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Vážení spoluobčané,
Letošní rok pomalu končí. Současné, na tuto dobu velmi teplé počasí, které šetří náklady na vytápění
našich domovů a namísto zimních radovánek si užíváme deště a bláta, nám vánoční atmosféru
v našich domovech nevytváří. Můžeme však jenom doufat, že nás zima nepřekvapí teplotními a
srážkovými výkyvy v takové míře, jako tomu bylo v průběhu letošního horkého a suchého léta.
Přesto jsem přesvědčen, že si všichni přejeme alespoň na krátkou dobu opravdovou zimu, která by
přispěla k navození té pravé atmosféry a nálady při oslavách těch nejkrásnějších svátků v roce,
Vánoc. Svátků, při kterých snad opravdu každý z nás zapomene na všední starosti, svátků, které
přináší do našich domovů štěstí a pohodu, a v neposlední řadě svátků, které nás vždy přesvědčí o
tom, že se k sobě umíme také chovat s úctou a pochopením.
Chtěl bych na tomto místě stejně jako každým rokem poděkovat osobně všem, kteří se zapojují do
spolkové činnosti a podílejí se tak na zlepšení kvality života v naší obci, zejména členům
zastupitelstva, zaměstnankyním Scolarestu, chovatelům, hasičům, sportovcům, fotbalistům a všem
těm, kteří se snaží úzce spolupracovat s obecním úřadem.
Všem občanům naší obce tímto přeji v nastávajícím vánočním období hodně štěstí a zdraví, aby se
Vám splnila všechna přání, která si pro následující rok přejete, ale hlavně to, abychom společně
nezapomínali na slušnost a toleranci mezi sebou i v jiných časech, nežli jenom o vánočních svátcích.

S úctou Osvald Süss, starosta obce

Zprávy obecního úřadu_________________________________________________
Od vydání posledního zpravodaje zasedalo obecní zastupitelstvo dvakrát. Mimo organizačních věcí
nutných k chodu obce řešilo rovněž některé investiční a neinvestiční záměry, které si na tento rok
předsevzalo.
Mezi nejvýraznější patřila v tomto roce investice do domu s pečovatelskou službou. Budova prošla za
přispění z fondu OPŽP částečnou rekonstrukcí, při níž byla vyměněna okna, zateplena a vyměněna
střecha a celý objekt se zateplil. V současnosti probíhají ještě drobné úpravy uvnitř objektu a z kraje
následujícího roku bude dokončena úprava okolí.
Dokončením rekonstrukce této budovy jsme prakticky naplnili dlouhodobý plán oprav budov v naší
obci. Zůstává tak už jenom bytovka č.p. 305, kde byla v roce 2005 vyměněna okna. Proto se
v nadcházejícím roce pokusíme využít některý z vyhlášených programů a dokončit tak zateplení a
opravu i tohoto posledního využívaného objektu, patřícího obci.
Během letošního léto došlo také k celkové rekonstrukci střechy na budově kulturního sálu. Tato oprava
byla delší dobu odkládána, ale vzhledem ke zhoršujícímu se stavu krytiny se stala oprava
nevyhnutelnou. Nyní bude možno přistoupit alespoň k částečné úpravě interiéru a zútulnit tak prostory,
které byly našimi předky zřízeny za účelem kulturního života občanů naší obce.
V září tohoto roku došlo také za přispění grantu Libereckého kraje k opravě komunikace „Na Žebrně“.
Při rekonstrukci povrchu, byla částečně opravena i stávající kanalizace. Jako poslední investici
letošního roku, kterou bychom chtěli zmínit, je celková výměna oplocení na novém hřbitově. Při
výměně plotu došlo i k částečné likvidaci starých porostů, zejména tůjí. Z kraje příštího roku bychom
chtěli v této činnosti pokračovat, protože většina těchto vzrostlých stromů svou vegetační dobu již do
jisté míry přesáhla a některé svým vzrůstem ohrožují hrobová místa.
Na posledním veřejném zastupitelstvu byly schváleny nové vyhlášky. První z nich, „Obecně závazná
vyhláška č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Roztoky u Jilemnice“, je prakticky upřesnění a
doplnění vyhlášky z roku 2012. Podobně je to i u nové vyhlášky č.2/2015 „Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů“. Změna této vyhlášky oproti vyhlášce z roku 2010 spočívá pouze
v zaokrouhlení ročního poplatku z částky 498,--Kč na 500,-- Kč.
Vzhledem k ročním výdajům naší obce za likvidaci odpadů, které v roce 2014 přesáhly částku 920 tis
Kč (což představuje náklady více než 900 Kč os/rok), bylo žhavým tématem zastupitelstva zvýšení
tohoto poplatku. Možná, že ne každý bude souhlasit se skutečností, že se snažíme zatěžovat občana co
nejméně, ale je to prostý fakt. Můžeme zde začít výčtem některých možných finančních příjmů obce,
které stále necháváme v původní výši, např. daň z nemovitosti, odpady, voda, poplatek ze psů,
poplatek za hrobní místo atd.
Proto jsme se dohodli na řešení, které by mělo přinést úsporu nákladů při likvidaci odpadů a poplatek
za tuto službu prozatím nezvyšovat. Jde o tzv. optimalizaci sběru komunálního odpadu.
V podstatě je to zmapování počtu obyvatel v jednotlivých číslech popisných a podle toho také
nastavení objemu jednotlivých sběrných nádob spolu s periodikou vývozu. Jednoduše dojde k tomu,
že každé číslo popisné podle počtu trvale žijících obyvatel dostane nádobu odpovídající velikosti a
zároveň bude určena četnost jejího vývozu (týden, čtrnáct dní).
Tato úprava zdánlivě nepřinese nic tomu kdo se chová uvědoměle a svůj odpad poctivě třídí. Větší
dopad bude mít na ty občany, kteří se stále chovají nezodpovědně a jejich produkce odpadů je na
neúnosné hranici. Tyto občany donutí optimalizace velikosti svozových nádob a určení četnosti svozu
ke svědomitějšímu třídění odpadů. Pro všechny to však bude znamenat, že výši poplatku udržíme
prozatím na stávající úrovni.

