Rokytnický zpravodaj
Ročník 2013

leden / únor

Cena 18,- Kč

MŠ DOLNÍ ROKYTNICE – Lyžařský výcvikový kurz (LVVK) a GRANT s UNIVERZITOU HRADEC KRÁLOVÉ
Ve dnech 7. – 11. 1. 2013 proběhl ve Ski
areálu Udatný LVVK lyžařský výcvikový kurz
naší školy. Bylo přihlášeno 40 dětí ve věku
od 4 let.
Poslední den byl již tradičně ve znamení
závodů slalomové branky, stopky, vysílačky,
nadšení závodníků. Opět vyhrál každý a získal „opravdovou zlatou medaili“, diplom
a plyšáka. Ten úplně nejrychlejší zlatý pohár.
Na LVVK navazuje následné lyžování –
děti jsou rozděleny do družstev a ta dle počasí chodí celou zimu lyžovat.
Chceme, aby děti vnímaly lyžování jako
zábavu – proto komu se ten den nechce jít
lyžovat, má program v MŠ.

GRANT s UNIVERZITOU HRADEC KRÁLOVÉ
16. – 17. 1. 2013 proběhl společný program dětí z naší MŠ a studenty. Účastnilo se
ho 30 dětí a 20 studentů. Studenti si rozdělili
děti a procházeli s nimi výuku lyžování.
Studenti byli veselí a děti si tyto dny velice užily.
PODĚKOVÁNÍ:
• Ski areálu Udatný: za bezplatné využívání
jejich lyžařského zařízení a trpělivost se
začínajícími lyžaři.
• Lyžařským školám: Spartak – Milan Jon,
Major Ski – za bezplatnou výuku lyžování
JPK, Classic – za výuku lyžování za symbolickou cenu.

• Za sponzorské dary: paní Langerové,
Hanoutové, Dumkové, panu Hlouškovi,
Kovářovi, Ivo Hrbkovi, J. Votočkovi a L.
Vrdlovcovi – za závody a ceny.
• Panu Plašilovi a paní Pavlíkové za pomoc
při lyžování.
• Vedoucí kurzu Janě Votočkové – za přípravu a organizaci LVVK a kolektivu MŠ za
hladký průběh kurzu.
• Velice si vaší vstřícnosti a pomoci vážím
PaedDr. Eva Maloňová (ředitelka MŠ).
• Dále děkujeme panu K. Hornovi - za zednické práce v MŠ Dolní Rokytnice.
Můžete nás sledovat na našich stránkách:
www.msrokytnice.skolniweb.cz.

ZPRÁVY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, ZE DNE 12. 12. 2012
Schválení záměru přefinancování
úvěru VHS Turnov

Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu
Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou se v rámci akce Čistá Jizera zavázalo na základě Smlouvy o spolufinancování Projektu Čistá Jizera
uzavřené dne 5. 6. 2009 mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a Vodohospodářským sdružením Turnov k financování vlastního podílu
ve výši 38.449.000,- Kč. Část ve výši 3.449.000,- Kč uhradilo město
z rozpočtu města v letech 2009 – 2011 a 35.000 000,- Kč pokrylo
VHS Turnov společným úvěrem od České spořitelny a město mělo
přispívat VHS Turnov na úhradu splátek jistiny a úroků plynoucích
z tohoto úvěru.

Ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel MěÚ Rokytnice nad Jizerou předkládá ve stanoveném období čtyř let Zprávu
o uplatňování územního plánu Rokytnice nad Jizerou. Návrh zprávy
je v současné době konzultován s dotčenými orgány a Krajským úřadem Libereckého kraje. Obesláno bylo 18 institucí, které mají lhůtu
pro vyjádření do 7. 12. 2012. Z tohoto důvodu dostávají zastupitelé
k dispozici pouze upravený návrh zprávy a konečnou verzi obdrží až
přímo na veřejném zastupitelstvu. Oproti minule předložené zprávě
je tato upravena v bodě F a ze zprávy tak vyplyne nutnost vypracování změny č. 2 ÚP Rokytnice nad Jizerou. Bod F této zprávy zároveň poslouží jako schválené zadání této změny. Další postup bude
takový, že bude v rámci výběrového řízení vybrán projektant změny
a poté proběhne projednání návrhu dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Konečné schválení změny č. 2 ÚP Rokytnice nad
Jizerou bude předloženo k odsouhlasení. Přílohu k této zprávě tvoří
Zpráva o uplatňování územního plánu Rokytnice nad Jizerou.

