
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzávěrka dne: 15. 9. 2019         Odpovědná osoba: Osvald Süss            Cena jednoho výtisku: zdarma 
                           Simona Riskovová           Číslo: 3/2019 
 
 

Vážení spoluobčané, 
 
ani jsme se nenadáli a máme tu podzim. Letošní suché léto nám opět připomnělo, jak důležité jsou pro 
přírodu srážky, které by doplnily spodní vodu. Opět přibyli spoluobčané, kteří se napojili na obecní vodovod, 
který v současné době zásobuje již většinu našich domácností. Vzhledem ke zvyšující se celkové spotřebě 
bychom chtěli připomenout, že voda je základní surovina pro život, a proto bychom se k ní měli také tak 
chovat. Proto tento rok bude při pravidelných odečtech u jednotlivých spotřebitelů kladen větší důraz na 
propojení obecní vody se soukromým zdrojem. U několika odběratelů bylo zjištěno, že využívají obecní 
vodovod jako náhradní zdroj a mají domovní okruh napojen i na vodu ze své studny. Odběratel, který tímto 
porušuje zákon o vodovodech a kanalizacích, si neuvědomuje možnost kontaminace obecní vody a vystavuje 
se tak jak finančnímu postihu, tak i možnosti odpojení od vodovodního řadu.  
V uplynulých měsících úspěšně proběhly naplánované akce pro tento rok. Mimo běžných udržovacích prací 
jsou pomalu dokončovány i jednotlivé investiční akce. V současné době je téměř hotova oprava hřbitovní 
zdi, kterou provádí za dozoru památkového úřadu firma Kynčl. Probíhá rekonstrukce dlažby na hřbitově            
a pomalu se rozjíždějí i práce na rozšíření kompostárny. Zároveň finišují práce na rekonstrukci fasády na 
kostele sv. Filipa a Jakuba.  
Ne všechno se ale daří tak, jak bychom si představovali. Jedním takovým Černým Petrem je provoz našeho 
Mini Marketu. Stále se snižující zisky a propadání se do větších ztrát nás nutí k opatřením, která by tento stav 
napomohla zvrátit. Prvním takovým krokem je odezva zákazníků, tedy nás všech. Vyhlašujeme proto anketu, 
ve které by mělo co nejvíce spoluobčanů vyjádřit své postřehy, poznatky, nápady a v neposlední řadě                    
i návody k tomu, jak služby v naší prodejně zkvalitnit přímo na tělo zákazníkovi, tedy Vám. Z tohoto důvodu 
je přílohou aktuálního vydání Roztockého zpravodaje i anonymní anketní lístek, na který pište všechny Vaše 
postřehy a přání, týkající se zlepšení a hlavně zefektivnění provozu naší prodejny. Lístky můžete odevzdat 
v Mini Marketu nebo na obecním úřadě do připravených uren s nápisem ANKETA. Děkujeme Vám tímto za 
spolupráci. 
 
                         Osvald Süss 

Roztocký zpravodaj
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 



 

Obecní SMS informační systém_________________________________________________ 

Obec Roztoky u Jilemnice nabízí svým občanům možnost přihlášení do obecního SMS informačního systému. 
Jedná se o zasílání informačních SMS o důležitých varováních, akcích a skutečnostech týkajících se života         
v obci.  
Příkladem je plánovaný výpadek elektřiny v obci. Mezi další oznámení, která budou službou zasílána patří 
různá varování (snížená kvalita či odstávka vody, požáry v okolí, přívalové deště atd.), informace o změnách 
svozu odpadu, dopravní omezení, pozvánky na kulturní akce a podobně.  
Zařazení mezi příjemce informačních SMS ani jejich příjem není zpoplatněn. Zájemci se mohou přihlásit na 
obecním úřadě. 

 
Obecní knihovna_____________________________________________________________  
 
 
Nahlédnutí do obecních kronik proběhne letos ve dnech 19. 11. a 21. 11.2019. 

 
 
 
Roztocké posvícení___________________________________________________________ 
 
V neděli 13. 10. 2019 oslavíme 280.výročí posvěcení kostela sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice. 
Od 9.30 hod. bude naším novým p. farářem Jiřím Jakoubkem sloužena mše svatá pro celou naši obec. 
Hudebně bude doprovázet studenecký rytmický 
sbor. 
 
