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Uzávěrka dne: 17. 9. 2018                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss    

Cena jednoho výtisku: zdarma Simona Riskovová   číslo: 3/2018 

 

Vážení spoluobčané, 

 

připravili jsme pro vás třetí vydání roztockého zpravodaje letošního roku, což znamená, že je léto 

nenávratně pryč, dny se začaly krátit, přijde na řadu teplejší oblečení a možná se dočkáme i dlouho 

očekávané vláhy. Léto bylo na naši nadmořskou výšku neobvykle horké, ale určitě na něj ještě rádi budeme 

vzpomínat. Předpokládám, že jste si udělali pár dní volna, strávili pohodovou dovolenou a zažili zajímavé 

výlety.  

Na obci bylo ale napilno i v těchto letních měsících. Současně s výstavbou dlouho plánovaného výtahu, 

který usnadní pacientům přístup k lékařům, jsme se rozhodli částečně zmodernizovat ordinaci a zázemí 

pana MUDr. Gottwalda. V srpnu nastoupila firma pana Martina Jahna a zahájila opravu střechy na budově 

obecního úřadu. Dále pak firma Preissler z Víchové nad Jizerou odstartovala práce na historickém hřbitově 

opravou hlavního chodníku.  Původní betonové dlaždice, které byly značně poškozeny kořeny starých 

stromů a tím i nebezpečné pro návštěvníky hřbitova, byly rozebrány a nyní jsou postupně nahrazovány 

novou dlažbou.  Na začátek září byla naplánována oprava několika místních komunikací. Po předešlé 

částečné opravě podloží, provedla firma Strabag celoplošnou výspravu položením asfaltového koberce. 

Touto rekonstrukcí byly dotčeny komunikace „U Bílků, „Na lukách“ a ke kravínu. Ve stejné době byla 

opravena firmou KRVAK splašková kanalizace u řadovek. Vzhledem k tomu, že realizace prací 

takovýchto projektů vyžadují i částečná omezení pro vás, občany, děkujeme vám za trpělivost a pochopení.  

V říjnu končí další čtyřleté volební období, pro které jsme získali vaši důvěru a mohli tak realizovat 

projekty za účelem rozvoje naší obce. Chtěl bych Vám za to ze srdce poděkovat. Společně se nám za ty 

čtyři roky podařilo vykonat hodně práce, která přispěje ke zkvalitnění služeb, vybavenosti ale i života 

v naší obci. Samozřejmě, že ne všechny plány se podařily v uplynulém období dokončit. Stále ještě 

pracujeme na projektech, které jsme již v minulosti zmiňovali, a které vzhledem k jejich složitosti 

pokračují už více než čtyři roky. Jedním z takových projektů je oprava hlavní silnice, která by měla být 

spojena s vybudováním chodníků, veřejného osvětlení, zvětšení parkoviště, nových autobusových 

zastávek a v neposlední řadě i rekonstrukcí prostranství před budovou obecního úřadu. Proto bych chtěl 

popřát všem voličům šťastnou ruku, všem kandidátům hodně úspěchů a nově zvoleným zastupitelům 

hodně sil do další časově i psychicky náročné práce.    

          Süss Osvald, starosta obce 

 

Roztocký zpravodaj 
Informační občasník obce Roztoky u Jilemnice 
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Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR________________________ 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstva obce a do třetiny Senátu 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. Při volbách do zastupitelstev je možné 

udílet preferenční hlasy. Je také možné zvolit stranu, případně kandidáty napříč různými stranami, ale i několik 

samostatných kandidátů a celou stranu (zákon č. 491/2001 Sb. § 34). Volič může volit ale nejvýše tolik kandidátů, 

kolik členů zastupitelstva má být zvoleno – pro Obec Roztoky u Jilemnice je to 9. Vzory, jak vyplnit hlasovací 

lístek, budou ve volební místnosti. Všechny kandidující subjekty budou uvedeny na jednom velkém hlasovacím 

lístku, který se následně po označení vloží do úřední obálky a vhodí do volební urny. Na rozdíl od jiných voleb 

není možné u voleb do zastupitelstva volit mimo místo svého bydliště za pomoci voličského průkazu. Voličské 

průkazy se budou vydávat pro volby do Senátu Parlamentu ČR, a to od 20. 9. 2018 na základě zaslané žádosti 

s ověřeným podpisem, nebo osobně podané žádosti na OÚ Roztoky u Jilemnice.  Případné II. kolo senátních 

voleb bude 12. a 13. října 2018. Žádáme Vás o hojnou účast. Každý hlas může být rozhodující. 

