Roztocký zpravodaj
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice
Uzávěrka dne: 15. 9. 2021

Odpovědná osoba: Osvald Süss
Simona Riskovová

Cena jednoho výtisku: zdarma
Číslo: 3/2021

Vážení spoluobčané,
je to přesně čtvrt roku, kdy jste měli možnost nahlédnout do letního zpravodaje, který Vám přinesl
nejdůležitější informace o životě v naší obci. Nejsledovanější událostí uplynulých dvou let je bezesporu
celková rekonstrukce silnice č. 28411. Dobrá zpráva je, že stavba úspěšně pokračuje bez jakýchkoliv omezení
i přes složitou situaci na trhu. Díky příznivému počasí v letošním létě je dodržován i harmonogram prací,
který počítá s otevřením jednotlivých úseků nejpozději v první polovině listopadu. Jako první bude otevřen
úsek od Kruhu k poště, kde probíhala rekonstrukce mostu. Tato část bude zprůjezdněna již od 10.10.2021 a
ulehčí nám alespoň průjezd obcí. Současně probíhající stavba chodníků je také bez větších nepředvídatelných
událostí a rovněž jsou dle možností dodržovány jednotlivé termíny.
Během prázdnin započaly také práce na rekonstrukci místní komunikace Nouzov. I tady se podařilo v
celku krátkém čase rekonstrukci z větší části dokončit v předpokládaném termínu. Zbývají akorát drobné
dokončovací práce a výstavba nového veřejného osvětlení.
Objízdné trasy a jednotlivé uzávěrky nutné při realizaci jednotlivých staveb v naší obci jsou zajisté pro nás
všechny omezující. Všem těm, kteří pochopili nutnost jednotlivých opatření při takovýchto rozsáhlých
rekonstrukcích bych chtěl poděkovat a poprosit je ještě o pár týdnů trpělivosti. Výsledek bude stát určitě za
to a bude sloužit bez rozdílu všem občanům po dlouhá léta.
Tak jako naše obec ani Svazek obcí Jilemnicko nepolevil ve svých cílech. Po koupi areálu mezi obcí Mříčnou
a Jilemnicí, který bude sloužit pro svozovou firmu EKO Jilemnicko při likvidaci odpadů, pokročily jednotlivé
fáze ke zprovoznění této firmy. V současné době byla podepsána smlouva o dodání svozové techniky v počtu
třech popelářských vozů, které by měly vyjet pod hlavičkou EKO Jilemnicko do katastrů jednotlivých obcí již
prvního dubna příštího roku. Do té doby bude ještě zapotřebí nakoupit, načipovat a rozvézt nádoby
(popelnice) k jednotlivým domácnostem. Tento proces bude probíhat nejpravděpodobněji v měsíci březnu.
O dalších krocích, kdy bude nutná spolupráce občanů, Vás budeme informovat.
A u odpadů bych chtěl ještě zůstat. Všichni víme, že likvidace odpadů z domácností je nejen jeden veliký
problém, ale i složitý a nákladný proces. Mnohokrát jsem na tomto místě prosil Vás, občany, abychom
společně dodržovali alespoň ta pravidla, která jsou tady již dlouhou dobu nastavena. Mám tím na mysli
třídění jednotlivých druhů odpadů do předepsaných pytlů nebo nádob. Do pytlů na plast patří výhradně
plasty, pytle na tetrapaky slouží pouze pro tetrapaky…… Co vidím jako nejvážnější problém je však sběrné
místo. Část našich občanů totiž nepochopila, že tento prostor je vyhrazen pouze pro pytle vydané na obecním