 
 
 

V rámci oslav 280. výročí posvěcení kostela 
sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice 
proběhne ve spolupráci Obce Roztoky         
u Jilemnice a farnosti Roztoky koncert 
instrumentálně – vokálního souboru pro 
hudbu gotiky, renesance a baroka SOLIDEO. 
 

 

Kostel sv. Filipa a Jakuba  

Roztoky u Jilemnice 

pátek 11. 10. 2019 od 19.hodin 

 
   

 
 
 
 
 



 

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III___________________________________________ 
 
Na podzim letošního roku odstartuje poslední vlna kotlíkových dotací, které pomáhají domácnostem 
financovat nákup nového zdroje tepla. Staré kotle první a druhé emisní třídy bude možné využívat pouze 
do září roku 2022, poté bude provoz úplně zakázán pod pokutou až 50 000,- Kč. 
 

       
 

 

• Název projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III 

• Číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009909 
 
KONTAKTY: 
 

• Konzultace probíhají v nových kancelářích ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13                          
a 4.14 (zrekonstruovaný objekt vedle budovy KÚ) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2. 
pondělí, středa: 8:00 - 17:00, úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00 

• Korespondenční adresa je: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
 
DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY: 

• Informace: https://dotace.kraj-lbc.cz/KOTLIKOVE-DOTACE-V-LIBERECKEM-KRAJI-iii-r903673.htm 
• Seznam výrobků a technologií https://svt.sfzp.cz/ (117. výzva OPŽP od 2019) 
 

 
Obecní zabíjačka_____________________________________________________________ 

 
 
Na pátek 15. listopadu 2019 pro vás obecní zastupitelé spolu s děvčaty 
z kuchyně připravují obecní zabíjačku. Přijďte si pochutnat na teplých          
i studených tradičních pochoutkách, popovídat si a strávit společně pár 
příjemných chvil.   
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Vyhlášení 
15. 7. 2019 

 

Zahájení příjmu žádostí 
23. 9. 2019 

 

Ukončení příjmu žádostí 
30. 11. 2020 

                   
 

https://dotace.kraj-lbc.cz/KOTLIKOVE-DOTACE-V-LIBERECKEM-KRAJI-iii-r903673.htm
https://svt.sfzp.cz/


 

Životní jubilea_______________________________________________________________ 
 
 
ŘÍJEN 
87 let  Kupkár Ábel  Roztoky u Jilemnice 325 
83 let Matoušková Milada Roztoky u Jilemnice 247 
88 let Patková Marie  Roztoky u Jilemnice 34 
91 let  Šírová Věra  Roztoky u Jilemnice 93  
80 let  Ihrická Blanka  Roztoky u Jilemnice 138 
80 let Kužel Bohuslav Roztoky u Jilemnice 426 
 
LISTOPAD 
83 let Süssová Hana  Roztoky u Jilemnice 286 
80 let Koštová Monika Roztoky u Jilemnice 247 
80 let  Bihariová Miluška Roztoky u Jilemnice 271 
86 let  Kupkárová Ludmila Roztoky u Jilemnice 325 
 
PROSINEC 
87 let Novák František Roztoky u Jilemnice 58 
86 let Juračková Hedvika Roztoky u Jilemnice 128 
84 let  Kocánová Eva  Roztoky u Jilemnice 247 
  

 
 
 
 
100 let od narození Vladimíra Svatého, CSc._______________________________________ 
 

19. září uplynulo dlouhých 100 let od narození pana Vladimíra Svatého, známého           

a uznávaného vynálezce. Narodil se v Roztokách u Jilemnice 19. září 1919. Za vynález 

tryskového tkacího stavu mu byla v roce 1953 udělena státní cena. Fakulta textilní 

Technické univerzity v Liberci spolu s Výzkumným ústavem textilních strojů vytvořila 

„Čestnou plaketu Vladimíra Svatého“, která je udělována vynikajícím osobnostem 

v textilních vědách a textilním strojírenství.  

 

 

Na jeho počest bude v sobotu 19. října v 15.00 hod. na budově 

bývalé textilní továrny Severka, slavnostně odhalena pamětní 

deska.   

