chodníku od pošty směrem k P – 

kvartetu. Usilujeme totiž o celkovou rekonstrukci silnice č. 2841, která je hlavní tepnou přes naši obec 

a její stav neodpovídá bezpečnostním předpisům. Rekonstrukci předchází zhotovení projektové 

dokumentace, na které již KSSLK pracuje. Zpracovanou dokumentaci bychom chtěli využít při našem 

záměru. Bude to asi dlouhá cesta, ale nevzdáme se. 

Zateplení bytového domu čp. 305____________________________________________ 

Rovněž další z plánovaných projektů probíhá podle časového harmonogramu. Tím je zateplení 

bytového domu č.p. 305. Práce zahájila firma HM-stav na počátku září, dokončení prací je plánováno 

do konce října. Doufejme, že nám bude počasí přát a plánované termíny dodržíme. Nájemníky bychom 

tímto chtěli poprosit o trpělivost, která se jim vrátí úsporou v nákladech na topení.  

Rekonstrukce obecní úřad _________________________________________________ 

Ne všechno však probíhá tak, jak jsme si naplánovali. Probíhající rekonstrukci v prostorách 

obecního úřadu jsme započali již po tržnici. Hned v úvodu rekonstrukce přišly komplikace se špatným 

stavem současné elektroinstalace, která musela projít celkovou obnovou a vzápětí i s výběrem 

řemeslnických firem, kterých je u nás opravdu nedostatek. Není to totiž akce dodavatelská, ale 

jednotlivé profese oslovujeme zvlášť. I přesto doufáme, že práce, které zahrnují např. zhotovení 

nového hygienického zázemí pro zaměstnance úřadu, budou alespoň z větší části dokončeny do 

blížícího se termínu voleb.  
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Obecní knihovna ________________________________________________________ 

Ve dnech 24. a 26. 10. 2017 ve výpůjčních hodinách, tj. 13.30 až 18 hodin, bude v knihovně 

možnost nahlédnutí do obecní kroniky. Pokud máte zájem o historii nebo současnost naší 

obce, přijďte se podívat. 

 

Kultura________________________________________________________________ 

Sobota 7. 10. 2017 SDH Roztoky u Jilemnice pořádá „posvícenskou zábavu“. 

Zahraje nám Soumrak Band, Alibi rock a Hitmakers. Začátek je ve 20 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Žádosti o vydání občanského průkazu nebo pasu______________________________ 

Žádost o oba osobní doklady lze podat u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Vyhotovený doklad vydává úřad, u kterého 

byla podána žádost. Pokud si průkaz nebudete moci převzít na tomto úřadu, zvolíte si jiný a uvedete ho 

do žádosti - v tomto případě zaplatíte správní poplatek 100,- Kč. (Výjimkou jsou cestovní pasy vydané 

ve zkrácené lhůtě, ty je možné vyzvednou pouze u úřadu, kde jste podali žádost). 

Odpadové hospodářství__________________________________________________

Od 6. října se svoz komunálního odpadu přesune zpět do starých kolejí na týdenní cyklus. 

Přesto bychom Vás chtěli opětovně požádat o zvýšenou pozornost při třídění odpadu. Pytle na 

tříděný odpad dostanete zdarma v kanceláři obecního úřadu. Jednotlivé komodity jako plast 

z domácnosti, papír, plechovky a tetrapaky můžete právě v těchto pytlích odložit ve dvoře obecního 

úřadu. Dále pak sklo a PET lahve odkládejte na jednotlivých sběrných místech. V letošním roce 

jsme navýšili jejich počet a zřídili tak sběrné místo na Sokolce. Je s podivem, že i po tolika letech, 

kdy se třídění odpadů aktivně ve většině účastníme, se najdou tací, kteří nevědí o pytlích na 

jednotlivé komodity. 

 

V sobotu 14. října proběhne tradiční podzimní svoz nebezpečného odpadu. 

