
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzávěrka dne: 15. 9. 2022         Odpovědná osoba: Osvald Süss            Cena jednoho výtisku: zdarma 
                           Simona Riskovová           Číslo: 3/2022 
 

Vážení spoluobčané, 
 
čas je neúprosný a léto jako by nebylo. Tak by se daly definovat tři měsíce, které uplynuly od posledního 
vydání Roztockého zpravodaje. Rychlý nástup letošního podzimu byl oproti minulým letům pro mnohé 
překvapením, a tak se snažíme dohnat vše, co jsme v letních měsících zameškali. Asi nejzásadnější prioritou 
nadcházejících chladných dní bude, vzhledem k nepříznivé situaci v energetice, zajištění dostatečného 
množství paliva pro domácí vytápění. Plyn v obci zaveden nemáme, tudíž jsou naše domácnosti závislé na 
uhlí, dřevu a elektřině. Všechny tyto zdroje jsou oproti loňské sezóně podstatně dražší, a tak budeme muset 
všichni hledat cesty k úsporám. To by mohlo mnohé z nás vést k pokušení pálit vše, co hoří. Prosím nedělejme 
to. Zdraví máme opravdu jenom jedno. 
Počátkem letošního roku jsme Vám dávali informaci o plánované rekonstrukci interiérů budovy školky. Ani 
přes skutečnost, že nám byla na tuto akci přislíbena finanční podpora v rámci programu ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 6,7 mil. Kč, nebylo v našich silách vysoutěžit na námi plánovaný termín stavby vhodného 
dodavatele. Se změnou termínu prací se to konečně napotřetí podařilo a dodavatelskou firmou bude 
Laušman a Malý s.r.o. Všechny plánované práce by měly proběhnout v prvních měsících příštího roku.  Snad 
se nám i přes tyto změny podaří státní dotaci udržet. 
O něco hůře jsme dopadli při snaze získat dotaci na novou techniku, automobilovou stříkačku, pro naši 
jednotku dobrovolných hasičů. Tady byl příslib prostředků z ministerstva vnitra stažen z důvodu nedostatku 
státních financí.  I přes tento neúspěch budeme dále o financování tohoto záměru usilovat. 
Počátkem letošního roku byl u nás, jako v jedné z prvních obcí na okolí, zahájen systém sběru tříděného 
odpadu tzv. Door to Door firmou EKO Jilemnicko.  Bylo rozdáno cca 400 kusů nádob na tříděný odpad a 
programu se tedy účastní více než 200 domácností. Zároveň byly všechny nádoby, včetně nádob na 
komunální odpad, očipované, a tím postupně získáváme skutečný přehled tvorby a likvidace odpadů v naší 
obci. Byla to velmi dlouhá a složitá cesta, ale jsme přesvědčeni, že úspěšná.  
Tento zpravodaj je tvořen na rozhraní dvou volebních období, kdy jedno volební období končí a druhé začíná. 
Když se podíváme za sebe na uplynulé čtyři roky, tak si myslím, že i přes všechny nepříznivé situace, které 
nás po celou tuto dobu doprovázely, bylo toto období pro naši obec úspěšné. A tak bych velmi rád poděkoval 
všem zastupitelům, kteří se aktivně po celé čtyři roky podíleli na rozvoji naší obce, ale také Vám, občanům, 
kteří jste do nás vložili svoji důvěru.    
           Všechny zdraví Osvald Süss 

Roztocký zpravodaj
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 



 

Volby______________________________________________________________________ 
 
V lednu nás opět čekají volby, tentokrát prezidentské. Předseda Senátu Parlamentu České 
republiky je vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo).  
 
 

 
 
Obecní knihovna_____________________________________________________________  

 

Ve dnech 25. 10. a 27. 10. bude možno nahlédnout do obecních kronik. 
Kroniky včetně ostatní dokumentace budou k dispozici v Obecní knihovně ve výpůjčních 
hodinách 13.30 h - 18.00 h. 
Přijďte zalistovat kronikou a zavzpomínat!  

