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Roztocký zpravodaj    
 

                                                               
 

Informační občasník obce Roztoky u Jilemnice 
 

 
 Podzimní vydání  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka dne: 4.10.2015                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss   číslo: 3/2015 

Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek 

 

Vážení spoluobčané, 

 

opět přišel čas na vydání našeho pravidelného občasníku, který Vás informuje o dění v naší obci. Po 

uplynulém suchém a teplém létu určitě oceníte i pár střípků o tom, že se u nás život nezastavil ani 

v těchto uplynuvších krásných, letních, měsících. Postupně byly dokončeny investiční akce zateplení 

domu s pečovatelskou službou a výměna krytiny na kulturním domě. V domě s pečovatelskou 

službou dojde ještě v tomto roce k obnově zahrady, rekonstrukci koupelen ve volných bytech a 

k dokončení stavebního povolení na byt pro tělesně postižené v přízemních prostorách budovy. Na 

„Žebrně“ byla dokončena rekonstrukce komunikace, prováděná formou oprav stávajících 

kanalizačních vpustí a celoplošnou výspravou povrchu. Rovněž došlo k částečné rekonstrukci 

příjezdové komunikace do „Dolánek“ a k historickému hřbitovu. V průběhu zbývajících měsíců 

tohoto roku by mělo dojít k výměně plotu na hřbitově, kterou provede f. Radomír Pavel. Mezitím 

stále pracujeme na projektech, jenž čekají na vyhlášení některého z dotačních programů, který by je 

finančně podpořil.  

 

 
 

Kompostování_________________________________________________________ 

 
Kompostování v naší obci probíhá stále nad naše očekávání velmi dobře. Kontejnery jsou plněny 

výhradně materiálem, který k těmto účelům slouží. Jen asi ve dvou případech se nám stalo, že někteří 

občané navozili větve ke kompostárně a obec si to po nich musela uklidit. Doufáme, že to byl 

ojedinělý nešvar, a že budeme společně dodržovat předepsané pravidla. Ti, kteří se do tohoto procesu 

ještě nezapojili, žádáme, aby tak učinili a neznečisťovali odpadem veřejné prostranství. 

Kompost z komunitních kompostáren na Jilemnicku je certifikovaným hnojivem! 
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Jilemnicko – svazek obcí zažádal v letošním roce u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského v Praze o posouzení kvality finálního kompostu z provozu komunitních kompostáren 

v regionu. Doposud bylo možné využívat získaný materiál pouze pro obecní pozemky.  

Po odebrání vzorků materiálu a jejich hodnocení v laboratořích proběhla kontrola samotného provozu 

na kompostárnách, která shledala postup vyhovující.  Díky výsledkům všech kontrolních procesů byla 

získána tolik očekávaná certifikace a kompost z našich kompostáren je nyní možné rozdávat všem 

občanům regionu jako hnojivo.  

Jilemnicko – svazek obcí může již od tohoto podzimu nabízet zdarma zpracovaný kompost všem 

zájemcům o jeho využití. Pro informace ohledně odběru kompostu se obracejte přímo na příslušný 

obecní úřad.    

Odpadové hospodářství__________________________________________________ 

Od 1. října se svoz popelnic přesunul opět na týdenní cykly. To znamená, že až do konce topné 

sezóny, do konce měsíce dubna, 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. Tyto pytle spolu se starým papírem 

odkládejte do sběrného dvora za obecním úřadem, kde můžete odložit do speciálního kontejneru i 

čistě vypraný použitý textil, který je dále využíván pro humanitární účely.  

Možná, že si myslíte, že tyto informace zveřejňujeme v našem zpravodaji hodně často, ale bohužel 

se v naší obci najdou i tací, kteří ani nevědí, že se některé druhy odpadů u nás sbírají a následně 

recyklují. 

Sběr nebezpečného odpadu a železného šrotu 

 
V sobotu dne 17. října 2015 proběhne v naší obci Roztoky u Jilemnice 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:  8,00hod. 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 ________________________________________________________ 

 

koncem měsíce října a v průběhu listopadu proběhne každoroční opisování vodoměrů. V letošním 

roce poprvé provedete tuto činnost náš nový pověřený zaměstnanec Jiří Bedrník. Vodné, které je 

možno zaplatit přímo na místě činí 25 Kč/m3. Splatnost je nejdéle do 21. 12. 2015. Vzhledem ke 

stále přísnějším předpisům a požadavkům na kvalitu vody, se letos zaměříme na kontrolu 

vodovodních přípojek, aby nedocházelo k propojování obecní vody s jinými zdroji. 