Rovněž dalším podle nás důležitým produktem, který byl na posledním zastupitelstvu schválen, je
„Nařízení č. 1/2015, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Roztoky u
Jilemnice“. V podstatě je to omezení pro pokoutní obchodníky, kteří bez ostychu lezou zpravidla ke
starším lidem a formou vymývání mozků jim vnutí službu nebo nějaký „zázračný“ výrobek.
Proto každý, kdo se s nějakým tímto týpkem setkáte a nebude Vám jeho návštěva po chuti, volejte bez
delších rozpaků, starostovi na tel. č. 607938033 a ten již zařídí vše potřebné.
Nové vyhlášky a nařízení najdete na www.roztoky-u-jilemnice.cz
_________________________________________________________________________________

Obec Roztoky u Jilemnice v roce 2015 realizovala projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické
náročnosti domu s pečovatelskou službou“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy. Realizováno
bylo zateplení obvodových zdí, výměna otvorových výplní, zateplení stropů a střechy objektu včetně nové střešní krytiny.
Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,83 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF uhrazena částka ve výši 1,54 mil.
Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 90 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám
nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 88 GJ tepla, což odpovídá úspoře 28 tun CO2 ročně.

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice – Čtenářské dílny
Nastaly dlouhé zimní večery, kdy řada z nás s chutí zaleze s knihou do teplé postele či nějakého
koutku, kde má klid a soukromí, a ponoří se do četby. Někdo se nechává unést fantazií do dalekých
krajin, kam se třeba ve skutečnosti nikdy nepodívá, jiný se zasní u romantického příběhu plného citů,
další se kochá líčením historických událostí. V posledních letech ovšem s nástupem nových
vymožeností, technologií a vynálezů přibylo knihám mnoho konkurentů a čtenářství se z našeho světa
vytrácí. Děti, ale i dospělí raději zvolí počítačovou hru, zábavu u televize, internetu. S úbytkem čtenářů
však dochází k dalším, neblahým jevům – vytrácí se slova ze slovní zásoby, mizí povědomí o
pravopisu, schopnost formulovat srozumitelně myšlenky.
Abychom ukázali dětem, o co se ochuzují tím, že nemají v oblibě knihy, a zároveň jsme v nich
znovu vzbudili zájem o četbu, zavedla naše škola tzv. „čtenářské dílny“. Přihlásili jsme se do výzvy č.
56 na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti projektem Čtením k lepšímu vzdělávání. Učitelky
českého jazyka nastudovaly problematiku čtenářských dílen, metodiku, jak s dětmi pracovat, v čem
spočívá přínos této aktivity. Z peněz EU poskytnutých ministerstvem školství jsme zakoupili potřebné
vybavení – přes 400 ks knih a 25 čteček elektronických knih. Tyto přípravy probíhaly již v létě,
vyvrcholily pak v září a v říjnu se již první dílny spustily.
Princip čtenářských dílen vychází z toho, že jen málokteré dítě současné doby má za sebou
zkušenost přečtení celé knihy. V domácím prostředí se děti těžko soustředí, je tam mnoho jiných
podnětů, děti mají své povinnosti atd. V hodinách literatury se pracuje obvykle s čítankami, které
obsahují pouze ukázky literárních děl, nikoliv s celými knihami. Učitelé českého jazyka tento rozpor
řeší většinou zadáváním tzv. povinné mimočítankové četby, což si jistě řada nás starších pamatuje
z vlastní zkušenosti – tyto knihy se většinou těžko sháněly, protože najednou potřebovalo 20 – 30 lidí
stejný titul, navíc to bývala díla tzv. klasiků, tj. autorů časem prověřených, ale také již třeba jazykově
zastaralých. V současné době jsme část problému vyřešili tím, že jsme dávali dětem na výběr z knih
moderních, soudobých autorů, snažili jsme se volit tituly zajímavé, srozumitelné, zábavné. Přesto
docházelo velmi často k tomu, že žáci knihy nečetli, na internetu si našli jejich obsah a ten pak opsali
do čtenářských deníků. Veškerá aktivita se pak smrskla na to, že děti se snažily najít stránku, která
nevyskočí ve vyhledávači jako první, a učitelka se naopak snažila najít stránku, ze které byl zápis
opsán. Cítili jsme, že tento systém je nefunkční a neprospívá nikomu.

