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Roztocký zpravodaj 
 

                                                               
 

Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice 
 

   

Uzávěrka dne: 4. 10. 2014                                        Odpovědná osoba:  Osvald Süss   číslo: 3/2013 

Cena jednoho výtisku: zdarma Jaroslav Šimůnek 

 

Jiţ podruhé v letošním roce předkládáme náš pravidelný čtvrtletní plátek s menším zpoţděním. 

Přesto věříme, ţe i tak přispějeme k tomu, aby následné informace o uplynulém období Vám byly 

uţitečné.  

 Letošní léto bylo velmi rozmarné a nabízí se otázka: „Co můţeme čekat od podzimu?“  

Skončila doba dovolených a dětem začala škola. Chladná rána uţ nás pomalu upozorňují na to, ţe 

brzy přijde podzim v plné síle. S jeho příchodem nastává pomyslně konec odpočinku a naopak 

začíná sklizeň úrody na poli i zahrádce, hrabání listí a jiné práce 

směřující k přípravě na nastávající zimu.  Při této činnosti vzniká 

spousta biologického odpadu, který poprvé od letošního roku nemusí 

končit v popelnicích, na břehu potoka a dokonce ho nemusíme ani 

pálit a obtěţovat tak své spoluobčany. Sice se zpoţděním, ale přece jen 

byl od září zahájen zkušební provoz kompostárny.  Za tímto účelem 

byly postupně rozmístěny kontejnery, které jsou výhradně určeny 

právě na likvidaci biologického odpadu. V momentální době jsou čtyři 

stanoviště, bývalá dolní prodejna, Nouzov (nad chovatelským 

areálem), odstavná plocha u školky a v místě nové kompostárny, tedy u kravína ZOD Roztoky – 

Kruh. Někteří občané jiţ v hojné míře tento sběr vyuţívají. Zapojte se tedy i Vy. Kontejnery jsou 

pravidelně vyváţeny na kompostárnu, kde je jejich obsah dále zpracován. Na jaře tak bude jistě 

hojné mnoţství kompostu, které budeme moci vyuţít zpětně na našich zahrádkách.  

Zkušenosti z prvotního provozu sběru biologického odpadu jsou zatím velmi pozitivní. Velmi 

důleţité je hlavně to, ţe si uvědomujeme nutnost tohoto zařízení a v nádobách se tak neobjevují 

předměty, které tam nepatří. Stanoviště těchto nádob byly vybrány podle dobrého vědomí a svědomí. 

Do budoucna je moţné po předchozím projednání a domluvě s občany, vybrat místa vhodnější. 

V příštím roce stanovíme otevírací dobu kompostárny a rozšíříme tak o jeden kontejner síť jejich 

rozmístění.  

Ne veškerý biologicky rozloţitelný komunální odpad je vhodné třídit. Pro produkci kvalitního 

kompostu někdy nazývaného zeleného kompostu se většinou sbírají následující bioodpady: 
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- z domácností : především zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, zbytky pečiva, skořápky 

z vajíček a ořechů, zvadlé květiny, zemina z květináčů, podestýlka domácích býloţravých zvířat, 

zbytky vařených jídel neţivočišného původu (brambory, těstoviny, rýţe, knedlíky apod.),  

- ze zahrádek : travní a dřevní hmota, listí, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, plevelné rostliny, 

piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, peří, chlupy, vlasy, zemina. 

Dřevní hmota v podobě větví by neměla dosahovat většího průměru neţ 5 cm a délky maximálně 

dvou metrů. Větší a silnější větve dělají problém při následném zpracování. V ţádném případě do 

kompostu nepatří ţivočišné zbytky, jako např. kosti, kůţe, zdechliny… Chtěli bychom tímto občany 

poţádat, aby podpořili tento projekt vzniklý za spolupráce 20 obcí svazku Jilemnicko, a který je 

svým rozsahem ojedinělý. Ať je naše obec čistá a příjemná nejen nám, ale všem, kdo do ní zavítají. 