V roce 2011 přijalo město vlastní úvěr ve výši 30 mil. Kč od
Českomoravské rozvojové a záruční banky (splatnost 10 let, úrok
2,34 % p.a.), kterým uhradilo VHS Turnov část vlastního podílu. VHS
Turnov tuto úhradu použilo k předčasnému splacení části úvěru
od České spořitelny. Město tak v tuto chvíli přispívá VHS Turnov na
úhradu splátek jistiny a úroků plynoucích ze zbývající části úvěru
u České spořitelny ve výši přibližně 5 mil. Kč (ke konci 2012 ve výši
4.696.970,- Kč). Parametry tohoto úvěru jsou - splatnost do roku
2028, úroková sazba pevná 4,8 % p.a.
Za současných podmínek, kdy jsou úrokové sazby u bank nejnižší v dlouhodobé historii, by bylo možné získat výhodnější úvěr na
zbývajících cca. 5 mil. Kč než jsou podmínky úvěru VHS. Z tohoto
důvodu je v tuto chvíli navrženo schválit záměr přijetí úvěru a pověřit radu města zajištěním výběrového řízení na poskytnutí úvěru.
Základními podmínkami úvěru by měla být splatnost 10 let a pevná
úroková sazba po celou dobu splácení. Dle předběžné poptávky je
v tuto chvíli dána úroková sazba v rozmezí od 2,1 do max. 4 %. V případě úrokové sazby okolo 2,5 % by roční splátka jistiny + úroku byla
téměř stejná, jako je v současné době, ale splatnost by byla místo
16 let pouze 10 let.
Rozprava:
• paní Hejralová se zeptala na podmínky České spořitelny, jestli
tam není sankce u odstupu z úvěru.
• pan Kadavý odpověděl, že sankce městu nehrozí. Úvěr má VHS
Turnov a město je s VHS dohodnuto na možnosti předčasné
splátky svého závazku.
• Paní Hejralová se zeptala, jak to bude s ručitelskými směnkami.
• Ing. Matyáš vysvětlil, že úhradou závazku města se výše ručitelského závazku sníží, ale město ručí spolu s ostatními městy i za
zbytek úvěru, který si vzala VHS Turnov. Pokud jde o úvěr nově
přijatý, tak se předpokládá, že banka nebude požadovat ručení.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr přijetí úvěru na financování zbývající části
vlastního podílu města na akci Čistá Jizera a pověřuje radu města
zajištěním výběrového řízení na poskytovatele úvěru.

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 7/2012
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města schválilo místní poplatek v navržené výši
500,- Kč na poplatníka.
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Návrh usnesení:
ZM dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) projednává a zároveň schvaluje „Zprávu o uplatňování územního plánu Rokytnice nad Jizerou včetně návrhu změny
č. 2“, vypracovanou a projednanou ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona.
ZM pověřuje Ing. Jaroslava Nechanického a Bc. Petru Čižinskou,
aby zajistili na základě schválené Zprávy o uplatňování územního
plánu Rokytnice nad Jizerou projednání změny č. 2 ÚP Rokytnice
nad Jizerou.

Informace o plánu obnovy místních komunikací
Plán obnovy místních komunikací, který zpracoval úsek rozvoje
města a investic, obsahuje seznam všech místních komunikací, které nebyly zrekonstruovány v rámci akce Čistá Jizera, a je třeba začít
systematicky s jejich obnovou. Plán by měl sloužit jako podklad pro
sestavování rozpočtů v dalších letech.
Tabulka 1 – Jedná se o seznam komunikací II. a III. třídy. Obsahuje rozměry komunikací, jejich označení v pasportu MK a zatřídění,
popis technického stavu a popis technologie rekonstrukce včetně
odhadu nákladů na rekonstrukci. Součástí seznamu je i hodnocení
komunikací, ze kterého vyplývá pořadí oprav. Hodnocení je založeno na technickém stavu komunikací, hustotě zástavby, kterou daná
komunikace obsluhuje, významu komunikace dle zatřídění v pasportu či jiném významu, kterým je například přístup k lyžařským
střediskům, turistický význam atd.
Tabulka 2 – Jedná se o seznam účelových komunikací. Většinou
se jedná o slepá ramena obsluhující pouze několik nemovitostí.
Rekonstrukce těchto komunikací je finančně příznivější než rekonstrukce v tabulce 1. Investiční oddělení doporučuje jednat v těchto
případech s vlastníky nemovitostí na spolufinancování oprav.
Tabulka 3 a 4 – Jedná se o seznam účelových komunikací velmi
malého dopravního významu či pouze pěšího významu.
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o plánu obnovy místních komunikací.
1 - 2/2013
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Schválení pořízení
kolového traktoru
Vypsání
výběrového řízení na zakázku č.
20120009 – Dodávka komunální techniky – kolový
traktor 4x4 včetně příslušenství, projednalo pracovní zastupitelstvo města
a následně schválila rada
města dne 12. 11. 2012. Výzva k podání nabídky byla zaslána uchazečům dle seznamu obesílaných dodavatelů schváleného radou
města rovněž na jednání dne 12. 11. 2012 a dále byla zveřejněna
na profilu zadavatele města Rokytnice nad Jizerou a na webových
stránkách www.mesto-rokytnice.cz. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno celkem 5 nabídek. Radou města jmenovaná hodnotící komise
na svém jednání dne 28. 11. 2012 provedla posouzení a hodnocení nabídek a vybrala nejvhodnější nabídku. Výběr nejvhodnější
nabídky pak schválila také rada města a to na svém jednání dne
3. 12. 2012.
Přílohou této zprávy je protokol z jednání hodnotící komise,
v jehož závěru je hodnotící komisí doporučeno zadavateli uzavřít
smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku – nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a tím je uchazeč Strom Praha
a.s., Lohenická 607, 19017 Praha 9 – Vinoř, IČ: 25751069.
Rozprava:
• MUDr. Folprecht se dotázal, co bylo součástí traktoru.
• Pan Kadavý objasnil, že součásti traktoru byla radlice, fréza, zadní
mulčovač, zadní sypač, řetězy, takže je to kompletně vybavený
traktor na zimní údržbu a má využití i v létě.
• Ing. Matyáš vysvětlil, že nákup traktoru už byl opravdu nutný, neboť multikára není na údržbu chodníků kvůli šířce úplně vhodná
a radlice je v havarijním stavu. Doplnil dotaz na dodávku traktoru
– ta by měla být v půlce ledna. Také dodal, že by chtěl předložit
ZM plán obnovy techniky Drobných služeb, protože většina strojů je velmi stará a náklady na opravy jsou stále vyšší.
• Paní Hejralová se zeptala, na jak dlouho je leasing.
• Ing. Matyáš odpověděl, že na pět let.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje zadání zakázky č. 20120009 – Dodávka komunální techniky – kolový traktor 4x4 včetně příslušenství firmě Strom
Praha a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 25751069
za nabídnutou za cenu 1.489.617,60 Kč včetně DPH.

