Roztocký zpravodaj
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice

Uzávěrka dne: 15. 9. 2020

Odpovědná osoba: Osvald Süss
Simona Riskovová

Cena jednoho výtisku: zdarma
Číslo: 3/2020

Vážení spoluobčané,
opět se scházíme u pravidelného zpravodaje naší obce, abychom si připomněli některé události uplynulého
léta, spolu s blízkou budoucností. Asi budu mluvit za většinu z nás, když považuji uplynulé letní dny za
minimálně zvláštní, v porovnání s minulým létem. Na vině je tomu neustále mediálně připomínaná
pandemie, která nás všechny udržuje v trvalé nejistotě a obezřetnosti. Předprázdninové a prázdninové
rozvolňování bylo s největší pravděpodobností ukvapené rozhodnutí, za které musíme nyní zaplatit.
Abychom přestáli toto neobvyklé období ve zdraví, prosím všechny touto cestou o dodržování základních
doporučení, která nám jsou neustále připomínána a která by měla této nákaze předcházet.
Chtěli bychom Vám opět podat pomocnou ruku, tak jako v jarních měsících. V případě nouze neváhejte a
zavolejte na obecní úřad (481 587 296) nebo přímo mně (607 938 033). Máme připraveny jak ochranné
pomůcky, tak dezinfekční prostředky, které Vám může obec Roztoky u Jilemnice poskytnout a jsme
připraveni zajistit i další případné služby.
Již v minulém zpravodaji jsem Vás informoval o probíhající rekonstrukci části silnice 28411 v naší obci a s ní
spojené revitalizaci návsi. Zatímco první část, oprava silnice, je v plném rozsahu investiční akcí Libereckého
kraje, revitalizace návsi, budování chodníků a výstavba zárubní zdi pod Vydrovými jsou výhradně
v kompetenci obce. Vím, že obě stavby omezují nás všechny, někoho více, někoho méně, ale s jistotou
můžeme říci, že finále bude přínosem pro všechny. I když množství stavebních inženýrů z řad nezávislých
pozorovatelů je udivující. Ten by to dělal tak, ten zase takhle a tenhle zase vůbec, protože to staré bylo ještě
dobré. Každá změna přinese ale něco nového, pozitivního a věřím, že i ti největší nespokojenci, budou
s výsledkem spokojeni. Letošní rozpracované úseky by měly být dokončeny koncem října, popř. začátkem
listopadu. To bychom si měli na čas oddychnout od jednotlivých dopravních omezeních.
Souběžně s opravami silnice a výstavbou chodníků měla probíhat ještě jedna důležitá investiční akce, a tou
je vybudování nové železniční zastávky u přejezdu na Kruh. Bohužel se tento záměr opozdil vlivem
vypořádání majetkových vztahů v těsné blízkosti železniční tratě, ale v současné době je vše připraveno.
Poslední jednání potvrzuje, že se s touto změnou počítá v příštím roce, kdybychom teoreticky mohli
nastupovat na vlak již ve středu obce. Doufejme tedy, že nám blízká budoucnost nepřinese žádná další nemilá
a nepříjemná překvapení, a že se vše v dohledné době vrátí zase do starých dobrých kolejí.
Osvald Süss

Volby do krajských zastupitelstev_______________________________________________
Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 proběhnou 2. a 3. října 2020. Budou voleni krajští
zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu. Vzhledem k pandemii covidu-19 prosíme o striktní
dodržování pokynů ve volební místnosti, standardně vstup s rouškou a dodržování rozestupů.

Kácení stromů rostoucích mimo les______________________________________________
Pokud uvažujete v nadcházejícím období vegetačního klidu (zpravidla říjen až
březen) o pokácení stromu, je třeba povolení, pokud má jeho kmen ve výšce 130
cm obvod větší než 80 cm. Žádosti o povolení kácení jsou k dispozici na
internetových stránkách obce www.roztoky-u-jilemnice.cz, rubrika kácení dřevin
nebo v kanceláři OÚ.

Vodovod___________________________________________________________________
V září a říjnu bude probíhat odečet vodoměrů. Cena vodného je pro rok 2020 stanovena na 30 Kč/m³.
Číslo účtu pro platbu za vodu je 78-9619980277/0100, VS je číslo popisné.
Splatnost je do 15. 12. 2020.
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.