úřadě. Na sběrné místo patří pouze plasty, tetrapaky, plechovky, sklo, papír a olej z kuchyní. Není to žádné
smetiště na odložení všeho, co nám doma překáží. K tomu je určen sběrný dvůr v Jilemnici. Obdobná situace
je i u kontejneru na textil. Ten navíc slouží pro charitativní účely. Roztrhané a špinavé montérky hoďte prosím
do popelnice. Vím, že většina lidí se chová zodpovědně, a proto apeluji na jednotlivce, aby se alespoň pokusili
dodržovat to, co ostatní dělají automaticky. Děkuji.
Závěrem bych chtěl ještě jednou upozornit na zákon o ochraně životního prostředí. Již v minulosti jsem Vás
informoval o tom, že naše obec se řadí mezi několik málo obcí v Libereckém kraji, které mají nejhorší výsledky
měření kvality ovzduší. Pro jeho zlepšení je podávána občanům pomocná ruka v podobě tzv. kotlíkových
dotací. Liberecký kraj připravuje ještě jednu výzvu na získání kotlíkové dotace, a to na první polovinu roku
2022. Podrobné informace budou v průběhu příštího roku na stránkách Libereckého kraje, ale i u nás na
obecním úřadě, popř. na stránkách naší obce.
Za tímto účelem vyhlašuje zároveň i Státní fond životního prostředí ČR program „Nová zelená úsporám“.
Příjem
žádostí
bude
zahájen
12.
října
a
podrobné
informace
najdete
na
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2558. Tyto informace Vám sděluji proto, že se rychle blíží datum
1. září 2022, kdy vejde v účinnost Zákaz provozu starých neekologických kotlů, které nedosahují alespoň 3.
emisní třídy. Neberte prosím tuto informaci na lehkou váhu. Pro radu nebo případnou pomoc přijďte beze
všeho za mnou, nebo volejte na moje tel. č. 607938033.
A úplně na konec mi dovolte popřát Vám všem hezké posvícení, příjemný podzim a pevné zdraví, a tak nějak
neformálně Vás pozvat na již tradiční akci „Obecní zabíjačka“, která by se měla konat v pátek 26.11.2021.
Všechny zdraví Osvald Süss

Volby______________________________________________________________________
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou 8. října 2021 od 14 hodin do 22
hodin a 9. října 2021 od 8 hodin do 14 hodin. Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny před
dnem voleb (tj. 5. října 2021) do vaší schránky. Hlasovací lístky budou k dispozici ve dny voleb
také ve volební místnosti. Dodržování hygienických pravidel se bude odvíjet od aktuálního
pandemického stavu. Využijte své volební právo a přijďte podpořit svého kandidáta.

Obecní knihovna_____________________________________________________________
Nahlédnutí do kronik v obecní knihovně proběhne letos ve dnech 21. 10. a 26. 10. 2021.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vodovod___________________________________________________________________
Odečet vodoměrů bude probíhat v měsících říjen, listopad. Cena vodného je 30 Kč/m³.
Číslo účtu pro platbu za vodu je 78-9619980277/0100, VS je číslo popisné. Splatnost je do 15. 12. 2021.
Odečet a případnou výměnu vodoměru bude provádět náš pověřený zaměstnanec pan Bušák. Platba může
proběhnout bezhotovostně na výše uvedený účet, nebo na obecním úřadě v hotovosti nebo platební kartou.

Životní jubilea_______________________________________________________________
ŘÍJEN
89 let Kupkár Ábel
85 let Matoušková Milada
90 let Patková Marie
93 let Šírová Věra
82 let Ihrická Blanka
80 let Mánková Libuše
82 let Kužel Bohuslav
LISTOPAD
85 let Süssová Hana
82 let Koštová Monika
80 let Holeková Marie
80 let Poláková Marta
88 let Kupkárová Ludmila
PROSINEC
89 let Novák František
86 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 48
Roztoky u Jilemnice 426
Roztoky u Jilemnice 286
Roztoky u Jilemnice 247
Roztoky u Jilemnice 336
Roztoky u Jilemnice 163
Roztoky u Jilemnice 325
Roztoky u Jilemnice 58
Roztoky u Jilemnice 247

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

Odpadové hospodářství_______________________________________________________
Týdenní cyklus vyvážení popelnic začne prvním pátkem v listopadu. Poplatek je
stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Roztoky u Jilemnice č. 1/2019 a byl
splatný k 30. 6. 2021, 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 200,- Kč.
Od dubna příštího roku bude zahájen mimo jiné i svoz tříděného odpadu přímo od jednotlivých domácností.
Tzv. door to door systém. Zájemce o barevné nádoby na plasty a papír žádáme, aby se o ně přihlásili na
obecním úřadě nejpozději do konce měsíce ledna 2022.
Kompostování – kontejnery na bio odpad budou k dispozici do poloviny 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.