Rozvod obecní vody musí být samostatný!!!  
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Kotlíkové dotace________________________________________________________________ 

 

Dne 29. 9. 2015 byl schválen zastupitelstvem LK projekt kotlíkové dotace. Předpokládaný termín 

vyhlášení programu pro fyzické osoby – vlastníky rodinných domů, je prosinec 2015 – leden 2016. 

Cílem tohoto projektu je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, za 

  

- Tepelné čerpadlo 

- Kotel na pevná paliva 

- Plynový kondenzační kotel 

- Instalaci solárně – termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody 

Využijte tuto možnost v hojné míře, jelikož od roku 2022 musí kotle splňovat předepsané emisní 

limity. Bližší informace včetně kontaktů najdete v letáku tohoto zpravodaje a na www stránkách naší 

obce.  

Kultura______________________________________________________________ 
 

- „Osudy Josefa Čermáka“, tak se nazývá vzpomínkový pořad našeho rodáka pana PhDr. 

Josefa Čermáka z Kamenice. V tomto desetidílném cyklu, který vysílal rozhlas Vltava od 21. 

září tohoto roku, najdete vzpomínky literárního historika a překladatele, které se vážou i na 

jeho rodnou obec Roztoky u Jilemnice. Jednotlivé díly si můžete poslechnout na 

www.roztoky-u-jilemnice.cz.  

- Posvícenská zábava - dne 9. 10. 2015 pořádá SDH Roztoky u Jilemnice posvícenskou zábavu. 

Zveme všechny příznivce kvalitní muziky a dobrého jídla k příjemnému posezení 

- V pondělí 16. 11. 2015 pořádá obec Roztoky u Jilemnice před obecním úřadem klasické 

vepřové hody. Zveme tímto všechny spoluobčany na příjemné odpoledne, kde pro Vás bude 

připraveno bohaté občerstvení i příjemná muzika. 

Životní jubilea___________________________________________________ 

Říjen 

87 let, Šírová Věra, Roztoky u Jil. 93 

84 let, Patková Marie, Roztoky u Jil. 149 

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

83 let, Kupkár Ábel, Roztoky u Jil. 325 

Listopad 

82 let, Kupkárová Ludmila, Roztoky u Jil. 325 

 

Prosinec 
83 let, Novák František, Roztoky u Jil. 58 

82 let, Juračková Hedvika, Roztoky u Jil. 128 

80 let, Kocánová Eva, Roztoky u Jil. 265 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 
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TJ Sokol Roztoky u Jilemnice__________________________________________ 

 

ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO 1.B TŘÍDY 

 
Naši fotbalisté v srpnu vstoupili do historicky první sezóny v 1.B třídě a  zatím se jim daří 

velmi dobře. Po osmi odehraných zápasech jsme na prvním místě tabulky a v neděli 11.10 hostíme 

druhého v pořadí, fotbalisty    z Horní Branné. V dalších zápasech na domácím hřišti nás bude čekat 

ještě šlágr s hráči z Jilemnice a podzim uzavřeme zápasem s Rokytnicí.  

Dalšími týmy, které reprezentují náš klub, jsou družstva mladší a starší přípravky a spojený 

tým  

dorostu (H. Branná /Roztoky).  

Neustále se snažíme o zlepšování podmínek na hřišti, během léta se nám podařilo postavit síť 

u potoka. Tímto bychom chtěli poděkovat obci za poskytnutou finanční podporu, bez které by nebylo 

možné tuto akci realizovat. Na konci léta se nám podařilo zprovoznit kurty na Sokolce, za což patří 

dík všem zúčastněným a hlavně pánům Polákovi a Zahálkovi a firmě Standy Lukše za zapůjčení 

vibračního válce.  

Na kurtech  již proběhl nohejbalový turnaj, který vyhrálo družstvo Columbie z Jilemnice .  

