Roztocký zpravodaj
Informační občasník Obce Roztoky u Jilemnice

Podzimní vydání
Uzávěrka dne: 2.10.2014
Cena jednoho výtisku: zdarma

Odpovědná osoba:

Osvald Süss
Jaroslav Šimůnek

číslo: 3/2014

Je to bezmála již šestnáct let, kdy jsme navázali na předchozí zastupitelstvo vydáváním obecního
zpravodaje. Přicházíme k Vám pravidelně čtyřikrát ročně a snažíme se tímto způsobem přiblížit všem
občanům naši práci a důležité zprávy o dění v obci. Zpravodaj dostává každá domácnost zdarma a jeho
elektronická podoba je přístupná již cca deset let na stránkách obce. Ty byly v letošním roce
rekonstruovány tak, aby zde uložené informace byly jednoduše a srozumitelně zpřístupněny každému
běžnému uživateli internetu. Doufáme, že i v dnešním čísle najde každý občan to, co ho zajímá.

O čem jednalo obecní zastupitelstvo_____________________________________
Od posledního vydání Roztockého zpravodaje se obecní zastupitelstvo sešlo dvakrát. Převážně se
jednalo o provozních záležitostech obce a o investicích, které jsme v letošním roce schopni zvládnout.
Jednou z nich je právě probíhající zateplení budovy hasičské zbrojnice. Do výběrového řízení byly
poptány čtyři firmy, z nichž podaly finální nabídku pouze dvě. S nejnižší cenou 1.234.415,--Kč zvítězila
firma Laušman a Malý, s.r.o.
Počátkem září začala rovněž rekonstrukce komunikace ke školce. Práce provádíme částečně svépomocí.
Bude osazeno nové veřejné osvětlení včetně výsadby několika dřevin a samozřejmě i nový povrch
komunikace. Celková částka této opravy se bude pohybovat okolo 400 tis. Kč.
V minulém měsíci nám byla přislíbena dotace na zateplení domu s pečovatelskou službou. Vzhledem
k pokročilému času před komunálními volbami, byl projekt odložen.

Kompostování______________________________________________________
K velké radosti zjišťujeme, že se mnoho místních občanů zapojilo do nového programu uskladňování
biomasy, do tzv. kompostování. Přistavené kontejnery na bioodpady jsou vždy po naplnění odváženy na
kompostárnu, kde je materiál následně zpracováván. Výsledný produkt je vhodný do zahrádek nebo na
trávníky. Proto v případě zájmu neváhejte a kontaktujte obecní úřad.

Odpadové hospodářství__________________________________________________
V měsíci říjnu začíná dle svozového harmonogramu tzv. zimní období. Proto bude komunální odpad,
popelnice, vyvážen opět jedenkrát týdně. Abychom měli co nejmenší náklady s vývozem komunálního
odpadu, věnujte prosím velkou pozornost třídění. Je ještě mnoho z nás, kteří se stále nezapojili.
V sobotu 18. 10. proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu pro fyzické osoby. Způsob sběru bude
již tradiční na těchto stanovištích:
St. č. 1: 8,00hod.
u Bušáků
St. č. 6: 9,15 hod.
pod školou
St. č.2 : 8,15 hod.
u Pavlíčků
St. č. 7: 9,30 hod.
u dolní prod.
St. č.3 : 8,30 hod.
u P-Kvartetu
St. č.8 : 9,45 hod.
u Patků pod Prk.
St. č.4 : 8,45 hod.
u kovárny
St. č. 9: 10,00hod. pod Borůvkovými
St. č 5 : 9,00 hod.
u obecního úřadu
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. Železo odkládejte na svozovou trasu nejlépe v sobotu ráno.