Svoz nebezpečného odpadu, sběr železného šrotu__________________________________
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 16. 10. 2021. Odpad můžete odevzdat na následujících stanovištích
v uvedeném čase:
8:00 hod
8:15 hod
8:30 hod
8:45 hod

u Bušáků
u Pavlíčků
u P-Kvartetu
u kovárny

9:00 hod
9:15 hod
9:30 hod
9:45 hod
10:00 hod

u obecního úřadu
u dolní prodejny
u Patků pod Prklínem
pod Borůvkovými
sběrný dvůr

Svoz nebezpečného odpadu organizuje obec pouze pro občany (fyzické osoby), kteří jsou zapojeni do
systému svozu odpadů v naší obci. Odpad neodkládejte volně na trase, je nutné jej osobně předat
pracovníkům na svozových místech. Po předchozí domluvě ho lze uskladnit na sběrném místě u garáží, které
bude dva dny před samotným sběrem k dispozici.
16. října proběhne rovněž sběr železného šrotu organizovaný SDH Roztoky u Jilemnice. Železo odkládejte
bezpečně vedle komunikace.

SDH Roztoky u Jilemnice______________________________________________________
Mladí hasiči se o prázdninách zúčastnili třech výletů
– na hrad Pecka, na rozhlednu Žalý a k Prameni Labe.
V září děti začaly opět poctivě trénovat. Na podzim
se zúčastní třech soutěží.
V sobotu 9.10. proběhne tradiční hasičská
posvícenská zábava, na které zahrají kapely
Tampelband a Soumrak. Akce se koná v sále
sokolovny za platných protiepidemických opatření.
Připraveno bude bohaté občerstvení. Těšíme se na
hojnou účast.
V sobotu 16.10. proběhne tradiční podzimní sběr
železného šrotu. Železo na svozovou trasu
odkládejte nejlépe v sobotu ráno.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se zúčastnili a podpořili Zatoulanou pouť. Akce se líbila jak dětem, tak
dospělým.

Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, p. o.__________________________
Nový školní rok se sotva rozeběhl, při zachování všech nařízených hygienických opatření jsme v
prvním týdnu přešli pozvolna z prázdnin k výuce netradičně pojatým branným závodem a projektovým dnem
Poznej svou obec, svůj region. Následující týden se již všichni naplno ponořili do výuky. Začali jsme zjišťovat,
jaké vědomosti a dovednosti přes prázdniny u žáků "přežily" a které je naopak třeba znovu vysvětlit, procvičit
a upevnit. Rozeběhla se různá doučování a pedagogické intervence, chystá se spuštění řady kroužků. V úterý
14. 9. jsme se "podívali" na Madagaskar prostřednictvím zajímavého pořadu Planety Země, který jsme zhlédli
v kulturním domě v Jilemnici. Věříme, že pomalu se bude vše vracet do starých kolejí a my se budeme moci
věnovat výuce a vzdělávání v klasických podmínkách, jak tomu bývalo dříve.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Loňský nelehký školní rok jsme si v rámci možností přeci jen snažili s dětmi užít co nejvíce.
Z plaveckého kurzu jsme sice stihli pouhé tři lekce, ale výcvik na běžeckých lyžích jsme zvládli. Ani v době,
kdy se nebylo možné s dětmi scházet, jsme nezaháleli! Nejen předškolákům, ale na přání i mladším dětem,
jsme pravidelně posílali úkoly. Zpracovávali tematické pracovní listy, malovali kraslice, kterými vyzdobili
Velikonoční strom před budovou MŠ, plnili zadání v přírodě, a dokonce i podle obrázkových receptů upekli
bábovku a velikonočního beránka. Společně jsme si pak o tom povídali buď prostřednictvím telefonu, nebo
messengeru. Na zahrádce paní učitelky připravily stanoviště skřítka Trávníčka a Velikonoční stezku.
Nechyběla samozřejmě ani sladká odměna.
Po návratu do školky jsme podnikli několik cyklistických výletů v blízkém okolí. Předškoláci dokonce
zvládli cestu až do Studence, kde jsme si prohlédli kamenolom. Nacvičili jsme také program pro závěrečné
rozloučení s nynějšími prvňáčky, opekli si špekáčky a přespali ve školce.
V novém školním roce jsme přivítali 11 nových kamarádů, kapacita naší školky je opět zcela plná.
Těšíme se na společné hraní, poznávání nových věcí i učení. Plánujeme mnoho zajímavých sportovních i
kulturních akcí, divadelních představení, sférické kino, výuku hry na flétničku, výcvik na sjezdových i
běžeckých lyžích, kurz plavání, tenis, bruslení, návštěvy solné jeskyně, turistické i cyklistické výlety … Věříme,
že nám bude spolu dobře!