 
 
Svěcení kříže u Roubenky______________________________________________________ 
 
17. 9. 2022 jsme putovali k Roubence, kde byl posvěcen nový kříž. Kříž vytesal a usadil pan Michal Šulc ze 
Studence. Sešli jsme se u Roubenky obklopeni pustou vykácenou krajinou...smutný pohled. 
Kamenná zídka se studánkou a nad ní vytesaná Maria však místu dodávají svou posvátnou atmosféru dál! 
Vše ještě umocňuje dřevěný kříž. Kříž - symbol bolesti, utrpení, ale také naděje! 
 
 

 
 
A tak až půjdete příště k Roubence, zanechte svoje trápení a bolest pod tímto křížem a naberte nejen vodu 
ze studánky, ale také novou sílu a naději pro svůj život! 
 

  



 

Vítání občánků_____________________________________________________________  
 

Po dvou letech covidových omezení se 10. 6. 2022 konalo slavnostní vítání občánků v prostorách Scolarestu. 
Přivítali jsme zde našich 8 nejmenších obyvatel. Přejeme jim hodně zdraví, ať dělají svým rodičů jen radost a 
bydlí se jim dobře v naší obci. 

Zleva: Karolína Křížová, Amálie Štěpánková, Matouš Seifert, Bára Janovská, Hugo Hübner, Anna Raimová, Šimon David a Teodor Štefan 

 
Velké díky patří opět učitelkám a dětem z mateřské školy. Pečlivě připravené představení s básničkou pro 
každého občánka se všem moc líbilo. 

   
 

Životní jubilea_______________________________________________________________ 
 
ŘÍJEN 
90 let   Kupkár Ábel   
86 let  Matoušková Milada  
91 let  Patková Marie   
94 let   Šírová Věra    
83 let   Ihrická Blanka   
81 let  Mánková Libuše  
83 let  Kužel Bohuslav  
80 let   Korbelářová Anežka  
LISTOPAD 
86 let  Süssová Hana   
81 let   Holeková Marie  
81 let  Poláková Marta  
89 let   Kupkárová Ludmila  
PROSINEC 
80 let  Janouchová Eva  
80 let   Straková Maie   

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

 



 

Divadlo___________________________________________________________________  
 

Další kulturní akcí, kterou připravujeme, je divadlo. Navštíví nás členové Divadla v Roztocké se 
svým představením JDEME NA TO. Příběh šesti chlapů, kteří se po vyhazovu z práce nevzdávají 
a svoji finanční situaci hodlají řešit předvedením pánského striptýzu.  

Budeme se na vás těšit v pátek 21. 10. 2022 v 19.30 hodin v sokolovně Roztoky u Jilemnice (kinosál). Vstupné 
bude dobrovolné. Přijďte si alespoň na chvíli odpočinout a pobavit se s partou skvělých ochotníků.  

 
Zabijačka__________________________________________________________________  

 

Na pátek 18. listopadu 2022 od 16 hodin obecní zastupitelstvo, děvčata ze školní jídelny                    
a několik dobrovolníků připravuje již čtvrtý ročník „Obecní zabijačky“. Stavte se na dobré jídlo      
a pití, na popovídání s kamarády a známými. 
 

 
Vodovod___________________________________________________________________ 
 
Cena vodného je prozatím shodná s cenou loňskou a to 30 Kč/m³. Odečet a případnou výměnu vodoměru 
bude provádět pan Bušák. Číslo účtu pro platbu za vodu je 78-9619980277/0100, VS je číslo popisné.  
Platba může proběhnout bezhotovostně na výše uvedený účet, nebo na obecním úřadě v hotovosti nebo 
platební kartou. Splatnost je do 15. 12. 2022. 

 
Odpadové hospodářství_______________________________________________________ 
 

Dvoutýdenní cyklus vyvážení popelnic (každý lichý kalendářní týden v pátek) bude probíhat během celého 
roku. Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Roztoky u Jilemnice č. 1/2019 a byl splatný k 30. 
6. 2022, částka 600 Kč/osoba/rok. Za chalupu je to pak 600,- Kč/rok. S každou upomínkou bude částka 
navýšena o administrativní poplatek 200,- Kč. Nádoby na plast a papír budou vyváženy každý druhý lichý 
kalendářní týden ve čtvrtek jako doposud. Kalendář svozů bude vyvěšen na internetových stránkách obce. 
 