 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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

 



 

90 let od smrti letce Františka Červeného_________________________________________ 
 

 
Pomník umístěný v blízkosti historického hřbitova nám připomíná tragickou 
smrt mladého letce, od které již uplynulo 90 let. 28. 9. 1929 se František 
Červený účastnil na leteckém dnu, kde měl provést 
ukázky akrobacie a bez přistání se poté vrátit zpět 
do Prahy. Letadlo vykazovalo technický problém – 
do sedadla pilota stříkal olej. Následná prohlídka 
však nic neodhalila, tak letec dostal rozkaz 
k návratu, poté co provede jeden okruh nad 
letištěm. Pilot se rozhodl opětovně přistát, ale 
bohužel tento manévr ho stál život. Letoun sklouzl 
po křídle a narazil do země. Pilot František Červený 
náraz nepřežil. 

 
 
 
Odpadové hospodářství_______________________________________________________ 
 

Týdenní cyklus vyvážení popelnic začne pátkem 4. října 2019. Obec platí za každou popelnici umístěnou na 
svozové trase, prosíme, odklízejte vyvezené popelnice a na trasu dávejte pouze plné nádoby. Popelnice 
neustále umístěné u silnice nejen hyzdí okolí, ale prodražují tak celý systém svozu. Občan, který svou 
popelnici neuklízí, porušuje platnou obecně závaznou vyhlášku. 
 
Kontejnery na odkládání použitého ošacení Diakonie Broumov – do sbírky pro potřebné můžete dávat 
veškeré oděvy, ale čisté, nepoškozené a s fungujícími zipy. Obuv pak zavázanou v párech v igelitové tašce, 
nepoškozenou. Dále sem patří kabelky, batohy, přikrývky a polštáře (pouze péřové), záclony a závěsy. Vše 
pouze nepoškozené. Uvědomme si prosím, že tento kontejner není popelnice, ale že oblečení zde odložené, 
slouží pro charitativní účely.   
 
 

 Je možné ještě efektivněji třídit odpad z domácností? 
Tato otázka se nabízí a vrací všem zástupcům vedení obcí a měst již po mnoho let. Česká republika vykazuje 
pozitivní výsledky ve třídění odpadů a mnoho z členských obcí našeho mikroregionu Jilemnicko se díky svým 
výsledkům umísťuje v popředí nejrůznějších soutěží orientovaných na tuto problematiku.  
V oblasti odpadového hospodářství však visí věčná otázka nad tím, který systém je nejefektivnější - a to pro 
obec či občana. V laické i odborné diskusi je to co člověk to názor, stále se však vyvíjejí a nabízejí nové 
systémy, které dokáží motivovat i v například již zmiňovaném třídění odpadu své uživatele k lepším a lepším 
výsledkům, někdy i násobně.  
Z tohoto důvodu část členských obcí Jilemnicka schválila společný záměr vyzkoušet jednu z těchto novějších 
metod a zajistit tak svým občanům komfort odvozu tříděného odpadu přímo z domácností. Jedná se o 
metodu Door-to-door, tedy tzv. ode dveří ke dveřím. V rámci tohoto systému by ke každému domu měla být 
umístěna nejen popelnice na komunální odpad, ale také žlutá či modrá popelnice na plast a papír. Cílem je 
pak nejen zvýšit množství separovaného materiálu, který bude hledat nové využití, ale především snížit 
frekvenci svozu komunálního odpadu na čtrnáctidenního interval.   
Systém svozu tříděného odpadu již v rámci mikroregionu využívá několik obcí, avšak jedná se o svoz pytlový 
a nikoli popelnicový. Tento nový způsob svážení tříděného odpadu plánují konkrétně obce Studenec, Horní 



 

Branná, Roztoky u Jilemnice, Vítkovice a Mříčná. Administrativní podporu jim poskytuje Jilemnicko – svazek 
obcí.  
Bohužel v minulé výzvě Operačního programu Životní prostředí, do které byla žádost předložena, nebyla 
dotace přidělena, neboť z důvodu velkého počtu zájemců nezbyly pro náš záměr finanční prostředky. Druhý 
pokus proběhne na podzim tohoto roku. Doufáme, že naše žádost bude tentokrát vyslyšena a budeme tak 
moci vyzkoušet na části našeho území, zda barevné popelnice u jednotlivých domácností plní svůj význam 
v efektivnějším třídění a zvýšené ochraně životního prostředí. 