Krkonoše – svazek měst a obcí_________________________________________________
Výhledy na krkonošské hřebeny i údolí
Krajina Krkonoš je rozmanitá, plná života a barev. Najdete tu místa, odkud jsou dech beroucí výhledy na
majestátní hory a lesy, ale také do podhůří hor či města a obce v údolí. A kdy jindy si vychutnáte krásu a
proměnlivost krkonošské přírody, nežli na podzim. Vydejte se na objevování a obdivování pestré palety
barev zdejší krajiny a získejte nadhled nad všedními dny.
Vydáte-li se po modře značené turistické trase ze Strážného nebo Špindlerova Mlýna, dorazíte až
k Friesovým Boudám. Odtud se vám naskytne výhled na Kotel, Zlaté návrší, Medvědín, Labský důl, Labskou
boudu nebo Boudu u Sněžných jam. Pokračovat ve výhledu můžete od mohyly Hanče a Vrbaty. Odtud
dohlédnete na Labskou boudu, Mužské a dívčí kameny nebo Sněžku. Jedinečný pohled na Krkonoše budete
mít také od Labské boudy, z hrany Labského dolu. Uvidíte Malý Šišák, Studniční horu, Luční horu, Kozí
hřbety či Medvědín. Malebný pohled na západní Krkonoše se před vámi otevře u barokní plastiky sv. Josefa
nad Sklenařicemi. Dohlédnete až do Rokytnici nad Jizerou nebo na Lysou horu i Stráž. Za některými výhledy
se můžete také svést lanovkou. Například na Čertovu horu nad Harrachovem. Na jejím vrcholu se nachází
ideální vyhlídkové místo, odkud máte Harrachov jako na dlani, a v dálce uvidíte vrcholky polských Krkonoš i
Jizerských hor. A jiné výhledy si vychutnáte z originálních krkonošských rozhleden. Vystoupat k výšinám
můžete na rozhledně U borovice v Roprachticích, rozhledně Eliška u Stachelbergu v Trutnově, rozhledně
Panorama na Černé hoře v Janských Lázních, kamenné rozhledně Žalý na Benecku a dalších. Nejnovějším
přírůstkem je vyhlídkový lesopark Hlídka na Stráži v Rokytnici nad Jizerou, odkud zažijete nádherný pohled
na Lysou horu, Kotel, a také výhledy do Pasek a Vysokého nad Jizerou. Další tipy na krásná vyhlídková místa
a rozhledny najdete v brožurce Krkonošské výhledy, kterou zdarma získáte v krkonošských informačních
centrech, a také na webu www.krkonose.eu.
TIP: Při cestách za dalekými výhledy si přibalte do batohu dalekohled. Jistě se bude hodit.
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
Alena Pacholíková

Krkonoše v muzeích a galeriích
Podzim nám přináší občas sychravé dny, které chceme strávit v suchu a teple. I v tento čas, který nepřeje
dlouhým túrám po horách, však nabízí možnosti, jak poznávat Krkonoše. Vypravte se za historií i
současností, řemeslem, legendami, přírodními zajímavostmi nebo jedinečnou technikou do některého
z krkonošských muzeí a galerií. Dozvíte se v nich mnoho užitečných informací, které inspirují k dalším
cestám za poznáním, až venku vysvitne sluníčko.
Když vyrazíte s dětmi, jistě je potěší návštěva výstavy Do Krakonošova ve Svobodě nad Úpou. V prostorách
informačního centra najdete pohádkový svět bájných bytostí se zvuky krkonošského lesa a zpěvem ptáků,
nebo nahlédnete do podzemí s permoníky. A zajisté tu potkáte i pána hor, Krakonoše. Jedinečná legenda o
drakovi zase ožije v prostorách Galerie Draka v Trutnově. Drak je symbolem města a díky mechanickému
divadlu, zvukovým i vizuálním efektům na dračí téma se budete cítit jako v jeho sluji. Malým i velkým
milovníkům ručních prací nabízí ideální zázemí Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem v Trutnově –
Voletinách. Je to jedinečné místo, kde vám přiblíží život v krkonošských chalupách a řemesla, která si

