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 Roztocký zpravodaj    
                                                                

 

 Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice  

  Vánoční vydání 
   

 

Uzávěrka dne: 19.12.2014  Odpovědná osoba: Osvald Süss, Jaroslav Šimůnek  číslo: 4/2014 

    

   Cena jednoho výtisku: zdarma 

 

 

Vážení spoluobčané,  

 

čas nás opět posunul na konec roku, který je 

většinou z nás chápán jako vyvrcholení celoročního 

snažení. Od posledního čísla zpravodaje nás dělí tři 

měsíce, ve kterých se událo mnoho nových věcí. 

Jednou takovou byly i komunální volby, které 

proběhly v měsíci říjnu a ve kterých naše sdružení 

získalo velkou důvěru, za kterou všem mnohokrát 

děkujeme. 

Proto mi také dovolte, abych Vás nejen za sebe, ale 

za všechny zvolené zastupitele ujistil, že se budeme  

 

snažit vykonávat po celé funkční období své 

povinnosti svědomitě, že se budeme snažit pracovat 

tak, aby naše obec byla úspěšná, aby se i nadále 

rozvíjela a aby se nám všem v Roztokách u 

Jilemnice dobře žilo. Je stále mnoho věcí, které nás 

trápí, a proto se budeme společně snažit, aby těch 

nejpalčivějších problémů bylo co nejméně. Závěrem 

mi dovolte, abych Vám jménem svým, ale i jménem 

všech zastupitelů a zaměstnanců obce, popřál hezké 

prožití vánočních svátků a hodně zdraví do 

nastávajícího roku 2015. 

         

Süss Osvald, starosta obce 

 

Veškeré informace najdete na nových stránkách obce www.roztoky-u-jilemnice.cz 

 
 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB V ROZTOKÁCH U JILEMNICE: 

 

 

Neděle, 21. prosince  4. NEDĚLE ADVENTNÍ                             9:30 - mše sv. 

Středa, 24. prosince    ŠTĚDRÝ DEN              22:00 – mše sv. 

Čtvrtek, 25. prosince    SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ              9:30 – mše sv. 

Neděle, 28. prosince   SVÁTEK SV. RODINY                9:30 - mše sv. 

Středa, 31. prosince     PAM. SV. SILVESTRA              15:00 – mše sv. 

Čtvrtek, 1. ledna 2015 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 9:30 - mše sv. 
 

„NARODIL SE VÁM SPASITEL, RADUJTE SE!“ 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE V NAŠÍ OBCI USKUTEČNÍ 2. – 4. LEDNA 2015 

http://www.roztoky-u-jilemnice.cz/
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Zateplení a oprava hasičárny_________________________________________ 

 
V září tohoto roku došlo k realizaci zateplení a 

celkové opravy pláště budovy hasičské 

zbrojnice. Byla vyměněna všechna 

okna a dveře. Byla zateplena celá 

budova včetně půdních prostor, 

opravena a natřena střecha a 

spousta jiných drobných oprav. 

Celková cena této investiční akce 

nepřesáhla 1,8 mil Kč. Finanční 

spoluúčast OPŽP dosáhne cca. 1 

mil. Kč. 

Dům s pečovatelskou službou__ 

Jak jsme již avizovali v průběhu roku, podařilo se 

nám získat finanční prostředky na zateplení a výměnu oken DPS. V uplynulých 

dnech bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této investice. Nabídky doručilo sedm firem, 

z nichž cenově nejvýhodnější byla firma Revist, s.r.o. s cenovou nabídkou 2, 13 mil. Kč bez DPH. Akce 

proběhne v období mezi měsícem březnem a červnem. Dotace z OPŽP by se měla pohybovat okolo 1,5 

mil. Kč.  

 

Digitalizace________________________________________________________ 

 
V posledních dnech vyvrcholila tzv. digitalizace katastrální mapy Roztoky u Jilemnice. 

Většina občanů využila stanovené termíny k  případným dotazům přímo na obecním úřadě ve 

dnech 29. 10. 2014 – 11.11.2014, kdy byl přítomen pracovník katastrálního úřadu. Nyní, po 

vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, pozbývá platnost dosavadní operát.  

Případné připomínky k údajům v katastrální mapě směřujte přímo na Katastrální úřad pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, tel.  481629111. 