Místní neziskové organizace_____________________________________________
V naší obci působí hned několik neziskových organizací. Mezi ty s největší členskou základnou patří
TJ Sokol Roztoky u Jilemnice a SDH Roztoky u Jilemnice. Nesmíme však zapomínat ani na
Myslivecká sdružení, Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Roztoky – Kruh, Český svaz
chovatelů a Český svaz včelařů, ZO Roztoky - Kruh.
Žádný ze spolků, který v průběhu sestavování obecního rozpočtu přijde před obecní zastupitelstvo
s žádostí o poskytnutí smysluplné finanční dotace, nikdy neodešel s prázdnou. Samozřejmě až po
splnění potřebných kritérií. Této možnosti využívaly především tyto spolky.
SDH Roztoky u Jilemnice
2012
4.000,- výlet ml. hasičů
10.000,--oslavy 140 let od
založení
2013
8.000,-- výlet ml. hasičů

SPCCH Roztoky - Kruh
2012
2.000,-- na kulturní akci

2014
8.000,-- výlet ml. hasičů
5.000,-- prezentace Maďarsko

TJ Sokol Roztoky u Jilemnice
2012
2.000,--dětský karneval
10.000,--oslavy 120 let od
založení
2013
30.000,-- rekonstrukce kabin
2.000,-- dětský karneval
2014
40.000,-- ochranné sítě
2.000,-- dětský karneval

Celkem: 35.000,--Kč

86.000--Kč

6.000,--Kč

2013
2.000,-- na kulturní akci
2014
2.000,-- na kulturní akci

Hlavním důvodem proč Vám tento přehled předkládáme, je ten, že se hromadí mylné informace o
neúměrném financování SDH Roztoky u Jilemnice. Tyto dezinformace vznikají z nedostatku
informací. Je totiž zapotřebí oddělit SDH Roztoky u Jilemnice a tzv. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů (JSDH) Roztoky u Jilemnice. JSDH Roztoky u Jilemnice je jednotka zřizována obcí, která je
zařazena do plánu požární ochrany Libereckého kraje. Obec je ze zákona povinna zajistit ochranu
obyvatelstva, a proto tuto jednotku zřizuje a samozřejmě i technicky a materiálně vybavuje. Veškeré
toto zařízení zůstává v majetku obce.

Komunální volby____________________________________________________
S blížícím se termínem komunálních voleb, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014, bychom
Vám tímto chtěli ukázat tři možné úpravy hlasovacího lístku.
Úprava hlasovacího lístku:
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do určeného prostoru
k úpravě hlasovacího lístku, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva, který má být v obci volen (v obci Roztoky u
Jilemnice se volí 9 členů zastupitelstva)
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má
být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samotných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do
zastupitelstva obce.
!!! Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný!!!
Poprvé v historii je umožněno volit v těchto volbách i cizincům s přechodným pobytem na
území dané obce. V případě, že budou chtít volit do zastupitelstva obce je jejich povinností
dostavit se osobně na příslušný obecní či městský úřad nejpozději dva dny před konáním
voleb (do 8.10.2014 do 16:00 hod.), s platným dokladem prokazujícím přechodný pobyt, kde
budou zapsáni do dodatku. Tato povinnost se týká i cizinců, kteří mají v obci trvalý pobyt
a chystají se k volbám.
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Životní jubilea_________________________________________________________
Říjen

Listopad

86 let, Šírová Věra, Roztoky u Jil. 93
83 let, Patková Marie, Roztoky u Jil. 149
83 let, ing. Zvonař František, Roztoky u Jil. 133
82 let, Kupkár Ábel, Roztoky u Jil. 325

81 let, Kupkárová Ludmila, Roztoky u Jil. 325

Prosinec
82 let, Novák František, Roztoky u Jil. 58
81 let, Juračková Hedvika, Roztoky u Jil. 128

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody.

Z historie naší obce:

Letecké neštěstí - výročí

Před 85 lety 28.9.1929 uspořádala Ústřední propagační letka M.L.L. k žádosti těl. jed. Sokol letecký
den v Roztokách u Jilemnice na pozemcích Josefa Horáčka, rolníka čís. 31. Let byl pro nepříznivé
počasí, z předcházející neděle 22.9., přeložen. Bylo
asi půl jedenácté hod. dopoledne, když se na jasném
obzoru objevilo letadlo a po zakroužení nad okolím,
hladce přistálo na letišti.
O 14. hod. byl zahájen pořad přednáškou nadporučíka
letectví, po níž započaly lety s obecenstvem. Asi 10
osob si zalétalo nad krásným podkrkonošským
okolím a hojné přihlášky na další lety byly učiněny.
Byl shozen též padák s figurínou, který se řádně
otevřel a dopadl nedaleko letiště do lesíka. Po 15.
hod. se na obzoru objevila stíhačka m. n. o. řízená
pilotem desátníkem Františkem Červeným od 4.
leteckého pluku – 41. letky. Pilot prováděl nad
letištěm ukázky letecké akrobacie, jež obecenstvo
shromážděné v počtu asi 3.000 se živým zájmem
sledovalo. Po skončení akrobacie asi o 16 hod.
nastupovala stíhačka zpáteční cestu. V tom
z neznámé příčiny se letec zřítil na blízkých
pozemcích Vejrycha a tragicky zahynul v troskách
letadla. Mrtvola, po ohledání přítomným místním
obvodním lékařem, byla uložena v Sokolovně.
Druhého dne se dostavila na místo neštěstí vojenská
komise a dala trosky letadla odklidit a vojenským
autem odvést. Ohledavši mrtvolu v Sokolovně,
stanovila pohřeb na úterý 1.10. Jelikož zesnulý projevil přání, aby byl pohřben ve svém rodišti – ve
Zbirohu u Plzně, požádalo okresní doplňovací velitelství v Jičíně tamní pohřební ústav p. Páva, aby
převoz mrtvoly obstaral. Pohřební auto přijelo v úterý 1.10. o 8. hod. ráno, přivezlo kovovou rakev
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(vložku), do níž byla mrtvola přeložena a zaletována. Pak byla vložena do ozdobné bílé rakve
dřevěné, od těl. jed. Sokol darované a vystavena byla v Sokolovně. K rozloučení s hrdinným letcem,
ač byl pracovní den, dostavilo se na 500 obecenstva. Smuteční obřad byl zahájen Mozartovým
„Rekviem“. Místní pěvecký kroužek zapěl „Anděl lásky“. Za záložní důstojníky se rozloučil se
zesnulým nadporučík ruských legií Jan Horáček, za obec starosta Jaroslav Dejmek, za těl. jed. Sokol
starosta br. František Hampl. K závěru zapěno „Zasviť mi, ty slunko zlaté!“. Rakev, ozdobená
četnými kyticemi od obecenstva a těl. jednoty Sokol věnovanými, byla vyzdvižena a členy jednoty
donesena do auta. Ve smutečném průvodu kráčelo obecní zastupitelstvo, sbor dobrovolných hasičů,
těl. jed. Sokol, za rakví pak četné obecenstvo. Továrny zastavením práce po čas průvodu vzdaly čest
památce zesnulého. Na hranicích obce – na Prklíně – se krátce rozloučil s tragicky zemřelým druhem
starosta jednotky a za zpěvu „Národní hymny“ se vzdalovalo klidně auto, aby nešťastného letce
doprovodilo do náručí rodiny ve Zbirohu, kde byl 2.10. pohřben.
Čerpáno z Pamětní knihy Obce Roztoky zal. 25.7.1929
V roce 1930 byl na místě neštěstí vystaven pomník nákladem TJ Sokol