Kompostování – kontejnery na bioodpad budou k dispozici do listopadu. Větve většího průměru je možné, 
po předchozím oznámení na obecním úřadě, odkládat pod hřbitovem. I z tohoto místa se nám ale podobně 
jako ze sběrného místa, stává smetiště, a proto jsme byli nuceni přistoupit k tomu, že občané budou před 
využitím těchto služeb svoji návštěvu pod hřbitovem předem nahlásit. Na toto místo nepatří kromě silnějších 
větví stromů a keřů nic jiného. 

 
Fotbal_____________________________________________________________________ 
 
Muži 

V létě došlo ke sloučení našeho týmu s mužstvem z Kruhu.  
Muži v této sezóně hrají vyšší soutěž - krajskou 1. B třídu, v níž dosud odehráli   

6 mistrovských utkání s následující bilancí - 2 vítězství, 3 remízy a pouze 1 prohra. Během těchto zápasů dal 
náš tým 8 gólů a momentálně tak figurují na 5. místě v tabulce.  
První zápas, který se odehrál 7.8. na domácím hřišti proti FK Jiskra Mšeno – Jablonec n. N., skončil 
bezbrankovou remízou. 
V dalším utkání náš tým prohrál 0:1 ve  Smržovce.  
Třetí utkání na domácí půdě proti TJ Lučany nad Nisou jsme vyhráli 1:0 díky gólu Jiřího Maďarčíka.  
Následující zápas proti TJ Sokolu Bozkov skončil remízou 2:2. Góly našeho týmu střelili Petr Musílek a Lukáš 
Kopecký. 



 

V neděli 4.9.  muži doma zvítězili 3:2 nad TJ Albrechtice v Jiz. horách/Jiřetín. Góly dali Lukáš Kopecký, Lukáš 
Hujer a Jan Kužel. 
Šesté utkání proti TJ Sokol Jablonec nad Jizerou v Jablonci skončilo remízou 2:2 . Za náš tým skórovali Lukáš 
Kopecký a Matyáš Hnyk. 
V tomto roce ještě naše muže čeká 8 mistrovských utkání.  
Zajímavost 
Vítězslav Hornig, který je členem našeho „A“ mužstva se stal mistrem ČR v letním biatlonu  
na kolečkových lyžích. Gratulujeme. 
 
Ostatní týmy 
Mladší i starší přípravka hraje Okresní přebor. Mladší přípravka vyhrála zahajovací turnaj v Semilech, když 
vyhrála všechny svá utkání. 
Týmy starších žáků a dorostu jsou sloučené s Jilemnicí. Starší žáci figurují na 6. místě v tabulce se ziskem 6 
bodů a dorost je bohužel bez bodového zisku na 12. místě. 
 
Co nás čeká? 
2.10 turnaj Ml. Přípravky 
17.12. se uskuteční Vánoční běh do Ameriky 
 

SDH Roztoky u Jilemnice_______________________________________________________________ 

 

Mladí hasiči: Na přelomu července a srpna se mladí 
hasiči zúčastnili vícedenního výletu na Bradě. 
Prozkoumali okolí Brady, okolí Jičína a vystoupali na 
Zebín. Také se koupali v Jinolickém rybníku a 
v Jičínském koupališti.  
Od poloviny srpna děti opět pilně trénují. První 
soutěž byla 4.9. ve Mříčné, kde se mladší umístili na 
8. místě a starší na 17. místě. Dále se 9 jednotlivců 
10.9. zúčastnilo okresní soutěže 60 m s překážkami 
v Poniklé. Druhý den se konalo krajské kolo, do kterého z 5. místa postoupila Jája Reková, z 3. místa 
postoupil Adam Václavík a z 8. místa postoupil Michal Václavík. Více info z dětských soutěží na 
www.sdhroztoky.cz 
Akce pořádané SDH:  
Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili oslav 150. výročí založení našeho sboru a také zatoulané pouti, 
která byla součástí 1. letní chovatelské výstavy. 
V sobotu 8. 10. proběhne tradiční hasičská posvícenská zábava, na které zahrají kapely Tampelband a 
Soumrak. Připraveno bude bohaté občerstvení. Těšíme se na hojnou účast. 
V sobotu 15.10. proběhne tradiční podzimní sběr železného šrotu. Železo na svozovou trasu odkládejte 
nejlépe v sobotu ráno.  
 
V říjnu a listopadu bude probíhat výběr členských příspěvků za rok 2022. 
 