 

Odvoz komunálního odpadu v naší obci je od prvního pátku v říjnu opět týdenní. To znamená, ţe 

kaţdý pátek odvezou popeláři odpad z Vaší popelnice v případě, ţe bude více jak ze tří čtvrtin 

naplněná. To však neznamená, ţe musíme příslušné nádoby mermomocí zaplnit. Tím apeluji 

především na ty občany, kteří se ještě nezapojili do třídění odpadu a vše naházejí do popelnice, 

popřípadě do kotle. Od počátku letošního roku registrujeme všechny vydané pytle, tzn. i ty na 

tříděný odpad jako jsou plasty, PET lahve, konzervy a tetrapaky. Z této evidence je zřejmé, kdo 

odpady třídí a kdo se chová způsobem, který vede k znečišťování ţivotního prostředí a v neposlední 

řadě i k mnohem nákladnějšímu způsobu likvidace odpadu. Uţ nyní naše obec vzhledem k nárůstu 

nákladů na likvidaci odpadu tuto činnost dotuje ze svého rozpočtu, a proto buďme rozumní a snaţme 

se o to, aby poplatek placený Vámi, občany, mohl zůstat v přijatelný výši. 

 

V sobotu 19. 10. proběhne v naší obce sběr nebezpečného odpadu pro fyzické osoby. Způsob sběru 

bude jiţ tradiční na těchto stanovištích:  

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!!!!!! 

 

!!!!!!!Nebezpečný odpad neodkládejte na svozovou trasu, ale osobně předejte obsluze přímo na 

sběrném místě !!!!!!!!! 

Zároveň bude probíhat sběr železného šrotu, který provede SDH Roztoky u Jilemnice 

tradičním způsobem. Ţelezo odkládejte na svozovou trasu nejlépe v sobotu ráno. 

 

 

VYHLÁŠKA UPRAVUJÍCÍ OCHRANU DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ 

JEJICH KÁCENÍ Č.189/2013 SB 

Dnem 15. července 2013 nabývá účinnosti novela vyhlášky 395/1992 Sb., která doposud omezovala 

kácení dřevin na vlastním pozemku. Podle jiţ platné novely si nově na vlastní zahradě můţe její 

majitel kácet dřeviny bez předchozího povolení obecního úřadu!!! 
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Kácení by se mělo provádět dle vyhlášky zpravidla v době vegetačního klidu (listopad – březen)  

avšak vyhláška kácení v době vegetace nezakazuje. 

 Vyhláškou je zahrada definovaná takto: 

  pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce 

 pozemek je oplocený a nepřístupný veřejnosti   

   zahrada musí všechny předchozí znaky splňovat současně 

Povolení pro kácení dřevin je i nadále nutné v těchto případech: 

   památné stromy 

 dřeviny jako součást stromořadí 

 dřeviny zapojené v porostu s rozlohou větší neţ 40 m² 

Komplexní text vyhlášky týkající se kácení dřevin najdete na: www.mzp.cz/kaceci_vyhlaska 

Odečty vodoměrů – koncem měsíce října začne pan Boukal s kaţdoročním odečtem domovních 

vodoměrů. Buďte prosím nápomocni při této činnosti a ulehčete tak práci našemu zaměstnanci. 

Spotřebovanou vodu je moţné zaplatit přímo na místě nebo na účet č. 78-9619980277/0100. Jako 

variabilní symbol uveďte číslo popisné, kde byl odečet proveden. Cena vody je stejná jako v roce 

2012, tedy 25,--Kč/m3. Splatnost vodného je do 31. 12. 2013 

 

Nákupní středisko a školní jídelna -  V uplynulých měsících byla dokončena rekonstrukce 

budovy č.p. 380, nákupního střediska. Budova byla celkově zateplena, bylo zprovozněno tepelné 

čerpadlo, které vytápí celou nemovitost včetně nové jídelny. V srpnu byla dokončena vestavba školní 

kuchyně, kterou pro naši školu provozuje firma Scolarest, s.r.o. Vzhledem k tomu, ţe kapacita 

jídelny i kuchyně je na vyšší úrovni neţ byla v budově bývalé školy, zveme tímto všechny, kteří si 

chtějí odpočinout od kaţdodenního vaření, aby se přišli podívat a vyzkoušet tak umění našich děvčat. 

Aktuální jídelní lístek si můţete přečíst v chodbě nákupního střediska. Případný oběd je zapotřebí 

objednat den předem. Cena hlavního jídla včetně polévky je při konzumaci v jídelně 58,--Kč. 

V případě, ţe si oběd odnesete je cena 53,--Kč. K denní nabídce jsou samozřejmostí i  různé druhy 

salátů a sladkostí. Na Vaši návštěvu se upřímně těšíme. Tel. 481587215 

 

Bytové hospodářství – oznamujeme tímto našim spoluobčanům, ţe v domě č.p. 247 (dům 

s pečovatelskou sluţbou), je volný byt určený k pronájmu. Jedná se o bytovou jednotku v prvním 

patře o rozloze 25m2. 