Životní jubilea_______________________________________________________________
ŘÍJEN
88 let Kupkár Ábel
84 let Matoušková Milada
89 let Patková Marie
92 let Šírová Věra
81 let Ihrická Blanka
81 let Kužel Bohuslav
LISTOPAD
84 let Süssová Hana
81 let Koštová Monika
81 let Bihariová Miluška
87 let Kupkárová Ludmila
PROSINEC
88 let Novák František
87 let Juračková Hedvika
85 let Kocánová Eva

Roztoky u Jilemnice 325
Roztoky u Jilemnice 247
Roztoky u Jilemnice 34
Roztoky u Jilemnice 93
Roztoky u Jilemnice 138
Roztoky u Jilemnice 426
Roztoky u Jilemnice 286
Roztoky u Jilemnice 247
Roztoky u Jilemnice 271
Roztoky u Jilemnice 325
Roztoky u Jilemnice 58
Roztoky u Jilemnice 128
Roztoky u Jilemnice 247

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

Vítání občánků______________________________________________________________
V letošním roce, poprvé za celou dobu konání vítání nových občánků, oficiální
slavnostní přivítání neproběhne. Z důvodu co nejnižšího možného rizika přenosu viru
jsme tuto každoroční událost museli zrušit. Na naše nejmenší určitě ale nezapomínáme
a milá pozornost jim bude předána v náhradním termínu. Prozatím, alespoň touto
cestou, přejeme, aby nový človíček vnesl do vaší rodiny spoustu lásky, úsměvů a něhy.

Odpadové hospodářství_______________________________________________________
Týdenní cyklus vyvážení popelnic začne pátkem 2. 10. 2020. Poplatek je stanoven
Obecně závaznou vyhláškou obce Roztoky u Jilemnice č. 1/2019 a byl splatný k 30.
6. 2020, částka 600 Kč / osoba / rok. Za chalupu je to pak 600,- Kč / rok. Včas
nezaplacené poplatky mohou být navýšeny až na trojnásobek. S každou
upomínkou bude částka navýšena o administrativní poplatek 100 Kč.
Znovu upozorňujeme občany, aby své popelnice nenechávali na svozové trase (u komunikace). Nejen, že
nádoby hyzdí přilehlé okolí, ale prodražují tak náklady obce na likvidaci odpadu, jelikož přistavená
popelnice je vždy započítávána do svozu.

Jilemnicko - svazek obcí_______________________________________________________
Door-to-door na Jilemnicku: Jilemnicko – svazek obcí předložil na začátku roku 2020
žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro šest svých členských obcí,
které projevily zájem o umístění barevných nádob na tříděný odpad přímo u domů svých
obyvatel. Žádost byla předložena opakovaně, a proto všichni doufali, že tentokrát získá
dostatečné bodové hodnocení, aby byla finančně podpořena. Na začátku srpna přišla
potěšující zpráva, tedy že bude možné v následujícím roce a půl projekt „Jilemnicko Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ se získanou dotací zrealizovat.
Obce Studenec, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná, Vítkovice v Krkonoších, Mříčná a město Jilemnice tak
nabídnou svým občanům v průběhu roku 2022 novou službu odvozu některých surovin tříděného odpadu
přímo “ode dveří“. Tomuto systému se také říká door-to-door systém a jeho cílem je dále zvyšovat množství
svezeného tříděného odpadu, snížit množství sváženého komunálního odpadu a také ulevit místním sběrným
místům a sběrným dvorům. Zapojené obce vytipovaly vhodné svozové trasy pro umístění především žlutých
popelnic na plast a modrých na papír. Tyto budou přímo ve správě jednotlivých domů a budou pravidelně
vyváženy stejně jako klasické černé popelnice, jen v delších časových intervalech. Jilemnicko se tak přidá
k úspěšnému svozu tříděného odpadu po vzoru ostatních regionů.
Součástí projektu je také posílení množství velkoobjemových kontejnerů pro bioodpad v regionu a pořízení
kvalitního a výkonného štěpkovače pro naše kompostárny, ale také pro využití všemi obcemi Svazku. Celý
projekt je nyní ve fázi přípravy na výběrové řízení, které bude probíhat v podzimních měsících. Samotná
realizace zakázky pořízení nádob připadne na rok 2021. Zahájení svozu pak předpokládáme v průběhu roku
2022. Plánované náklady na celý projekt činí 4,5 milionu korun a výše dotace je 85% z těchto celkových
nákladů.