SDH Roztoky u Jilemnice_______________________________________________
Je tady podzim a tak musíme zrekapitulovat, co se za uplynulého půl roku
stalo.
S jarem začala práce s nácvikem malých a velkých hasičů na soutěže.
V květnu začali malí hasiči soutěžit - a to 1. května o Pohár velitele v Čisté u
Horek, poté následoval Podkrkonošský pohár v Nedaříži a 31. května
proběhlo Okresní kolo hry PLAMEN v Semilech, kterého se zúčastnily dvě
družstva dětí, jež se umístili ve svých kategoriích mladší na 14. místě a starší
na místě 12.
V měsíci květnu nám též začala sezóna s parní stříkačkou. 17. 5. jsme byli
na oslavách 150. výročí založení SDH Hostinné. Hned druhý den jsme se zúčastnili Spanilé jízdy
v Semilech u příležitosti 150 let od založení prvního českého hasičského sboru v Království českém.
24. 5. vyjela parnička do Velvar, jež byly prvním sborem založeným před 150 lety.
V červnu 6. – 8. jsme se zúčastnili VI. Celorepublikového setkání hasičů Čech, Moravy a Slezska,
které se konalo v Litoměřicích. Týden na to 14. – 15. 6. jsme vyrazili do Klatov na oslavu jejich 140
let, která byla spojená s Republikovou soutěží parních stříkaček. Této soutěže se účastnilo devět
parniček.
14. června také proběhla ve Studenci Okrsková soutěž v Požárním sportu, kde nás
zastupovala dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Svého úkolu se čestně zhostili.
12. – 13. července proběhla Krakonošova tržnice, kde pravidelně předvádíme parní stříkačku, o
kterou je vždy velký zájem. Dále zde provozujeme občerstvení Pod radnicí, jež bývá hojně
navštíveno. V letošním roce vyrazili mladí hasiči na tábor pod hradem Valečov, který se konal od 26.
července do 2. Srpna, kde se jim velice líbilo.
O víkendu 16. - 17. srpna se jelo s párou do Polska na 9. EVROPSKÉ A 14. KRAJSKÉ ZÁVODY
STŘÍKAČEK KOŇSKÝCH VE “ŠMÍGLU”.
23. srpna se pořádal Noční útok v Nedaříži, kterého se zúčastnili tři družstva mužů. Jejich výsledky
jsou následující : družstvo A na 7. místě, družstvo B na 17. místě a na místě 14. bylo družstvo C. Na
konci měsíce tj. 30. srpna jsme naši páru předvedli v Hradci Králové na akci Nábřeží paromilů.
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V měsíci září a to 6. jsme vyjeli na oslavy 115. Výročí založení SDH Mostek. Ve čtvrtek 11. září
byla naše výjezdová jednotka povolána k zásahu u požáru rodinného domu ve Svojku. Dne 14. září
jsme vyrazili na oblíbený tajný výlet, při kterém jsme navštívili Statní hřebčín Kladruby ve
Slatiňanech, Muzeum loutek v Chrudimi, státní hrad Žleby a zakončili jsme jej občerstvením
v Železnici. Organizací výletu se zabývali manželé Albrechtovi a tímto bychom jim chtěli
poděkovat. V sobotu 27. září jeli naši mladí i staří hasiči na pohárovou soutěž do Víchové nad
Jizerou „Víchovský šplouch“ – soutěžilo se v požárním útoku. Poslední víkend v září vyjela naše
parní stříkačka do Maďarska – Budapešti.
Během letních měsíců se prováděla údržba na technice, školení a výcvik zásahové jednotky, cvičení
dobrovolných hasičů na soutěže a také cvičení mladých hasičů na celostátní hru PLAMEN.
Všem členům, kteří se na těchto akcích podíleli a podílejí patří veliké poděkování.
Na závěr bych vás chtěl pozvat na Posvícenskou zábavu, která se koná 11. října od 20,00 hod. Na
zábavě vám k poslechu a tanci zahrají skupiny – SOUMRAK Band a REALITI ROCK.
Za SDH Roztoky
Kaván Bohuslav

Závěrem mi dovolte, abych ke konci tohoto volebního období poděkoval všem zastupitelům,
zaměstnancům obce, ale i těm, kteří jakýmkoliv způsobem s obcí spolupracují, za jejich obětavou a
leckdy nedoceněnou práci. Vážím si jejich nasazení a přeji si, aby i nadále vydrželi a měli stále
zájem a chuť předávat obci svoje zkušenosti a práci.
V případě, že už nebudu mít možnost se s Vámi touto cestou spojit, mi dovolte, abych Vám všem
poděkoval za to, že jsem v naší obci mohl působit šestnáct let. Pro mě osobně to byly roky zajímavé
práce, která mě lecčemu naučila, a proto věřím, že alespoň to co zde bylo za tuto éru vybudováno,
bude ku prospěchu celé naší obce.
Süss Osvald, starosta obce

Obec Roztoky u Jilemnice Vás srdečně zve na romantickou komedii o přátelství,
pochopení a odvaze (ne)obyčejných lidí „Zmatek v penzionu Domov“, kterou
pohostinsky zahraje Divadlo v Roztocké - Jilemnice.
Sokolovna Roztoky u Jilemnice
Pátek 31. října 2014 v 19:30
Vstupné: 50,-Kč, děti 30,-Kč
Hrají:
Jitka Pivoňková , Magdalena Jarošová, Naděžda Skálová, Lucie Vítová,
Pavel Libnar, Vojtěch Libnar, Marcela Bláhová, Miroslav Prchlík,
Jan Švimberský, Daniela Myslivcová a Radek Mittelbach.
Technická spolupráce: Čestmír Bláha a Petr Libnar
Hra je nastudována k 200. výročí prvního ochotnického představení v Jilemnici.
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