- od 1. 12. 2013 se uvolní byt v č.p. 305, 1+kk, o rozloze cca. 30m2. Bytová jednotka je umístěna 

v prvním patře budovy. 

- k 31. 12. 2013 se uvolní bytová jednotka 3 + 1 rovněţ v č.p. 305. Jedná se o byt po rodině 

Maďarčíkových ve druhém a třetím nadpodlaţí. 

 

 

Případní zájemci o pronájem volných bytových jednotek se mohou písemně hlásit v kanceláři 

obecního úřadu. 

  

http://www.mzp.cz/kaceci_vyhlaska


4 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY 
 

Oznamujeme občanům obce, ţe dne 1.10.2013 bylo zahájeno konání veřejné sbírky na „Záchranu 

kostela v Roztokách u Jilemnice“ za účelem opravy střechy a stropu kostela a práce s tím spojené. S 

uspořádáním veřejné sbírky  vyslovilo souhlas zastupitelstvo obce Roztoky u Jilemnice na svém 

veřejném zasedání dne 6.9.2013. 

V září 2013 vydal Krajský úřad Libereckého kraje pod č.j. KULK 63157/2013 osvědčení podle 

zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Veřejná sbírka se koná v termínu od 1.10.2013 do 28.2.2014. 

 

Způsoby provádění sbírky: 

- shromaţďováním finančních prostředků na účtu obce Roztoky u Jilemnice, vedeném a zvláště pro 

účely sbírky zřízeném u Komerční banky a.s., č. ú. 107-5616440277/0100,    

- pokladničkou, která je umístěna na obecním úřadě  

 Osobou oprávněnou jednat ve věci sbírky je pan Osvald Süss, starosta obce Roztoky u Jilemnice. 

 

Podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladničky: 

Pokladnička bude umístěna v prostorách Obecního úřadu v Roztokách u Jilemnice (1 kus). Po 

skončení akce bude za přítomnosti nejméně tří členů zastupitelstva obce Roztoky u Jilemnice 

otevřena, přepočítán její obsah a o tomto úkonu bude sepsán písemný záznam, který podepíší 

zúčastnění členové zastupitelstva. 

K tomuto oznámení o konání veřejné sbírky dále uvádíme, ţe kostel sv. Filipa a Jakuba je povaţován 

za kulturní památku a je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Roztoky u Jilemnice. 

Vlastník kostela si nechal zpracovat orientační rozpočty nákladů na provedení odsouhlasených 

udrţovacích prací a z nich vyplývá, ţe náklady by měly činit cca 500 tis. Kč, tedy ve výši 

překračující moţnosti Římskokatolické farnosti Roztoky u Jilemnice. 

Stručná historie kostela sv. Filipa a Jakuba v Roztokách u Jilemnice 

První roztocký kostel stával v dolní části obce na vysokém návrší a podle farní kroniky (lat. Liber 

Memorabilium ) byl jiţ roku 1384 vlastním farářem spravován. K roztockému filiálnímu kostelu 

patřily: Roztoky s 562 obyvateli, Martinice s 311, Karlov s 152, Tample s 183 a dolní část Kruhu s 

226 obyvateli. Do 13. února 1790 byla hoření polovina Kruhu přifařena ke kostelu sv. Kateřiny ve 

Mříčné. Starý kostel svými malými rozměry a s obtíţným přístupem zejména v zimním období 

nevyhovoval potřebám farnosti. Z tohoto důvodu bylo započato se stavbou nového a většího kostela 

uprostřed obce. Kostel byl dokončen v roce 1739 a je celý postaven z červeného pískovce. Pozemek 

pro stavbu nového kostela a pro okolní hřbitov i zamýšlenou farní budovu získala farnost od majitele 

statku čp. 2 Jana Jirků. Tento hospodář neměl muţského potomka, a proto celý statek později prodal 

r. 1751 Janu Tomšovi.  Na pokrytí výdajů, spojených s výzdobou nebo s opravami tohoto kostela se 

v minulosti významnými částkami podílela lnářská firma Klazarova  a rodina Hamáčkova z Roztok a 

další. 
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Současný stav kostela 

Kostel sv. Filipa a Jakuba je historicky cenná stavba. Špatný technický stav, padající stropní omítka 

a doţilá střešní krytina z eternitových šablon, mělo za následek, ţe musel být kostel pro veřejnost od 

července r. 2013 přechodně uzavřen.  