Historický hřbitov _______________________________________________________ 

Fotografie z historického hřbitova - oprava dlažby. 

 

   

Obecní knihovna ______________________________________________________________ 

Ve dnech 23. a 25. 10. 2018, od 13.30 do 18.00 hod., bude v obecní knihovně možnost 

nahlédnutí do obecní kroniky. Pokud máte zájem o historii i současnost naší obce, přijďte 

se podívat. Od ledna 2019 hledáme svědomitého člověka s úhledným písmem na pozici 

obecního kronikáře. Máte-li zájem, přijďte na obecní úřad, sdělíme vám podrobnosti. 

Kultura______________________________________________________________________ 

V sobotu 13. 10. 2018 SDH Roztoky u Jilemnice pořádá „posvícenskou zábavu“. 

Zahraje nám SOUMRAK a TAMPELBAND. Všichni jste srdečně zváni. 

 

 

POSVÍCENÍ – co to vlastně znamená, jaký má význam? Podle pověstí slavil posvícení poprvé král Šalamoun u 

příležitosti zasvěcení nového chrámu. Uspořádal velkou hostinu, dle které je pojmenována tato tradice. Původně 

se posvícení konalo ve výroční den vysvěcení kostela. Vzhledem k nejednotnosti těchto oslav, převážně 

z ekonomických důvodů (lidé se navštěvovali a neměl kdo pracovat), byl císařem Josefem II. v roce 1786 

stanoven jednotný termín, a to na třetí říjnovou neděli po svátku sv. Havla. Podzimní slavení mělo své 

opodstatnění – bylo všeho dostatek. Mouka, mák, švestky na povidla, dostatek vajec, drůbež pěkně vykrmená. 

Venkovanům skončila většina polních prací, a tak měli hned několik důvodů ke slavení. V současnosti se 

posvícení slaví od poloviny srpna až do listopadu.  
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Odpadové hospodářství_____________________________________________________

Od 5. října 2018 bude svoz komunálního odpadu probíhat opět v týdenním cyklu. Přesto nezapomínejte 

na třídění odpadu – pytle jsou k dispozici zdarma v kanceláři obecního úřadu. Plasty lze vhazovat do 

žlutých kontejnerů i v plastových obalech, které po vhození, prosím roztrhněte, vejde se pak mnohem více 

odpadu. Třiďte, má to smysl. Odpadní materiál je recyklován na dost vysoké úrovni. Z plastových lahví 

se vyrábí další plastové láhve. Z PET lahví jde také vyrobit oblečení, textilie a koberce. Z dalšího 

plastového materiálu se vyrábí stavební materiál. Z papíru se vyrábí recyklovaný papír, sešity, noviny, 

toaletní papír, kapesníky, obaly na vajíčka, lepenka, izolační výplň apod. Skleněné střepy se recyklují na 

výrobu dalších skleněných láhví. Navíc si nezabíráte zbytečně místo v popelnici. 

 

  

V sobotu 20. října 2018 proběhne tradiční podzimní svoz nebezpečného odpadu.  

 

Je to takový odpad, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo 

zvířat. Jedná se o lednice, televize a monitory, pneumatiky, léky, syntetické barvy, 

laky, syntetická ředidla, elektrické baterie, autobaterie, lepidla, tonery z tiskáren, 

inkousty, těkavé látky, zářivky atp.  

 

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! 

 

 

Na stejnou sobotu 20. 10. 2018 připravuje SDH Roztoky u Jilemnice sběr železného šrotu. Železo na 

svozovou trasu odkládejte nejlépe v sobotu ráno. Děkujeme. 

 

 

Vodné__________________________________________________________________ 

Cena vodného zůstává i v letošním roce nezměněna a je to 25 Kč/m³.  Během října a listopadu 

proběhne odečet vodoměrů, případně jejich výměna. Odečty bude provádět pan Stanislav Vodnárek. 

Prosíme o zpřístupnění cesty k vodoměrům.  Vodné je možné uhradit v hotovosti přímo na místě, příp. na 

obecním úřadě nebo bezhotovostně na číslo účtu 78-9619980277/0100, kdy jako variabilní symbol uveďte 

vaše číslo popisné.  