 

Komunální volby - výsledky__________________________________________  

 
Ve dnech 10. a 11. října proběhly v  naší obci komunální volby. Volební účast byla 69,99%, 

bylo odevzdáno 554 obálek, občané volili dvě politická seskupení, SNK Roztoky u Jilemnice, 

které získalo 76,15% a  SPRO - Sport. pro Roztoky, 23,85%. 

Zvolení členové zastupitelstva a počty hlasů: 

SNK Roztoky u Jilemnice: Süss Osvald 469, Šimůnek Jaroslav 448, Čermák Václav 404, Janovský Petr 

380, Šolc Martin 361, Šolc Petr 357, Vodnárek Stanislav 354.  

 SPRO – Sport pro  Roztoky: Ing. Nýdrdle Jakub 169, Mečíř David 161. 

(pan Jerych Luboš 417 hl., a pan Bc. Jan Lánský 366 hl. se i přes vysoký počet hlasů do zastupitelstva 

nedostali, vzhledem k nastavení pravidel zákona o volbách) 

 

Odečty vody_____________________________________________________________ 

 
V uplynulých dvou měsících provedl náš zaměstnanec pan Boukal odečty vodoměrů. Prosíme tímto 

všechny, kdo vodné ještě nezaplatili, aby tak co nejdříve učinili. Termín je stanoven k 31. 12. 2014. 
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Platbu je možné provést výhradně bezhotovostně na účet č. 78-9619980277/0100. Variabilní symbol 

uvádějte číslo popisné nemovitosti, ve které se vodoměr nachází. Cena vody pro rok 2015 se nemění. 

 

Odpady_________________________________________________________________ 
Stále více občanů se aktivně zapojuje do třídění odpadů pomocí pytlů, které za tímto účelem dostáváte 

na obecním úřadě zdarma. Jsme rádi, že této možnosti využíváte, ale jednu připomínku bychom přece 

jen měli. V poslední době se rozmáhá to, že na sběrný dvůr za obecní úřad nosíte velkoobjemový odpad, 

v podobě např. umělohmotného zahradního nábytku, koupališť, velkých hraček apod. Na toto místo 

odkládejte pouze vytříděný odpad v pytlích k tomu určených. Vše ostatní odložte do popelnic, nebo na 

sběrný dvůr v Jilemnici.!!!!! Zvyšujete nám tím náklady spojené s likvidací odpadu.  

Termín svozu popelnic zůstává i přes vánoční svátky stejný. 
 

Nákupní středisko________________________________________________________ 
Jak jste si asi všimli, došlo v našem nákupním středisku k personálním změnám. Tato situace byla 

vyvolána hloubkovou kontrolou účetnictví a následným zjištění nesrovnalostí v inventuře. Kontrolu 

provedla renomovaná firma K-kredit, s.r.o.. Mezi nejzávažnější zjištění patří svévolná manipulace se 

zbožím a finančními prostředky. Výsledky kontroly jsou uloženy na obecním úřadě. 

 

Zaměstnání_____________________________________________________________ 
Obec Roztoky u Jilemnice tímto zveřejňuje záměr na obsazení pracovní pozice „Pracovník pro údržbu 

veřejné zeleně a obecního vodovodního řadu“. Minimální požadavky: řidičské oprávnění skupiny B, BE, 

T, práce s motorovou pilou, slušné vystupování. Své žádosti včetně životopisu doručte do 31.1 2015 na 

obecní úřad. 

 

Doprava________________________________________________________________ 
V minulých měsících byla naše obec vystavena díky rekonstrukcím silnice II. tř. č.  293 zvýšenému 

provozu. Mohla za to objízdná trasa, která byla vedena přes naší obec. Za tuto dobu došlo k mnoha 

škodám způsobených právě zvýšeným provozem.  Tím, že byla objízdná trasa dne 15. 12. ukončena, 

není však všem dnům konec. Podobná situace nastane i v příštím roce v měsících duben a květen, kdy 

odstartuje třetí etapa rekonstrukce silnice ve Studenci. V minulém týdnu byla přizvána česká televize za 

účelem medializace vzniklých škod. Bohužel výsledek reportáže nebyl pro nás vůbec uspokojivý. Proto 

jsme ve spolupráci s obcemi Martinice v Krkonoších a Studencem zaslali dopis Krajské správě silnic LK 

a na Krajský úřad LK, aby nás informovali o plánované likvidaci vzniklých škod na našich silnicích.  
 