V srpnu ukončila stavební firma DURANGO, s.r.o., opravu stropní konstrukce (stropní trámy a 

navazující konstrukce krovu), který byl místy napaden i dřevomorkou. Na tyto práce získala 

Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice příslib dotace od SZIF (prostřednictvím skupiny 

MAS Jilemnice „Přiďte pobejt!“) s tím, ţe 10 % činí vlastní podíl farnosti. Na základě 

finančních příspěvků Obce Kruh, Roztoky u Jilemnice, ZOD Roztoky – Kruh a návštěvníků 

kostela, byl tento podíl zajištěn. 

Během měsíce září a října se muselo bezpodmínečně provést provizorní zakrytí střechy lepenkou nad 

hlavní lodí, aby nedošlo ke znehodnocení jiţ opravených stavebních prvků. Na tuto opravu obdrţela 

farnost od Krajského úřadu Libereckého kraje dotaci ve výši cca 83 tis. Kč. Vlastní podíl farnosti 

činí cca 52 tis. Kč. Účelem pořádané sbírky je získat prostředky na zakrytí střechy nad 

presbytářem a na opravu stropu v hlavní lodi kostela. Římskokatolická farnost Roztoky u 

Jilemnice by chtěla kostel co nejdříve znovu otevřít pro potřeby věřících a také jako místo pro 

církevní sňatek, nebo pro poslední rozloučení se zemřelou osobou. Pokud nebude zabezpečen strop 

kostela, aby nedocházelo k odpadávání omítky, nelze se z důvodu bezpečnosti do kostela vrátit.  

Proto se obracíme na kaţdého, bez ohledu na to, je-li to osoba věřící či bez vyznání, prostě na 

kaţdého, komu není osud této jedinečné stavební památky a dominanty obce Roztoky u Jilemnice 

lhostejný s prosbou o finanční dar. 

Kostel v současné době vyţaduje neodkladně opravu stropní omítky a poloţení provizorní krytiny 

nad presbytářem. 

 

Děkujeme Vám všem za pomoc 

 

Volby – 25. a 26. 10. 2013 proběhnou v naší zemi předčasné volby do Parlamentu České republiky. 

Volební místnost v naší obci je jiţ tradiční, pouze vchod do budovy obecního úřadu byl z důvodu 

rekonstrukce budovy přemístěn do zadního dvora. Vyuţijme svých práv a přijďme volit v co 

největším počtu. 

 

Ţivotní jubilea_________________________________________________ 

Říjen 

95 let, Horčičková Miluše, Roztoky u Jil. 247 

85 let, Šírová Věra, Roztoky u Jil. 93 

82 let, Patková Marie, Roztoky u Jil. 149 

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

81 let, Kupkár Ábel, Roztoky u Jil. 325 

Listopad 

97 let, Morávková Julie, Roztoky u Jil. 268 

80 let, Kupkárová Ludmila, Roztoky u Jil. 325 
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Prosinec 

81 let, Novák František, Roztoky u Jil. 58 

80 let, Juračková Hedvika, Roztoky u Jil. 128 

 
       

Dovolujeme si Vám oznámit, 
že dne 21.září 2013 proběhl slavnostní 

obřad 

 

 

diamantové svatby 

manţelů Otokara a Liběslavy 

Podzimkových 
 
 

Dne 22.9.1953 vykročili na společnou 
cestu životem. 

Své  „ano“ si řekli před 60 lety 
na Staroměstské radnici v Praze 

 

 

Do dalších let společného ţivota hodně zdraví přejí děti s rodinami. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V říjnu oslaví kamennou svatbu, tedy 65 let společného života, manželé Věra a Josef 
Šírovi. Všechno nejlepší do dalších společně prožitých let a hlavně hodně zdraví přejí 
děti s rodinami. 

 

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody. 

 

Poděkování paní učitelce Petrákové Evě 

Prostřednictvím Roztockého zpravodaje bych chtěla poděkovat paní učitelce Evě Petrákové, za 

krásný projev u příleţitosti oslavy diamantové svatby našich rodičů. Dojemná ale i úsměvná slova 

všem připomněla ţivot oslavenců od jejich seznámení aţ po současnost. Mnohokrát vám, paní 

učitelko, za všechno děkuji.   Riegerová Lenka 