Začátkem září proběhlo také mimořádné zasedání valné hromady z důvodu splnění podmínek 

pro zápis dle občanského zákona, kde byly odsouhlaseny nové stanovy spolku a změněn název spolku 

na Tělovýchovná jednota Sokol Roztoky u Jilemnice, z.s. . Také jsme si zvolili nový výkonný výbor 

a jeho členy jsou:  

předseda Pavel Kysela, místopředseda Michal Maďarčík, hospodářka Leona Nýdrlová, dále pak Jakub 

Nýdrle, Jiří Polák, Pavel Ginzl, Petr Hujer, Radek Pištora, Aleš Hnyk, David Mečíř a Petra Horáčková. 

Co nás čeká v závěru roku? V sobotu 21.11.2015 proběhne v restauraci u Hágena výroční 

schůze fotbalistů, na kterou jsou zváni všichni příznivci roztockého fotbalu . A v sobotu  19.12. 2015 

se bude konat druhý ročník Běhu do Ameriky, na který zveme příznivce běhu všech věkových 

kategorií. 
           Pavel Kysela 

 

 

 

 

 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ__________________________________ 
 

V SOBOTU 10. 10. 2015 PROBĚHNE V ROZTOKÁCH U 

JILEMNICE OČKOVÁNÍ PSŮ PROZI VZTEKLINĚ 

STANOVIŠTĚ:   

 

U NÁDRAŽÍ -  10:00 -10:10 hod.  

PŘED OBECNÍM ÚŘADEM: 10:15-10:30 hod. 

U BUŠÁKŮ: 10:35 – 10:40  hod. 

 

Poplatek činí 100,-Kč. 
 

Očkování je podle zákona povinné pro psy starší 6 měsíců 
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Z Historie naší obce___________________________________________________ 
 

 

 

Pověst o kříži –  

dle Fr. Al. Sedláčka 
 

 

 

Dle staré pověsti vypínal se 

v jižní části obce Roztok již 

před příchodem Kristovým 

pevný hrad, zvaný Prklín, 

který byl v držení župana 

podkrkonošského z českého 

kmene Charvatů. Celá 

krajina krkonošská od Jizery 

až po Cidlinu byla obecním 

majetkem této čeledi, jež byla pod vrchní mocí župana. Lid měl u hradu své bydliště, jež sáhalo 

úzkým pruhem skoro na hodinu cesty. Sestávalo se z domků dřevěných a bylo hradbou z dřevěných 

kolů obehnáno. Dnešní názvy: masné krámy (u vesnice Žďáru),  Božnice (u Roubenky), na hrobce 

(pohřebiště, jež se nalézalo uprostřed sídla), upomínají asi na dřívější budovy. Uplynula staletí, o 

hradu a sídle kol hradu se ničeho neví, než že polosesutý asi za Zpytihněva I. dostal se do držení 

lecha Mříče, jenž nad krajinou tou vrchní soudcovskou moc vykonával. Mříč dal ho znovu vystavěti 

a zaříditi v pohodlné obydlí. Na hradě byla prý také Drahomíra při příchodu svém do Čech uvítána a 

hostěna. Že se dostala za manželku Vratislavovi, stalo se přičiněním Mříče (910). Po Mříči měl 

Prklín v moci jeho syn Rokyta, kterýž také přijal křesťanství právě se v Čechách ujímající. Hrad, 

jako sídlo katolické, vzal zkázu v rozbrojích náboženských po zavraždění sv. Václava, takže po něm 

ani památky není. 

Pověst o kříži: 

Rokyta bydlel prý více na Prklíně než na druhém svém sídle v Rokytnici. S ním bydlela i jeho sestra 

Bolka. Ta se seznámila v Praze se Zdislavou, dcerou Bořity, lecha podřipského. Obě se často 

navštěvovaly. Jednou jela Zdislava v průvodu dvou sluhů na Prklín. Když přijížděla ku hradu, ulekl 

se kůň jakéhosi lomozu, splašil se a uháněl zpět po příkré cestě.  Zdislavě se nepodařilo koně 

zadržeti, padla na tvrdou cestu a zahynula. Truchlící Rokyta dal prý na tom místě postaviti kamenný 

kříž, který tu doposud do země polozapadlý stojí. 

 

 

        Čerpáno z obecní kroniky  
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