Za Jilemnicko – svazek obcí Ing. Radka Paulů 
 
 
 
 
Důvody pro vznik společného regionálního odpadového centra Jilemnicka 
 
Vážení občané Jilemnicka, 
 
v posledních několika týdnech zní v našem regionu velmi choulostivé téma vzniku regionálního odpadového 
centra. Dovolte nám několik myšlenek, které Vám pomohou pochopit náš plánovaný společný postup. 
 
K nápadu vzniku společného svozu odpadů nás dovedla skutečnost, že v současné době všichni občané              
a všechny obce za svoz odpadu platí, avšak v převážné většině neznáme faktické svážené množství. Velmi 
často se v regionu platí za svoz poloprázdných popelnic bez možnosti kontroly množství a původu materiálu 
ve vztahu k jednotlivým obcím. Z tohoto důvodu jsme již před třemi lety žádali současnou svozovou firmu      
o větší kontrolu nad svezeným komunálním odpadem formou průběžného vážení, sledování pohybu vozu 
prostřednictvím GPS a případného čipování nebo kódování jednotlivých nádob. Naše prosby však nebyly 
vyslyšeny a nebylo s nimi do budoucna počítáno. Proto jsme začali hledat nové cesty, jak dostat množství        
a potažmo cenu svezeného odpadu zpět pod kontrolu jednotlivých obcí, které jsou za odpad zodpovědné. Je 
smutné, že obce, které vynakládají opravdu velké množství peněz ze svých rozpočtů, nemají jakýkoliv 
prostředek na ovlivnění ceny, kontrolu vykazování nebo alespoň na rozsah služeb, které za své prostředky 
dostávají. Vzhledem ke známému faktu rozdělení odpadového hospodářství v naší zemi mezi několik větších 
hráčů s monopolními praktikami, nebylo v našich silách ani vytvoření konkurenčního prostředí, které by snad 
výše uvedený stav mohlo změnit. Obce tak každý rok čekají na návrhy víceméně jednostranné smlouvy se 
svozovou firmou, na něž jsou nuceny bez možnosti jakýchkoliv zásadních požadavků přistoupit. Hlavním 
cílem společného svozu odpadů obcemi tak není vysát bezmyšlenkovitě obecní a městské rozpočty, ale získat 
do budoucna kontrolu nad skutečně zpracovaným odpadem a zajistit tak co nejmenší nárůst výdajů i při 
změně legislativy. Projekt, který připravuje Jilemnicko – svazek obcí, není unáhleným projektem, jenž vznikl 
přes noc. Zástupci obcí se snaží již několik let poctivě sbírat informace v regionech, kterým také došla 
trpělivost platit vysoké účty, jež nemohou ovlivnit, a rozhodly se svůj odpad likvidovat vlastními silami. To je 
důvodem, proč chceme rozjet společný vlastní systém, který bude provozovat společnost ve výhradním 
vlastnictví obcí a měst. Výhodou tohoto řešení je možnost kontroly chodu společnosti, dostupné informace 
a možnost investovat případný zisk tam, kde to bude zapotřebí – tedy zpět do regionu.  
 
Velmi nás mrzí současná situace, kdy díky několika dezinformacím získává náš dobře myšlený společný záměr 
„obludné rozměry“, především pro obyvatele Jilemnice.  Zvažte možnost, že chceme v dlouhodobém 
horizontu získat zpět kontrolu nad jednou ze zásadních komodit, kterou obce mají, a nechceme se dále 
podílet na zvyšování zisku mezinárodních společností. Vaše finance, které tak jako tak musíme do likvidace 
odpadu věnovat, plánujeme využít na našem území, pro vaše potřeby a investovat tak do naší samostatnosti.  
 