 

 

!! Splatnost vodného je nejpozději do 15. prosince 2018!! 
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Životní jubilea____________________________________________________________

Říjen 

86 let, Kupkár Ábel, Roztoky u Jilemnice 325 

82 let, Matoušková Milada, Roztoky u Jilemnice 247 

87 let, Patková Marie, Roztoky u Jilemnice 34 

90 let, Šírová Věra, Roztoky u Jilemnice 93 

87 let, Zvonař František, Roztoky u Jilemnice 133 

 

Listopad 

82 let, Süssová Hana, Roztoky u Jilemnice 286 

85 let, Kupkárová Ludmila, Roztoky u Jilemnice 325 

 

Prosinec 

86 let, Novák František, Roztoky u Jilemnice 58 

85 let, Juračková Hedvika, Roztoky u Jilemnice 128 

83 let, Kocánová Eva, Roztoky u Jilemnice 247 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody! 

 

Dům s pečovatelskou službou – nabídka pracovního místa________________________ 

Obec Roztoky u Jilemnice hledá zaměstnance na plný úvazek do 

domu s pečovatelskou službou. Nástup od ledna 2019. Prosíme zájemce, aby 

zaslali nebo osobně doručili žádost o toto pracovní místo na adresu obce. 

Detailní informace poskytneme na tel.: 481 587 296 nebo v kanceláři OÚ. 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola 

  

Školní rok sice teprve nedávno začal, ale i tak jsme již stihli nějaké zajímavé akce zažít a další 

promyslet a připravit.  

Jako tradičně zahájila výuku v 1. třídě paní ředitelka s paní učitelkou třídní slavnostním pasováním 

prvňáčků na žáky naší školy. Potěšila nás účast starosty obce Kruhu pana Jiřího Sedláčka a též člena 

zastupitelstva naší obce pana Václava Čermáka. Pro děti i jejich rodiče je začátek školní docházky 

slavnostním okamžikem, významným předělem v dosavadním chodu rodiny, a proto je jistě dobré, když 

vidí, že si toto uvědomuje celé široké okolí, a cítí, že jim všichni budou v rámci svých možností 

nápomocni. 

Den poté se pak celá škola (kromě již zmíněných prvňáčků – ti si teprve prohlíželi budovu, učebny 

a jejich vybavení, seznamovali se s tím, jak to tu chodí, na co si mají dát pozor apod.) zapojila do 

projektového dne – branného závodu. Jako každoročně jsme vytvořili 16 smíšených týmů z dětí od 2. po 

9. ročník tak, aby se spolu seznámili a skamarádili žáci napříč třídami. Vytyčili jsme trasu, sestavili úkoly, 

stanovili pravidla a mohlo se startovat. Družstva vybíhala s odstupem 5 minut, zdolání celé trasy i s úkoly 
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trvalo většinou zhruba hodinu a půl. Na závěr jsme vyhlásili a odměnili tři vítězné týmy, pochválili děti 

za to, že se k sobě hezky chovaly. 

Ve středu v rámci projektu Poznej svou obec, svůj region připravili druháci stopovanou pro 

prvňáky. Ostatní ročníky pojedou ve čtvrtek 13. 9. do Prachovských skal poznávat krásy našeho okolí. 

V pondělí 17. 9. si znovu připomeneme 100. výroční vzniku samostatného Československa – při 

příležitosti Evropského dne jazyků se budeme věnovat češtině a slovenštině. 

Z dalších plánovaných akcí bychom rádi všechny pozvali na Den otevřených dveří, který se 

uskuteční v odpoledních hodinách středy 26. 9. V budově školy budou pro návštěvníky připraveny ukázky 

prací našich žáků, fotografie ze školních akcí, občerstvení, promítání záznamu starších vánočních besídek 

apod. Jste všichni srdečně zváni. 

S předstihem bychom Vás též rádi informovali o tom, že na 30. 11. chystáme vánoční trh výrobků 

dětí a vánoční besídka letos proběhne o něco dříve, již 13. 12. S plánovanými aktivitami se můžete již 

nyní seznámit na školních stránkách (www.skolaroztoky.cz) v článku Organizace školního roku 2018/19, 

kam se letos snažíme dávat oznámení s větším předstihem tak, aby rodiče mohli v klidu objednávat 

návštěvy u lékařů apod. Najdete tam např. již oznámení o tom, kdy proběhnou podzimní rodičovské 

schůzky. Přesto prosíme, abyste termíny čas od času zkontrolovali, někdy se může stát, že ze závažných 

důvodů bude akce přeložena. 