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, p. o.__________________________ 
Zprávy z MŠ 

Poslední čtvrtletí školního roku bylo v naší MŠ plné aktivit. Starší děti absolvovaly plavecký kurz v jilemnickém bazénu, 

podnikly několik cyklistických výletů do blízkého okolí a také se úspěšně zúčastnily Olympiády mateřských škol v Nové 

Pace, kde předvedly opravdu obdivuhodné výkony a přivezly si hezké odměny. Na výlet jsme tentokrát vyrazili do 

Starých Hradů u Jičína, kde nás do pohádek čaroděje Archibalda I. zavedly živé pohádkové bytosti. Samozřejmě jsme 



 

využili krásného počasí a zavítali s dětmi na kružské koupaliště. Připravili jsme vystoupení pro nové roztocké občánky 

a pohádkové pásmo k příležitosti slavnostního rozloučení s předškoláky. Budoucí prvňáčci dostali na památku šerpu a 

knížku pro malé čtenáře. Po vystoupení na zahradě školky procházeli se svými rodinnými týmy stanoviště, přičemž 

každé z nich bylo „šité na míru“ právě jednomu z předškoláčků. Následovalo opékání a přespání v MŠ. 

 Se sedmnácti dětmi jsme se v červnu rozloučili a stejný počet dětí v září přivítali. Každý nováček si při vstupu do školky 

našel podle své značky talismánek – malého plyšového kamaráda. A co nás v nejbližší době čeká? Při příznivém počasí 

samozřejmě spousta výletů do přírody, ať už pěšky, na kole nebo koloběžce. Přijede za námi divadélko, starší děti se 

vydají projít Lufťákovu stezku na Benecku. Navštívíme solnou jeskyni, jilemnické muzeum a projedeme se vláčkem do 

Nové Paky na dětské hřiště. Od října opět zahájíme činnost našich zájmových kroužků: jógy, hry na zobcovou flétnu, 

logopedických hrátek, angličtiny a školičku pro předškoláky.  Na vše se už teď moc těšíme! 

Kolektiv MŠ v Roztokách u Jilemnice 

Krkonoše – svazek měst a obcí_________________________________________________ 

Babí léto v Krkonoších plné zážitků 

Léto se v září své nadvlády nad horskou 

přírodou nevzdává, dny jsou ještě dost 

dlouhé a přejí výletům. Stále hřejivé sluneční 

paprsky už ale pomalu barví krkonošská údolí 

do podzimních odstínů. Smilkové louky 

zlátnou a hřebeny zahřívá fialová vřesová 

peřina. Občas padne mlha a z bílého moře 

vystupují jen vrcholky nejvyšší... Takovou 

pohádku píše babí léto v Krkonoších.  

Prázdniny jsou pryč, ale víkendová 

dobrodružství čekají. Utečte do náruče 

přírody, kterou nikde jinde na světě 

neuvidíte, nebo si vyberte z další nabídky 

zážitků a aktivit pro volné dny. 

Září přeje výletům 

Hory se po letních prázdninách vylidní a nadechnou. Využijte toho, vyrazte klidně na Sněžku, pramen Labe nebo 

k Mumlavskému vodopádu. Projděte se Špindlerovým Mlýnem, vyjeďte na Benecko, odpočiňte si v Janských Lázních, 

nebo objevte Křišťálové údolí. Kudy kam na jednodenní výlet vám rádi poradíme.  

https://www.krkonose.eu/babi-leto-kouzli-v-krkonosich  

Využijte Krkonošské cyklobusy 

Turistické autobusové linky jezdí i během září, a to ve čtvrtek, sobotu, neděli a na svatého Václava. Přepraví vás 

s kolem i bez něj, na hřebeny i do podhůří. Svezete se na Pomezky, Zlaťák, Špindlerovku nebo k baroknímu Kuksu? 

V jízdních řádech si vždy ověřte, která linka přepravuje kola a která je pouze pro pěší.  

https://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy  

Ulovte s dětmi další razítka ve hře Pohádkové Krkonoše 

Pokud jste se o prázdninách pustili do sbírání razítek, směle pokračujte. Razítkovací hru můžete hrát až do konce 

října. Ještě naši brožurku nemáte? Hravý sešit Pohádkové Krkonoše je k prodeji v informačních centrech a na 

razítkovacích místech za 70 Kč. Otevře vám širokou nabídku aktivit a výletů pro celou rodinu. 30 míst = 30 tipů na 

výlet = 30 razítek. Odměnu ale získáte již za razítka 3.  

https://www.krkonose.eu/babi-leto-kouzli-v-krkonosich
https://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy


 

Jen pozor, některá místa s koncem léta upravují svou provozní dobu, sledujte proto web pohadkove.krkonose.eu pro 

aktuální informace.  