Mezi něj řadíme např. lednice, televize a monitory, pneumatiky, léky, syntetické barvy, laky, 

syntetická ředidla, elektrické baterie, autobaterie, lepidla, tonery z tiskáren, inkousty, těkavé látky, 

zářivky atp. Všeobecně takový odpad, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo 

zvířat nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké nebezpečí. 

 

Svozová trasa: 

8:00 hod  u Bušáků    9:15 hod  pod školou 

8:15 hod  u Pavlíčků    9:30 hod  u dolní prodejny 

8:30 hod u P-Kvartetu    9:45 hod u Patků pod Prklínem 

8:45 hod  u kovárny    10:00 hod  pod Borůvkovými 

9:00 hod  u obecního úřadu 

 

Časový harmonogram je pouze informativní. Nebezpečný odpad neodkládejte na svozovou trasu, ale 

osobně předávejte obsluze přímo na sběrném místě! 

Sběr železného šrotu provede SDH Roztoky u Jilemnice obvyklým způsobem. Železo na 

svozovou trasu odkládejte nejlépe v sobotu ráno. Děkujeme. 
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Životní jubilea_________________________________________________________

 

Říjen 

85 let, Kupkár Ábel, Roztoky u Jilemnice 325 

81 let, Matoušková Milada, Roztoky u Jilemnice 247 

86 let, Patková Marie, Roztoky u Jilemnice 34 

89 let, Šírová Věra, Roztoky u Jilemnice 93 

86 let, Zvonař František, Roztoky u Jilemnice 133 

 

Listopad 

81 let, Süssová Hana, Roztoky u Jilemnice 286 

84 let, Kupkárová Ludmila, Roztoky u Jilemnice 325 

 

Prosinec 

85 let, Novák František, Roztoky u Jilemnice 58 

84 let, Juračková Hedvika, Roztoky u Jilemnice 128 

82 let, Kocánová Eva, Roztoky u Jilemnice 247 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody 

Vodní hospodářství_____________________________________________________ 

Odečet vodoměrů, případně jejich výměna, proběhne během měsíce října a listopadu. Odečty 

bude provádět pan Stanislav Vodnárek. Vodné je možné uhradit v hotovosti přímo na místě, příp. na 

obecním úřadu nebo bezhotovostně na číslo účtu 78-9619980277/0100, kdy variabilní symbol 

uveďte vaše číslo popisné. Cena vodného je 25 Kč/m³.   

 

!! Splatnost vodného je nejpozději do 15. 12. 2017 !! 

 

Multifunkční hřiště_____________________________________________________ 

Multifunkční hřiště je v plném provozu. Do užívání ho převzal TJ Sokol Roztoky v červenci 

a od té doby je pravidelně využíváno. V současnosti ho využívají jak žáci ZŠ a MŠ, tak i ostatní 

sportovci z řad našich i přespolních občanů. Pronájem si můžete domluvit se správcem panem 

Miroslavem Petrákem, čp. 272 (naproti hasičárně). Pravidla chování a užívání areálu hřiště jsou 

pevně stanovena provozním řádem, který je vyvěšen u vstupu na hřiště. 

 

Obecní zabíjačka_______________________________________________________ 

Ve čtvrtek 16. listopadu pro Vás obecní zastupitelstvo, děvčata ze školní jídelny a 

několik dobrovolníků, připravuje již třetí ročník tzv. „Obecní zabíjačky“. 

Doufejme, že počasí bude alespoň o chloupek lepší než v minulém roce a že si 

společně užijeme dobrého jídla, pití a kvalitní hudby v podání pana Červeného. 

Těšíme se na hojnou účast. 
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Malá slavnost pod širým nebem v Roztokách u Jilemnice__________________________ 

Dne 22. července 2017 v odpoledních hodinách se na tzv. Pasece v hořeních Roztokách 

konala slavnost požehnání kříže z roku 1837. Obřad požehnání vykonal správce studenecké farnosti 

P. Miroslav Paclík, pořadem požehnání provázel Jan Čermák, potomek selského rodu z čp. 63, 

vlastnícího přilehlé polnosti. 