Životní jubilea___________________________________________________________ 

Leden 

90 let, Šír Josef, Roztoky u Jil. 93 

88 let, Kubát Josef, Roztoky u Jil. 281 

88 let, Šolcová Ludmila, Roztoky u Jil. 324 

82 let, Čermáková Antonie, Roztoky u Jil. 23 

Únor 

88 let, Kuželová Jarmila, Roztoky u Jil. 125 

88 let, Zikešová Květoslava, Roztoky u Jil. 314 

84 let, Šolcová Marta, Roztoky u Jil. 141 

83 let, Mečířová Věra, Roztoky u Jil. 191 

83 let, Horáčková Marie, Roztoky u Jil. 333 

83 let, Zrzavá Věra, Roztoky u Jil. 19 

 
Březen 
87 let, Horáček Jiří, Roztoky u Jil. 333 

86 let, Grof Zdeněk, Roztoky u Jil. 71 

82 let, Janouch Blahoslav, Roztoky u Jil. 159 

81 let, Házová Libuše, Roztoky u Jil. 233 

81 let, ing. Háze Milan, Roztoky u Jil. 233 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody; 
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ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice 

 

     Čtyři měsíce školního roku jsou již prakticky za námi, a tak můžeme rekapitulovat, co se během nich 

na naší škole přihodilo, podělit se se čtenáři Roztockého zpravodaje o aktuální dění. 

     Od září, kdy začal nový školní rok, proběhlo poměrně dost akcí – 

tradiční branný závod, projekt Poznej svou obec, svůj region, 

navšítivili jsme kružské kino, zhlédli jsme film Ať žijí rytíři. Děti 

I. stupně jezdily na plavecký výcvik, žáci II. stupně se účastnili 

přírodovědeckých, fyzikálních a chemických pokusů na Gymnáziu a 

SOŠ Jilemnice. O životě na vozíku nám přijeli povyprávět členové 

hnutí Život bez bariér z Nové Paky. O některých událostech si můžete 

přečíst podrobnější informace zde, o zbývajících pak na školních 

stránkách (www.skolaroztoky.cz) či ve školním časopisu, který jsme 

díky velkému zájmu žáků II. stupně začali znovu vydávat (k dispozici 

ke stažení opět na školních stránkách v rubrice Download, sekce 

Časopis – aktuální číslo je umístěno na stránce vždy nejvýše). 

Beseda s vozíčkáři 

     24. října přijeli na naši školu zástupci hnutí Život bez bariér, paní 

Marie s manželem Jiřím a asistentkou. Vyprávěli žákům o tom, jak se žije na vozíku, jak zvládají běžné 

životní situace, v čem by uvítali pomoc, co jim naopak vadí. Beseda byla zajímavá, žáci pozorně 

poslouchali, jediným drobným problémem byla horší srozumitelnost v zadních řadách posluchačů. Na 

závěr besedy si mohly děti vyzkoušet, jak se jezdí na vozíčku. Některé postřehy z besedy zaznamenal Michal 

Kvarda (6. tř.): 

     „ Vyprávěli nám své příběhy. Ani jeden z vozíčkářů nebyl po úrazu. Paní Marie je na vozíku od 12 let, 

trpí vysokou lomivostí kostí. Stačí nějaký prudší pohyb a již má zlomenou ruku, nohu … Pan Jiří také není 

po úrazu, má od narození mozkovou obrnu. Jirka a Marie jsou novomanželé. Zatím nebyli ani na svatební 

cestě, ačkoliv se s vozíkem dá i cestovat. Mohou jet i vlakem, ale musí požádat ČD předem o schválení. 

Musí si najít trasu, kam chtějí jet, konkrétní vlak, napsat na železnici a počkat, jestli jim v daný termín 

přistaví vagón, kterým by mohli jet. Myslím si, že lidé s handicapem mají těžký život." 