Za příběhem krkonošské perli po trati Pojizerský Pacifik 

Provoz na lokálce mezi stanicemi Martinice v Krkonoších – Jablonec nad Jizerou je celoroční. Svezte se podél Jizery 

po trati, kterou nechal vystavět Jan hrabě Harrach na konci 19. století. Železniční muzeum na martinickém nádraží je 

otevřené vždy o víkendu, je tedy ideální zahájit výlet zde. Dozvíte se mnoho zajímavého o trati i o celém unikátním 

areálu železniční stanice. Pokud jedete s dětmi, doporučujeme vystoupit v Poniklé. Ze zastávky se vydejte směrem 

vzhůru za příběhem krkonošských perel, do firmy Rautis. Je to sice 2 km do kopce, ale čeká vás exkurze do výroby 

perličkových vánočních ozdob, vlastnoruční výroba jedné hvězdičky a krámek plný třpytivé krásy. Když během září 

předložíte jízdenku z vláčku, budou mít děti vstup na exkurzi zdarma.  

https://www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik  

Vyrazte s kamarády na Krkonošskou pivní stezku 

5 pivovarů a 5 originálních piv z krkonošské vody spojuje Krkonošská pivní stezka. Až do konce září máte možnost 

projít se po jedné ze dvou připravených tras, za ochutnaná piva získávat razítka a vyhrávat odměny. Tou největší 

odměnou vám však jistě bude putování po krásných partiích našich hor spojené s jedinečným gastronomickým 

zážitkem. Zdolání stezky si nejlépe rozložte na dva dny, ať máte dost času a sil vše vychutnat doslova plnými doušky.  

https://www.krkonose.eu/krkonosska-pivni-stezka  

Další tipy, užitečné a aktuální informace z celého regionu najdete na www.krkonose.eu.  

Alena Cejnarová 
Krkonoše – svazek měst a obcí 
Destinační společnost pro TO Krkonoše 

Seznamte se s tradicí sklářského řemesla v Krkonoších 

Vydejte se na místa, kde uvidíte skláře při práci a zažijete neopakovatelné 

chvíle zapisující se do historie řemesla. Vždyť rok 2022 je Mezinárodním 

rokem skla a oslavuje tento fascinující materiál ve všech jeho podobách.  

Začátek příběhu českého skla  
Život na horách a pod horami nebyl v minulosti jednoduchý. Dřevařství, 
těžba, předení, tkaní, pastevectví, polní práce, ale i výroba korálků byly 
hlavní obživou prostého lidu. 
Ve druhé polovině 17. století se na českém území začalo tavit průzračně 
čisté sklo, které svou čirostí, zářivostí a tvrdostí bylo obzvlášť vhodné pro rytí a broušení. Dráselnovápenaté sklo, 
označované jako český křišťál, nemělo do té doby ve světě obdoby a stalo se domácí specialitou. V zahraničí bylo 
brzy tak žádané, že se v první polovině 18. století staly české země nejvýznamnějším vývozcem skla na světě.  
Z minulosti do současnosti  

Věhlas českého skla neuvadl. A tak i v dnešní době sklářské výrobky vyvážené daleko za hranice republiky konkurují 
světové produkci. Zručnost a nápaditost českých sklářských mistrů můžete obdivovat v jejich dílnách – v místech, kde 
příběh skla pokračuje i dnes. Která to jsou?  
 