 

 

 
 

 

Velmi pracné rekonstrukční dílo skvěle obnovilo památku lidové sochařské tvorby 

z předbřeznových let 19. století, odpovídající uměleckým zásadám biedermeieru a výtvarnými 

prostředky představující paralelu ke slovesnému umění Karla Jaromíra Erbena, dalšímu 

vynikajícímu plodu podkrkonošské tvořivosti téže doby. Rekonstrukce roztockého kříže se 

uskutečnila v době, kdy i v našem kraji vzrůstá zájem o tento druh umělecké tvorby zasazené do 

krajiny. 

O detailnější seznámení s touto tvorbou a jejím historickým pozadím v obecných i místních 

souvislostech se následně pokusil Josef Čermák, stařešina rodu paseckých sedláků. 

Postup a průběh náročné práce na obnovení památky pak zevrubně popsal Vlastimil Mendřický z čp. 

169, její hlavní organizátor a realizátor. On to byl, kdo se do nejmenších detailů zasloužil nejen o 

citlivé a technicky svrchované zrestaurování památného kříže, ale i o samu oslavu,  jíž obnova 

tohoto duchovního místa vyvrcholila a jíž  se v tomto odlehlém cípu naší krajiny zúčastnila dobrá 

stovka roztockých občanů i zájemců z okolí. Na nejvyšší myslitelné úrovni tak Vlastimil Mendřický 

dokázal uskutečnit myšlenku, která už léta znepokojovala naše kulturní svědomí, což ve své řeči 

ocenila i Alena Háková, majitelka pozemku, na němž opravený kříž stojí. 
                                                                                 Josef Čermák 
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Veřejná sbírka na záchranu kostela _______________________________________ 

Dne 1. 8. 2017 byla zahájena veřejná sbírka na záchranu kostela sv. Filipa a Jakuba 

v Roztokách u Jilemnice. Vaše případné finanční dary je možné zasílat na transparentní účet obce 

č. 115-4752270247/0100, anebo vhodit přímo do pokladniček, které byly za tímto účelem zřízeny. 

Pokladničky jsou umístěny na obecním úřadu. Pokud budete chtít potvrzení o poskytnutém daru, je 

nutné dar zaslat bezhotovostně z vlastního účtu (majitel = dárce) a do variabilního symbolu vyplnit 

rodné číslo dárce. To vše z důvodu identifikace dárce a dohledatelnosti platby pro finanční úřad. 

Potvrzení o poskytnutém daru připravíme po dohodě s dárcem. 

Všem, kterým není lhostejný stav našeho kostela, předem děkujeme za poskytnuté dary.  

Znak a vlajka obce Roztoky u Jilemnice____________________________________ 

Již patnáct let používá obec Roztoky u Jilemnice znak a prapor v současné podobě. Znak a prapor 

byly obci uděleny předsedou Poslanecké sněmovny 25. 2. 2002. 

 

Podoba znaku: Ve stříbrno-modře šikmo vlnitě děleném štítě nahoře zelený had 

s červeným jazykem ovinutý kolem černé šikmé hůlky, dole dva kosmo položené 

zkřížené stříbrné meče se zlatými jílci. 

 

Prapor: Bílo-modře šikmým zvlněným řezem dělený list. V bílém poli 

šikmo černá hůlka ovinutá zeleným hadem s červeným jazykem. 

V modrém poli dva zkřížené meče, kosmý hlavicí k vlajícímu okraji, přes 

něj šikmý hlavicí k dolnímu okraji, oba bílé se žlutými jílci. 

Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

 

  

Autor návrhu znaku a praporu: Zdeněk Velebný. 