Výstavka žákovských prací 

     V listopadu jako každý rok proběhly schůzky rodičů 

a žáků 8. a 9. ročníků se zástupci středních škol a 

učilišť z okolí, aby získali lepší přehled o možnostech 

dalšího studia a přípravy na povolání. I ostatní rodiče 

zavítali do školy informovat se o prospěchu a chování 

svých dětí. Mohli se při té příležitosti podívat na výstavu 

ručních prací žáků naší školy. Uváděla ji slova ´Co 

děláme, když nepaříme na PC.´ Doufali jsme, že 

poslouží jako inspirace pro volné chvíle dětí, aby chlapci 

a děvčata nudu zaháněli nejen hrou na počítači, ale třeba i tvořivou činností. 
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     Téhož dne proběhla volba člena školské rady za rodičovskou veřejnost. Byla zvolena paní Ivana 

Horáčková. 

     Připravenost našich deváťáků k dalšímu studiu mělo prověřit testování Stonožka 2014/15 sestavené 

firmou SCIO. Účastníme se jej prakticky každoročně, v některých letech bylo povinné, jindy proto, aby 

naši žáci měli možnost porovnat své dovednosti s žáky jiných škol. Výhledově by měli zájemci o 

středoškolské maturitní studium skládat jednotné přijímací zkoušky, proto je dobré již nyní prověřovat 

dovednosti našich žáků i touto formou. Výsledky budou k dispozici v lednu. Pro lepší uplatnění na trhu 

práce navštívil 9. ročník i burzu škol a kontaktní pracoviště úřadu práce v Jilemnici. 

Kultura a sport 

     Na programu listopadu a prosince se ocitly i kulturní akce – navštívila nás hudební skupina Countrio 

Hodonín s pořadem o country hudbě a hudebních nástrojích, dále pak Divadélko pro školy z Hradce 

Králové s vystoupeními Africká pohádka (pro 1. – 4. tř.) a Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného 

divadla (5. – 9. tř.). Tito herci k nám jezdí již několik let, jejich představení jsou dětmi vždy napjatě 

očekávána, výborně hodnocena a prakticky okamžitě po vystoupení se děti ptají, zda přijedou herci znovu. 

     Nezapomněli jsme ani na sport - dívky 

II. stupně se účastnily turnaje v přehazované 

v Loukově a chlapci ze 6. a 7. třídy vybojovali 

pěkné 3. místo v turnaji ve florbalu. Od 2. místa 

a postupu do dalšího kola je dělily pouhé 2 

branky. 

     Z akcí připomeňme ještě 5. prosince, kdy 

devátá třída, jak bývá zvykem, uchystala pro 

své spolužáky a děti z mateřské školky 

návštěvu Mikuláše s čerty a andělem. Jejich 

působení se setkalo vesměs s příznivým 

ohlasem, některé děti se dokonce na čertech i 

povozily. Více než měsíc též probíhá nácvik na 

vánoční besídku. 

     Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 

příznivcům a sponzorům naší školy, především firmě Hilding Anders Česká republika a.s., divize 

TROPICO Plus, Pile Kužel, Ing. Jindřichu Bímovi a firmě Multimedia, Jiřímu Morávkovi, Jaroslavu 

Exnerovi, Petře Adolfové a Radovanu Hrdličkovi. 

Malé vánoční zamyšlení 

Současná uspěchaná doba na nás klade velké požadavky. Vracíme se domů z práce vyčerpaní, 

unavení, často pozdě odpoledne či večer. Nemáme sílu a už ani chuť řešit nějaké další problémy, 

záležitosti. Chceme si na chvíli sednout, dát si kávu, čaj, odpočinout si. Doma na nás ale čekají naše děti. 

Potřebují náš čas, trpělivost, pozornost. I když se to občas nezdá a ony to jistě popřou, chtějí si s námi 

popovídat o tom, jak se měly, co dělaly, co je trápí, co těší. Všechno velice rychle utíká, obzvlášť čas. 

Doba, kdy jsou naše děti malé, vstřícné, ochotné naslouchat nám a být s námi, uteče jako voda a najednou 

můžeme zjistit, že nám uniklo jejich dětství „mezi prsty“. Že jsou to mladí lidé, kteří odcházejí studovat 

do jiných měst, na internáty, koleje, a nám se začne stýskat. 