Svoz nebezpečného odpadu, sběr železného šrotu__________________________________
Dne 17. 10. 2020 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Bude probíhat po následující trase:
8:00 hod
8:15 hod
8:30 hod
8:45 hod

u Bušáků
u Pavlíčků
u P-Kvartetu
u kovárny

9:00 hod
u obecního úřadu
9:15 hod
u dolní prodejny
9:30 hod
u Patků pod Prklínem
9:45 hod
pod Borůvkovými
10:00 hod
sběrný dvůr
Nebezpečný odpad nelze volně odložit a ponechat na trase, je nutné jej osobně předat pracovníkům na
svozových místech, nebo dopředu uskladnit ve sběrném dvoře u garáží, který bude dva dny před samotným
sběrem otevřen. Svoz nebezpečného odpadu je pouze pro fyzické osoby, občany, kteří jsou zapojeni do
systému svozu odpadů v naší obci.
17. října proběhne rovněž sběr železného šrotu organizovaný SDH Roztoky u Jilemnice. Železo odkládejte
bezpečně vedle komunikace.

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice_______________________________
Nový školní rok začal řadou změn. Kromě jiného jsme se rozloučili s některými kolegyněmi (Mgr. Jana Vanclová,
Petra Horáková) a naopak přibyli noví zaměstnanci (Bc. Tomáš Dikoras, Hana Grosmanová a Erika Brunová). Změny se
projevily i v organizaci školního roku, kdy kvůli situaci kolem koronaviru nebyly již od počátku plánovány žádné
sportovní ani jiné soutěže, museli jsme zrušit naplánované akce (např. vánoční besídku i vánoční trhy, oblíbené
vystoupení Divadélka pro školy, burzu středních škol, různá školení učitelů, pokud neprobíhají on-line, aj.) a připravit
se na případnou možnost částečného či úplného uzavření školy.
Již na první společné poradě pedagogického sboru jsme se tedy seznámili s doporučeními ministerstva školství
a pokyny ministerstva zdravotnictví, které jsme museli zapracovat do chodu školy, pověřili jednotlivé vyučující
konkrétními úkoly a pustili se do příprav. Díky finančnímu příspěvku státu jsme již v průběhu září pořídili 13 nových
notebooků, barevnou tiskárnu, 3D tiskárnu, ozobota a několik počítačových myší. To vše nejen pro zkvalitnění případné
distanční výuky, ale i pro snadnější organizaci výuky ICT u početnějších tříd.
Ze všech tradičních aktivit zůstalo v současné době zatím zachováno plavání, na které jezdí děti 1. – 4. třídy a
děti z mateřské školky. Prvňáčci jako obvykle pak mají 45 minut plavání a 45minutový pobyt v solné jeskyni, který
blahodárně působí na posilování imunitního systému dětí. Připravili jsme i pestrou nabídku kroužků, měly by se vesměs
rozeběhnout začátkem října. Uvidíme ovšem, jestli plánovaná opatření ministra zdravotnictví jejich konání nakonec na
čas nezbrzdí.
Asi největším problémem pro vyučující i pro děti je povinné nošení roušek. Všichni sice chápeme význam
tohoto opatření, ale mluvení v rouškách a i samotný dlouhodobý pobyt v nich je velice náročný. Je třeba si uvědomit,
že roušky nasazujeme se vstupem do školy a odkládáme je pouze při jídle, to znamená, že v nich při 8hodinové výuce
s přestávkou na oběd děti i vyučující stráví opravdu mnoho času. Z tohoto důvodu jsme upravili výuku tak, že se 30
minut učíme ve třídě a 15 minut venku na čerstvém vzduchu. Jak to ovšem budeme dělat při zhoršeném počasí, je
zatím otázka.
Nezbývá než doufat, že se situace začne lepšit a především, že budeme moci děti vyučovat ve škole co nejdéle.
Je však třeba sledovat aktuální dění a také webové stránky školy, kde se pravidelně objevují čerstvé informace jak
z dění v jednotlivých třídách, tak i pokyny, týkající se chodu celé školy. Jsme rádi, že naši žáci jsou k sobě navzájem
ohleduplní a naše pokyny respektují. Děkujeme též za spolupráci rodičům, bez jejich vstřícného přístupu by naše práce
byla mnohem složitější.

SDH Roztoky u Jilemnice______________________________________________________
Mladí hasiči začali v září opět trénovat. Jak už to bývá, tak jsme se rozloučili s dorostenci, ale zase přišly další nové
děti. S novými družstvy jsme se zúčastnili soutěže ve Víchové, kde jsme se umístili na 4. a 1. místě. Dále trénujeme
Branný závod, kterého se, doufáme, zúčastníme v půlce října.

Soutěže ve Víchové se zúčastnilo i družstvo dospělých, které se umístilo na 7. místě.
V sobotu 17.10. proběhne tradiční podzimní sběr železného šrotu. Železo na svozovou trasu odkládejte nejlépe
v sobotu ráno.

________________________________________________________________________
Kontaktní údaje obce:

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