 

Pro lepší využití volného času dětí od října začnou též fungovat zájmové kroužky: 

• „Hrátky s češtinou“ - 9. a 8. třída (pí I. Grosmanová) 

• Výtvarný kroužek – žáci II. stupně (p. J. Doskočil)  

• „Hrátky s matematikou“ - 9. tř. (pí H. Nýdrlová) 

• „Šikulové“ – děti z I. stupně (pí A. Mládková, pí P. Lukešová)  

• „Zpívání pro radost“ – I. stupeň (pí V. Albrechtová) 

• Flétna – I. stupeň (pí L. Jakoubková) 

• Anglický jazyk – 1. třída (Ovečka jazyková škola) 

 

V centru širší pozornosti se nyní ocitla především paní učitelka 1. třídy Mgr. Vendula Albrechtová, 

proto jsme ji „vyzpovídali“: 

 

1. Jaké máte dojmy z prvního školního dne? 

Dojmy mám perfektní.  Společně s paní ředitelkou jsme v pondělí 3. září v 1. třídě přivítaly 

15 usměvavých a šikovných dětiček. Moc se na naši spolupráci těším. Věřím, že si vybudujeme 

třídu plnou kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají a škola je pro ně, stejně jako pro mě, každodenní 

radost. 

 

2. Na co se mohou prvňáčci těšit?  

Po dohodě s rodiči začneme hned od 2. týdne v září jezdit na plavání. Čeká nás 10 hodin plavecké 

výuky a poté báječný relax v solné jeskyni.  

Klíčem k dnešní době je umět se dorozumět. A to za jakékoliv situace. Našim prvňáčkům bude 

umožněna pravidelná výuka anglického jazyka formou zábavy pod dohledem lektorů z jazykové 

školy Ovečka. Děti dostaly tuto možnost díky podpoře vlastních rodičů a velkému finančnímu 

přispění tří firem: Egrega s. r. o., Optima silva s. r. o. a Lesy Dolejš s. r. o. Poděkovat bychom 

chtěli i panu Jakubu Illnerovi, že dětem tuto možnost zajistil. 

V tuto chvíli také připravuji naše třídní internetové stránky, kde budou moct rodiče vidět fotky 

z různých akcí, přečíst si důležité informace nebo si prohlédnout práce svých dětí. 

http://www.skolaroztoky.cz/
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3. Co je důležité pro spokojenost žáčků i rodičů, co byste jim doporučila? 

Doporučila bych jim, aby svým malým prvňáčkům pomáhali, ale přenechali na nich určitou míru 

zodpovědnosti. Aby měli v domácí přípravě řád, pravidelnost a důslednost. Nikdy se nebojte ozvat, 

pokud si nebudete vědět rady, jsme ve škole nejen pro Vaše děti, ale i pro Vás. 

Zároveň Vás rádi kdykoliv přivítáme v naší třídě. Pokud budete mít chuť, přijďte nám výuku 

obohatit. Povědět dětem něco zajímavého, přečíst pohádku nebo s nimi něco pěkného vyrobit. 

 

I mateřská školka zahájila nový školní rok … 

Pro školní rok 2018 – 19 je v roztocké MŠ zapsáno celkem 37 dětí, z toho 9 předškoláků a 

9 nováčků. Velká změna nastala v našem pracovním kolektivu – přivítali jsme mezi sebou kolegu, 

pedagogického asistenta Jana Šnorberta a uklízečku paní Lidmilu Chrtkovou. 

A co nás v prvním pololetí čeká? Hned od září zahájíme plavecký kurz v jilemnickém bazénu. 

Pokud počasí dovolí, určitě se vydáme na několik cyklistických a turistických výletů. Kondici budou děti 

posilovat také v podzimní Sportovní školičce, kde si osvojí základy odbíjené, košíkové, florbalu, fotbalu, 

gymnastiky a zdravotního cvičení. Samozřejmě dětem opět nabízíme kroužek dětské jógy, hry na 

zobcovou sopránovou flétnu, kroužek správné výslovnosti Brousek pro tvůj jazýček, Školu ve školce pro 

předškoláky a výuku angličtiny, kterou zajišťuje jazyková škola Ovečka. Se staršími dětmi se chystáme 

zajet do Jilemnice na výstavu Krakonošů a prohlídku radniční věže. Přímo do školky za námi přijede 

divadélko a opravdový kouzelník. Jakmile napadne sníh, obujeme brusle a lyže (běžecké i sjezdové)! Čeká 

nás také spousta „práce“ při nácviku vánoční besídky.  