Proto nenechme vyrůst naše děti bez naší skutečné přítomnosti. Nestačí být s nimi v místnosti, 

nasytit je, obléci a zaopatřit moderními věcmi, jako jsou počítač, tablet, telefon … Vyklízíme „bitevní“ 

pole bez boje, nadáváme a hudrujeme na moderní techniku, ale co místo ní dětem nabízíme? Možná právě 

doba adventu vybízí k tomu, abychom si kromě pořádku v domácnostech učinili pořádek i v oblasti 
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duchovní. Abychom si uvědomili, které hodnoty jsou pro nás důležité, co máme na prvních příčkách a co 

naopak naspodu hodnotového žebříčku. Chtě nechtě pak dětem tyto hodnoty předáváme. Děti se nejvíce 

učí nápodobou toho, co vidí. Až někdy budeme přemýšlet, proč se ten „brouček, beruška“ zase tak vzteká, 

zkusme si vzpomenout, jak jednáme ve chvílích rozrušení my sami. Buďme tedy našim dětem oporou, 

příkladem, moudrým rádcem a průvodcem dětství a dospívání. I když se to možná v současné 

hypermoderní společnosti nezdá, ze všeho nejvíc děti potřebují své rodiče, prarodiče. Ony samy si to 

leckdy neuvědomují, ale v tom spočívá životní zkušenost a moudrost nás starších, že my si to 

uvědomujeme a je jen na nás, jak se k tomu postavíme. 

„Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí 

štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak 

dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem, a 

tak doma se začíná ničit světový mír.“     (Matka Tereza) 

Dovolte, abychom se s Vámi tímto malým zamyšlením rozloučili a popřáli Vám kromě zdraví, 

štěstí, lásky a radosti mnoho krásných, dechberoucích okamžiků prožitých po boku Vašich dětí, vnoučat, 

aby Vás v novém roce provázelo hodně vzájemného porozumění, laskavosti, trpělivosti a tolerance. 

 

 

 

FOTBALISTÉ PŘEZIMUJÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ 

 

 Nová fotbalová sezona přinesla spoustu změn a příjemných překvapení. 

 V srpnu vstoupil do soutěže tým našich nejmenších, fotbalové mladší přípravky, pod vedením R. 

Patočky a P. Ginzla. Jejich výsledky jsou sice kolísavé, ale do všech zápasů jdou děti s velkým elánem, 

radostí a nasazením, takže jsme na ně patřičně pyšní. 

 Po delší odmlce začal fungovat i celek dorostenců, který vznikl ve spolupráci s Martinicemi. 

V soutěži je bohužel velmi málo týmů, zato však s mnoha zkušenostmi, takže výsledkově na tom není náš 

celek nejlépe. Nicméně hráči bojují v každém zápase, sbírají zkušenosti a věříme, že jarní část bude ve 

znamení lepších výsledků. 

 O velké a příjemné překvapení se postaral celek mužů, který vyhrál podzimní část Okresního 

přebor s náskokem čtyř bodů před druhými Přepeřemi. Největší zásluhu na tom mají noví trenéři S. Klápště 

a Z. Otmar . 

 V rámci zimní přípravy se  fotbalisté zúčastní zimního turnaje hraného na umělé trávě v Lomnici 

nad Popelkou od 31.1. 2015 

  Doufáme, že se všem našim týmům bude dařit v jarní části sezony a věříme, že nám naši 

fanoušci zůstanou věrní a budou vytvářet skvělou atmosféru během zápasů. 

V rámci Sokola Roztoky u Jilemnice funguje i úspěšný hokejový tým, který tuto sezonu obhajuje 

první místo v soutěži neregistrovaných – Lomnické ligy. Po úvodních kolech jsou na krásném  2.místě. 

A co nás čeká?  

V sobotu 20.12 se uskuteční 1. ročník běhu do Ameriky. Závod je určený pro všechny věkové 

kategorie. Celá akce vypukne ve 13:30 na Sokolce. 

V sobotu 24.ledna 2015 se v Sokolovně od 16 hodin uskuteční SOKOLSKÁ VÝROČNÍ SCHŮZE. 

Na začátku roku se tradičně uskuteční turnaj ve stolním tenise – termín bude upřesněn . 

První březnovou sobotu 7.3. 2015 vás zveme na tradiční MAŠKARNÍ PLES, jehož součástí bude 

od 14 hodin DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES . 

 

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti! 

 

                                                                                                SOKOL ROZTOKY U JILEMNICE 

 

 