Sklárna Novosad & Syn v Harrachově  
Nejstarší nepřetržitě fungující sklárna v Čechách započala svou výrobu v Harrachově již v roce 1712. Sklárna měla 
štěstí na lokalitu s dostatkem dřeva i osvícené majitele, kteří vsadili na tvrdou práci, inovativnost, sociální cítění a 
kvalitu bez kompromisů. Müllerové, Harrachové a Novosadové již 300 let s láskou pečují o značku harrachovského 
skla.  
Ve Sklárně Novosad & Syn se v současné době vyrábí luxusní nápojové sklo a lustry. Výroba sice prošla modernizací, 
ale přesto v mnohém probíhá stejně jako kdysi – v huti se fouká „ručně“, památkově chráněná brusírna je poháněna 

https://www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik
https://www.krkonose.eu/krkonosska-pivni-stezka
http://www.krkonose.eu/


 

vodní turbínou. Díky pravidelným exkurzím do výroby se můžete podívat, jak taková sklářská huť vypadá, jak se sklo 
fouká a brousí. V Muzeu skla si poté prohlédněte sbírku těch nejcennějších harrachovských výrobků.  
www.sklarnaharrachov.cz 
Příběh krkonošské perly 
Výroba perličkových ozdob má v Krkonoších bohatou tradici. Jak perlička vzniká a jaká byla její cesta na vánoční 
stromeček?  
Je to již více než 150 let, co se perle v horách foukají. Jak? Foukač nahřál v komíhavém plamínku skleněnou trubičku a 
foukl. Znovu nahřál a znovu foukl. Za jeden den takto zvládl vytvořit i více než 3 tisíce unikátních perlí! Práci 
foukačům usnadnil vynález strojku s pumpičkou, který vyfoukl do trubičky perle najednou, a ještě úplně stejné. 
Vzniklá klaučata se stříbřila zevnitř a barvila zvenčí. Teprve poté se perly nožíkem jedna od druhé oddělovaly.  
Z foukaných skleněných perliček se původně vyráběla bižuterie. Až na konci 19. století začali chudí skláři navlékat 
perle na drátek a vytvářet napodobeniny věcí, které viděli kolem sebe – vznikaly tak košíčky, letadla, pavoučci a 
samozřejmě hvězdičky. A tehdy se skleněné perly poprvé zatřpytily na vánočních stromcích.  
Přestože uplynulo tolik let, v rodinné firmě Rautis v Poniklé se perly stále foukají, stříbří, barví, řežou a navlékají na 
drátky. A to vše navíc stále ručně, téměř stejně, jako na počátku cesty krkonošské perly. Právě proto je tento unikátní 
proces výroby od roku 2020 zapsán na Reprezentativním seznamu nehmotného světového kulturního dědictví 
lidstva UNESCO. 
 
Přesvědčte se o tom v rámci exkurze a buďte na chvíli součástí příběhu našich perliček. Prohlédněte si celý postup 
výroby a držte v rukou práci perlařů. V kreativní dílně si totiž sami můžete některou z ozdob vyrobit.  
www.rautis.cz 
 

A kdo další pomáhá udržovat tradici sklářského řemesla v Krkonoších? 
• Unikátní dekorační a užitkové ryté sklo vyrábí více jak 30 let rodinná firma DaMiRS v Čisté u Horek, 

www.damirs.cz 

• Pokochejte se a vyzkoušejte krásné tvoření sklářky Evy Edler z Rudníku,  www.evaedler.com 

• Nadechni se v Malé Úpě! To je řemeslná dílna paní Dany Augustové, kde máte možnost si vyrobit vlastní 
vinuté perle, www.danaaugustova.cz.  

• Originální vinuté perly vyrábí a do nádherných šperků komponuje paní Hana Šebková ze Špindlerova Mlýna, 
www.pribehperel.cz. 
 

Díky mnoha jedinečným příběhům, šikovným řemeslníkům i firmám, které dodnes konkurují světové produkci, jsou 
Krkonoše součástí Křišťálového údolí.  Tato 70 kilometrů dlouhá přímka proplétající se mezi horskými masivy je 
unikátním dědictvím, místem, kde se potkává nádherná příroda s vášní pro sklářskou tradici a řemeslo. Přesvědčte se 
o tom třeba v rámci Víkendu Křišťálového údolí ve dnech 12. – 13. listopadu. 
www.crystalvalley.cz  
 
Dáša Palátková a Alena Cejnarová 
Krkonoše – svazek měst a obcí 
Destinační společnost pro TO Krkonoše 
www.krkonose.eu 

_________________________________________________________________________ 

Kontaktní údaje: 
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice 240, 512 31  
telefon: 481 587 296 
www.roztoky-u-jilemnice.cz  
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz 
DS: mhmapcm 
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