můžete vyzkoušet. Ukázku řemesel a zručnost místních obyvatel představí Výstava starých řemesel,
modelů budov, Krakonošů a betlémů v Dolním Dvoře. V prostorách obecního úřadu se také dozvíte
postupy dolování a zpracování železné rudy nebo svážení dřeva z hor. Nadšenci pro řemesla by jistě neměli
opomenout Muzeum krkonošských řemesel v Poniklé. V roubené stodole najdete expozice věnující se
zemědělství, zpracování lnu, výrobě másla, ševcovině, truhlařině, tesařině, nebo také hospůdku, módu a
módní doplňky 1. republiky a další. Stálou expozici o ne vždy lehkém životě v Krkonoších představuje
Muzeum a galerie Starý Kravín v Rokytnici nad Jizerou ve Františkově. K vidění jsou nástroje, jimiž si lidé
dříve obstarávali obživu, světnice s předměty každodenního používání či sbírka hasičské techniky. Milovníci
historie jistě rádi navštíví Harmony Bunker Exposition ve Špindlerově Mlýně. Unikátní výstavba
protiatomového krytu v hotelu Harmony Club byla zahájena v roce 1984, a nejspíš by nikoho nenapadlo, že
se stane veřejně přístupným místem. Historii lyžařského sportu se věnuje Ski museum v Harrachově.
Expozice mapuje vývoj harrachovského lyžování a k vidění tu jsou vítězné poháry i medaile úspěšných
harrachovských lyžařů či ski staré více než sto let. Jeden z důležitých dopravních prostředků nejen pro
cestovatele je vlak. A právě v Krkonoších máme dvě jedinečné tratě, o kterých se více dozvíte právě
v muzeu. Železniční muzeum Martinice v Krkonoších je věnováno hlavně stanici Martinice, která v roce
2016 byla zapsána mezi kulturní památky České republiky. A Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově
představuje expozici zaměřenou na současnost i budoucnost ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova, a
navazující trati do Szklarske Poręby. Spojení historie, techniky a architektury nabízí Muzeum Vápenka
v Horních Albeřicích. Muzeum bylo postaveno na osmiboké kamenné věži šachtové vápenky z 19. století,
která je chráněnou kulturní památkou. Expozice představuje na životech zdejších lidí sedm století
albeřického údolí. Stále živou historií je krkonošské podzemí. Významným lokalitám Berghaus v Černém
Dole a Kovárna v Obřím Dole se věnuje Muzeum Podzemí Krkonoš v Černém Dole. V prostorách obecního
úřadu, i mimo něj, si můžete prohlédnout historické fotografie a důlní exponáty, repliku dřevěné stoupy na
drcení rudy či důlní vozíky. Pokud se vypravíte hlouběji do podhůří Krkonoš, navštivte Městské muzeum
Hostinné, které sídlí v prostorách zrekonstruovaného Františkánského kláštera. Také příslušníkům řádu sv.
Františka, kteří ve městě působili, je věnována část expozice. Najdete zde mimo jiné originální kolekci
vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce 18. století.
Další krásné muzejní expozice, které lze v Krkonoších navštívit, najdete na stránkách
www.krkonose.eu/muzea-galerie.

Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí

Harrachov Skimuzeum

Rokytnice nad Jizerou Starý Kravín

Svoboda nad Úpou
Špindlerův Mlýn
Martinice v Krkonoších
Trutnov

Solidarita s obcí zasaženou tornádem____________________________________________
Pila Kužel pomáhá. Stavební řezivo pro postižené tornádem. Hasiči Františkov zajistili kulatinu a režii pořezu, Petr
Hásek dopravu řeziva na pilu i hotového materiálu do Moravské Nové Vsi. Zaměstnanci pily Kužel a další dobrovolníci
pořezali kulatinu ve svém volném čase o sobotách 10. a 17. 7. 2021. Bylo vyrobeno a dodáno 21,5 m3 stavebního
řeziva a 7,8 m3 prken.

_______________________________________________________________________
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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