Věříme a přejeme si, aby i tento školní rok splňoval motto našeho ŠVP: „Svět je velkým 

tajemstvím, budeme ho společně poznávat a objevovat.“ Tak ať je nám přitom dobře. 

 

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Lenka Jakoubková 

 

Vážení spoluobčané, 

chtěla bych Vám, kteří jste podepsali, případně jinak podpořili petici za mé jmenování do funkce 

ředitelky školy, poděkovat. Rovněž děkuji všem zaměstnancům školy za aktivní přístup k řešení chaotické 

situace spojené s mým odvoláním. Velmi si všeho vážím a věřím, že mi bude umožněno pokračovat v 

dlouholeté práci pro naši školu. 

Mgr. Kateřina Zahálková, ředitelka školy 
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Oslavy přátelství TJ Sokol Roztoky a SG Nebelschütz  

 Poslední červnový víkend se nesl ve znamení oslav významného výročí - 50 let přátelství s SG 

Nebelschütz. Na tuto akci dorazili jak pamětníci, kteří byli oceněni za jejich přínos k založení a udržení 

této tradice, tak i současní hráči, kteří se zde zúčastnili Turnaje Vladimíra Mečíře ml.. Vítězství v tomto 

turnaji připadlo německým hostům. O čtrnáct dní později jsme na oplátku zavítali my do Německa a 

v rámci oslav jsme tam odehráli turnaj s místními týmy. 

 V průběhu srpna proběhl Turnaj v nohejbale za účasti 6 týmů. Vítězem se stal celek ve složení 

Mikolášek Daniel, Maďarčík Jiří a Nýdrle Jan. Na druhém místě skončil tým z Olešnice a jako třetí tým 

z Nové Paky. 

 Na konci léta se naplno rozběhly soutěže fotbalistů. Muži hrající 1.B třídu mají za sebou 4 kola, 

v nichž získali 7 bodů za výhry nad Přepeřemi a Lučany a remízu z Velkých Hamrů. První kola mají za 

sebou i celky mladší a starší přípravky i s Jilemnicí sdružené týmy žáků a dorostu. 

V rámci Sokola začal fungovat Klub turistů, o němž se více rozepsal jeho předseda pan Ivan Vulterýn, 

viz. Založení Klubu turistů. 

Předseda TJ Sokol Roztoky u Jilemnice 

                  Pavel Kysela 
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Založení Klubu turistů  

 

Dne 10.května 2018 byl v rámci sportovního oddílu Sokol Roztoky u Jilemnice založen Klub 

turistů. Základní myšlenkou bylo vyzvat obyvatele obce k tomu, aby neseděli doma a aby lépe poznali 

okolí naší obce a pokochali se neobyčejnými pohledy na Krkonoše. 

Náš první výlet byl velmi pěkný. Roubenka, místo v hlubokém lese se studánkou, kde čistá a 

studená voda dává sílu k dalšímu pochodu. K této studánce a významnému místu našich předků se všichni 

rádi vracíme. Nás tam bohužel potkalo něco, co jsme nečekali. Nainstalovaná kamera a porušení zákazu 

rozdělávání ohně. Ano, bylo to tak a následky jsme museli nést, ale je to za námi. 

Od té doby jsme uskutečnili patnáct pěkných výletů po okolí obce, ale i na horu Tábor a Kozákov. 

Klub  turistů tvoří převážně lidé ve starobním důchodu a k dnešnímu dni má 18 členů. Je rozdělen na           

4 sekce: pěší, cyklo, moto a automobilní. V budoucnu bychom si přáli, aby do našeho klubu našli cestu            

i mladí lidé z obce a poznávali krásu zdejší přírody společně s námi, staršími občany obce. V plánu máme 

také rozšíření našich aktivit, například o besedy se známými cestovateli.  

Rádi mezi sebou uvítáme další členy! 

Předseda Klubu turistů  

                  Ivan VULTERÝN 

 

__________________________________________________________________ 

Kontakt: Obec Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 

Telefon: 481 587 296, e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz, DS: mhmapcm 

Aktuality najdete na internetových stránkách: www.roztoky-u-jilemnice.cz 
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