Odborníci zabývající se problematikou čtenářství poukazují na to, že základem vytvoření
dobrého návyku ke čtení je vlastní volba správné knihy. Je potřeba, aby děti měly velkou možnost
výběru (doporučuje se 5 – 7 knih na žáka), aby mohly rozečtenou knihu odložit s tím, že je nezaujala,
a mohly sáhnout po jiné, která je třeba osloví víc. Další podmínkou je vytvoření pozitivního vztahu ke
čtení, čehož se např. docílí tím, že se čte místo klasické vyučovací hodiny – pro žáky je to v podstatě
„oddychová“ hodina, protože jim nehrozí zkoušení, písemka, domácí úkol. Oni se sice v podstatě taky
učí, ale jaksi nevědomky, jinou metodou, aniž by jim docházelo, že se učí. Tím pádem se na tyto
hodiny těší, jsou už předem kladně motivováni. A v neposlední řadě jsou všichni „na společné lodi“.
Nikdo není označen za „šprta“ jen proto, že si čte, protože to musí všichni. Naopak ani na slabšího
žáka není pohlíženo skrz prsty jen proto, že sáhne po knize. Třída je stmelena společnou četbou, mohou
mezi sebou ihned po skončení hodiny probírat zážitky, knihy si navzájem doporučují, baví se o
přečteném.
A to už přecházíme k našim zkušenostem. Musíme přiznat, že účinek čtenářských dílen nás
příjemně zaskočil. S tak pozitivní odezvou ze strany dětí jsme předem nepočítali. Do projektu jsou
zapojeni žáci od 2. po 9. třídu. Na prvním stupni má každá třída své knihy u sebe v učebně (cca po
50 ks na ročník), na druhém stupni jsme všechny knihy sloučili do jednoho celku a 6. až 9. třída vybírá
z 200 titulů. Vzhledem k podmínkám projektu nyní probíhaly čtenářské dílny častěji – 1x týdně – do
budoucna počítáme s frekvencí 1 - 2x do měsíce. Knihy půjčujeme v případě zájmu dětem i domů, aby
nemusely týden napjatě čekat, jak se budou vyvíjet osudy oblíbených hrdinů. Zájem o čtení se rapidně
zvýšil, při vlastních dílnách děti nevyrušují, vezmou knihu a bez rozptylování čtou, a to i méně zdatní
čtenáři – proto máme knihy různé obtížnosti a tematiky, aby si každý mohl vybrat podle zájmu i podle
svých schopností. Upřímně bychom Vám přáli vidět třídu zabranou do četby, úsměvy dětí, jejich výraz
obličeje, když je kniha pohltí. Stává se nám, že si žáci čtou i o přestávkách, což byl dříve jev výjimečný.
Když se jich zeptáme, co by chtěli v hodině dělat, ozvou se žádosti o čtení. Přitom se ale nejedná o
soutěž - ačkoliv někteří žáci již přečetli od začátku projektu i 8 knih, dokáží ocenit to, že někdo dočetl
svou první. Pochvalně hodnotí pokroky slabších čtenářů a sdělují si navzájem dojmy. Váží si toho, že
jsme pořídili mnoho krásných moderních knih a dokonce nám nosí tipy na další tituly, které bychom
ještě mohli dokoupit. Rozhodně by chtěli, aby tato aktivita pokračovala i nadále a řada z nich si prý
díky tomuto projektu přála pod stromeček právě knihy. Z přečtené části se vždy pořizuje kratičký
zápis, takže si žáci zároveň procvičují i formulační dovednosti. Tím odpadá opisování z internetu.
Doufáme, že vzestup čtenářství našich žáků se projeví i na pravopisných dovednostech, to lze ale
očekávat až v delším časovém horizontu. I proto je potřeba v nastolené aktivitě vytrvat, děti v četbě
podporovat a za každý pokrok je chválit. Rodiče tomu jistě napomohou, když projeví zájem o to, co
jejich ratolesti čtou, budou si s dětmi o jejich zážitcích povídat. Dovolte, abychom dnešní článek
zakončili citáty:
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se
hlupákem.“
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve
škole.“
(Jan Ámos Komenský)

Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat všem, kteří v letošním roce přispěli k dobrému chodu naší
školy, především pánům Janu Boukalovi, Jiřímu Morávkovi, Jaroslavu Exnerovi, Josefu Hujerovi a
Josefu Zikešovi, dále SDH Roztoky za zapůjčení stanu, TJ Sokolu Roztoky za půjčování traktoru na
sekání trávy a za sponzorování oprav dětského hřiště a obci Kruh za dovoz obědů.
Klidné prožití vánočních svátků a zdařilý vstup do nového roku 2016 všem čtenářům zpravodaje
přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

Životní jubilea________________________________________________________
Leden
89 let, Kubát Josef, Roztoky u Jil. 281
89 let, Šolcová Ludmila, Roztoky u Jil. 324
83 let, Čermáková Antonie, Roztoky u Jil. 23
Únor
89 let, Kuželová Jarmila, Roztoky u Jil. 125
85 let, Šolcová Marta, Roztoky u Jil. 141
84 let, Zrzavá Věra, Roztoky u Jil. 19
84 let, Mečířová Věra, Roztoky u Jil. 191
84 let, Horáčková Marie, Roztoky u Jil. 333
Březen
88 let, Horáček Jiří, Roztoky u Jil. 333
87 let, Grof Zdeněk, Roztoky u Jil. 71
83 let, Janouch Blahoslav, Roztoky u Jil. 159
82 let, Háze Milan ing., Roztoky u Jil. 233
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a pohody

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB V ROZTOKÁCH U JILEMNICE:

Neděle, 20. prosince

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

9:30- mše sv.

Středa, 23. prosince

PŘED ŠTĚDRÝM DNEM

17:00 – mše sv.

Čtvrtek, 24. prosince

ŠTĚDRÝ DEN

22:00 – mše sv.

Pátek, 25. prosince

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 9:30- mše sv.

Neděle, 27. prosince

SVÁTEK SVATÉ RODINY

„NARODIL SE VÁM SPASITEL, RADUJTE SE!“

9:30- mše sv.

Tříkrálová sbírka 2016
Letošní rok se pomalu blíží ke svému závěru. K začátku roku nového již několik let patří tříkráloví
koledníci, kteří přicházejí popřát pokoj a radost do nového roku a na znamení toho píší svěcenou křídou
nad vchody domů první písmena latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus
požehnej tomuto domu. Všechny lidi dobré vůle navíc
koledníci zvou k účasti na pomoci lidem, kteří si sami
pomoci nemohou nebo neumějí.
Jsme rádi, že Vám můžeme touto cestou ohlásit
pokračování Tříkrálové sbírky i v roce 2016. Skupinky
koledníků se ve Studenci vydají na cestu v neděli 10.
ledna 2016. V okolních obcích budou chodit přibližně ve
stejném termínu.
Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat
průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným
občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a
označena znakem Charity ČR.
V případě, že narazíte na falešné koledníky, kontaktujte
prosím služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle
481 544 333.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části
použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé
pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup
zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta
pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme
tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například pohybový léčebný přístroj Rotren Solo,
mechanické vozíky na zapůjčení do domácností nemocných a různé druhy chodítek. Každoročně
sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na
humanitární projekty v Indii (konkrétně v jejím jihovýchodním státě Karnataka): prvním projektem
jsou kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní
město státu Karnataka), druhým je zajištění dětského večerního vzdělávání v této oblasti, třetí projekt
se pak zaměřuje na zabezpečení provozu a údržby školního autobusu v oblasti vesnice Mansapur. Další
část výtěžku sbírky bude využita pro projekt zaměřující se na mimořádné situace, tedy krytí nákladů
vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod., a také na pomoc uprchlíkům.
Doufáme, že i letošní koledování přinese mnoho dobrého do Vašich domovů i do domácností lidí,
kterým je určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2016 za Farní charitu Studenec přeje Heda
Jiranová.
Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš web: www.studenec.charita.cz.

Tříkrálová sbírka v obci Roztoky u Jilemnice proběhne v sobotu, dne 2. 1. 2016 od 9,00 hod.