Obyvatele Hrabačova bychom rádi ujistili, že rozhodně není naším úmyslem vybudovat za jejich domovy 
hlučnou a zapáchající skládku odpadů. Rádi bychom zde však umístili ekonomicky důležitý mezičlánek 
dopravy komunálního odpadu mezi obcemi a koncovým zpracovatelem. Toto démonizované překladiště má 



 

mít podobu moderní, plně uzavřené haly, kde bude docházet k výsypu odpadu ze svozových vozů do 
vzduchově uzavřených kontejnerů. Celá stavba bude doplněna o tolik chybějící garáže pro naši techniku 
obsluhující kompostárny, dílnu a malou administrativní budovu s učebnou. Lokalizace celé stavby bude 
situována do vzdálenější části pozemku od vysokého napětí směrem k budovám Devra. Jsme připraveni při 
projektování a získávání stavebního povolení konstruktivně jednat s dotčenými obyvateli a vypořádat se 
s jejich faktickými připomínkami, aby bylo co nejvíce zachováno jejich okolní prostředí.   
 
Pokud se o tuto problematiku více zajímáte a chcete znát naši reakci na rozporovaná témata, navštivte naše 
webové stránky, kde najdete širší a odbornější vyjádření. Informace se budeme snažit průběžně doplňovat.  
 
Za Váš zájem a hlubší zamyšlení děkujeme. 
 
                                                                                              Za Jilemnicko – svazek obcí předseda rady Petr Matyáš 

 

 
Svoz nebezpečného odpadu, sběr železného šrotu__________________________________ 
 

 
Svoz nebezpečného odpadu je letos naplánován na 19. října 2019 a bude probíhat po následující trase: 
 
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 
 
Nebezpečný odpad nelze volně odložit a ponechat na trase, je nutné jej osobně předat pracovníkům na 
svozových místech! 
 
 
19. října proběhne rovněž sběr železného šrotu organizovaný SDH Roztoky u Jilemnice. Železo odkládejte 
bezpečně vedle komunikace.  
  

 
Vodovod___________________________________________________________________ 
 

 
V září a říjnu bude probíhat odečet vodoměrů. Cena vodného je 30 Kč/m³ za       
9 měsíců (nová cena od roku 2019), za 3 měsíce roku 2018 bude účtováno 
původních 25 Kč/m³.  
 
Číslo účtu pro bezhotovostní platbu za vodu je 78-9619980277/0100, VS je číslo 
popisné.  
 
Splatnost je do 15. 12. 2019.  
 

 
Prosíme ty, kteří se trvale nezdržují na adrese odečtu, ať kontaktují pracovníky 
obecního úřadu na tel. 481 587 296 a domluví se na konkrétním datu.  

 
 



 

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice_______________________________ 

 
 

Hasiči______________________________________________________________________ 

Mladí hasiči nezaháleli ani v letních měsících. Na přelomu července a srpna se konal výlet mladých hasičů. 
Tentokrát jsme se vydali do Kempu Stará Oleška, odkud jsme každý den vyráželi na různé výlety. Navštívili 
jsme například Pravčickou Bránu, Děčínské koupaliště, Hřensko, Národní park České Švýcarsko a další. Dva 
týdny před koncem prázdnin jsme se sešli na dvou trénincích a v sobotu 24. srpna jsme vyrazili na soutěž 
v požárním útoku do Dolní Kalné. Mladší se umístili na 5. místě a starší na 2. místě. Do konce podzimu nás 
ještě čekají dvě soutěže, na které se pilně připravujeme. 
V sobotu 14. 9. proběhl Tajný hasičský výlet. Navštívili jsme muzeum miniatur v Polsku, Harrachovské sklárny 
a zakončili jsme to v Hospůdce u Kotyků. Za uspořádání moc děkujeme manželům Albrechtovým.  
 
V sobotu 12. 10. proběhne tradiční hasičská posvícenská zábava, na které zahrají kapely Tampelband                   
a Soumrak. Akce se koná v sále sokolovny. Připraveno bude bohaté občerstvení. Těšíme se na hojnou účast. 
V sobotu 19. 10. se družstvo dospělých zúčastní požárního útoku do kopce Kaňku v Bukovině. 
Dále v sobotu 19. 10. proběhne tradiční podzimní sběr železného šrotu. Železo na svozovou trasu odkládejte 
nejlépe v sobotu ráno.  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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 – 16.00 hodin 
 
Číslo účtu pro platbu za odpady a psa: 19-1269430227/0100 

Číslo účtu pro platbu za odběr vody: 78-9619980277/0100 