 

Ikonografie: „Při tvorbě znaku jsem vycházel z následujících zjištění: Roztoky se připomínají již 

před rokem 1360, kdy zde byl farní kostel. V roce 1360 je měli ve svém držení Zdeněk z Radimě a 

Kunka se svými syny, v roce 1390 Eulalie z Kostelce n. S., v roce 1394 Štěpán Karlovec z R. L. 

V 16. století zpustly. Jedna část s kostelem patřila k Štěpanicům a v letech 1492 – 1850 k Jilemnici. 

Druhá část patřila do roku 1540 k Bradlci a poté ke Kumburku. V roce 1739 byl po požáru starého 

roubeného kostela postaven zděný kostel, který byl zasvěcen sv. Filipovi a Jakubovi. Zkřížené meče 

– symbol z obecní pečeti, had - atribut sv. Filipa, hůl – atribut sv. Jakuba menšího, zvlněná modrá – 

symbol názvu obce“ (text pod názvem „Zdůvodnění návrhu znaku a praporu obce Roztoky u 

Jilemnice“ vypracoval navrhovatel). 

 

Humanitární sklad oblečení v Jilemnici____________________________________ 

V Jilemnici byl zřízen humanitární sklad ošacení – sklad se nachází v budově bývalé 

polikliniky v přízemí vedle sídla městské policie (u nemocnice). Humanitární sklad funguje jako 

sběrna oblečení a ostatních věcí, vše je zde tříděno a určeno buď na prodej do charitního obchodu, 

nebo k výdeji na poukázky pro osoby v nouzi, přebytečné věci jsou pravidelně sváženy do Diakónie 

Broumov k dalšímu zpracování. Nepotřebné přebytky můžete odevzdat v pondělí dopoledne od 9:00 

do 12:30, odpoledne pak od 13:00 do 16:00, ve čtvrtek odpoledne od 15:00 do 17:00. 
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Sport________________________________________________________________ 

Fotbalový turnaj 

V sobotu 25.6.2017 proběhl v Roztokách u Jilemnice fotbalový turnaj starších i mladších 

přípravek. Turnaje se účastnilo 12 družstev. Celkem 110 dětí a za přítomnosti mnoha diváků. 

Hrálo se 18 minut každý s každým v obou skupinách na dvou hracích plochách ve složení brankař + 

5 hráčů v poli s možností 5 střídajících. 

Pro zpestření turnaje probíhaly v areálu i fotbalové dovednostní soutěže, jako možnost zábavy pro 

diváky i hráče při čekání na další zápas. 

Děkujeme za podporu obce Roztoky u Jilemnice i obce Kruh a mnoha dalším sponzorům, 

díky nim byli vítězové i poražení odměněni pěknými cenami. Přálo nám pěkné počasí a vše se 

vydařilo. 

Doufáme, že příští rok turnaj zopakujeme a opět prožijeme pěkný den s dětmi, sportem a fotbalem. 

 

Mladší přípravky: 
Konečné pořadí: 1. Nová a Stará Paka, 2. Sokol Roztoky A, 3. SK Jilemnice, 4. Vysoké nad 

Jizerou, 5. Nová a Stará Paka B, 6. Sokol Roztoky B, 

Nejlepší hráč Matěj Mečíř, Roztoky u Jilemnice. 

Nejlepší brankář Marek Holec, Roztoky u Jilemnice.  

 

Starší přípravky: 
Konečné pořadí: 1. Nová a Stará Paka, 2. Sokol Roztoky, 3. Semily,  4. Vysoké nad Jizerou, 

5.Jilemnice, 6. Podhůří, 

Nejlepší hráč Patka, Nová a Stará Paka 

Nejlepší brankář David Mečíř, Roztoky u Jilemnice.  
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Fotbalový turnaj: 

 

 
 

          
 

 

Moc děkujeme všem, kdo nám pomohl s přípravou a organizací! 