•

•

Diskuse:
• Ing. Matyáš informoval o projektu Varovný protipovodňový systém, který byl schválen k podpoře. Dotace bude ve výši přibližně
3,3 mil. Kč. Příští rok se bude připravovat výběrové řízení. Podrobnější informace budou předloženy na dalším ZM.
• Ing. Jína obeznámil přítomné o tom, že v Polsku mají muzeum
miniatur a je zde i miniatura Sněžky nebo Jilemnický zámek. Navrhl, že by zde Rokytnice mohla mít svoji radnici. Toto muzeum
má velkou návštěvnost, až 330 tisíc návštěvníků ročně. Ing. Matyáš uvedl, že muzeum provozuje soukromá firma, která má zaměstnané modeláře, kteří miniatury staví. Když tam se Svazkem
měst a obcí Krkonoš byl na návštěvě, tak již s majitelem hovořil
o rokytnické radnici a nabídl plány radnice. Je určitě možné tento
nápad osvěžit.
• Ing. Štěpánek poukázal na to, že Rokytnice nad Jizerou je zimní
středisko a všichni jsou zde zaměřeni spíše na propagaci sjezRokytnický zpravodaj
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dového lyžování a běžkaři jsou opomíjeni. Chybí zde udržované
běžkařské tratě. Sám několikrát jednal se Spartakem Rokytnice
a.s. a je to pořád to stejné – buď nejsou peníze, nebo na to není
vhodná rolba. V ostatních českých horách je to perfektně udržované – tady to chybí. Navrhl, že by se finančně mohlo podílet město a nějaké peníze by mohly jít z výherního příspěvku.
Ing. Matyáš dodal, že je to hlavně na Spartaku Rokytnice a.s.,
která úpravu tratí hradí. Je to pro ně nezisková věc, jsou s tím
problémy, i harrachovský areál už omezil údržbu běžeckých tratí,
nikdo jiný jim na to nepřispívá a dosud se tady o tom ani nikdy
nejednalo. Jde o to dohodnout, kdo to bude financovat. SMO
Krkonoše přispělo 20 tis. Kč, může přispět Sdružení CR, může přispět i město. Pan Kadavý dodal, že před několika lety byly vydány
mapy s běžeckými tratěmi, vydání inicioval pan Rostislav Šturma.
Mapa ještě existuje, ale tratě v ní uváděné již nejsou upravovány
tak, jak byly tehdy navrženy. Je to opravdu víceméně na Spartaku a ani tam o to není takový zájem. V rozpočtu má na to Spartak Rokytnice a.s. 200 tis. Kč plus příspěvek od SMO a Sdružení
CR. Jakmile začnou peníze docházet, dojde k omezení. Spartak
Rokytnice a. s. spolupracuje se serverem „Bílá stopa“, kde jsou
všechny udržované tratě po celé republice, takže tam je přehled,
které tratě se zrovna udržují. Minulou zimu se v Městském informačním centru scházelo mnoho stížností na to, že běžecké tratě
nejsou udržovány. V současnosti se místostarosta Kadavý snaží
získat aktuální data, aby mohla být vydána aktuální mapa, kde by
byly zakresleny běžecké tratě, které jsou udržovány. Ing. Matyáš
řekl, že by to mělo být se Spartakem ošetřeno smluvně i úprava
i financování. Paní Hejralová doplnila, že by měla být nějaká trasa
stěžejní, nástupní, která by byla udržovaná. Pan Kadavý navrhl
jednání se Spartakem, kde by se domluvily nějaké běžecké tratě
a které budou upravovány s tím, že město a Sdružení CR na to
finančně budou přispívat.
Paní Hejralová uvedla, že městská policie řídí provoz na parkovištích Spartaku, svým způsobem by měl Spartak tuto pomoc
nějak vrátit. Ing. Štěpánek doplnil, že nikdo jiný než MP nebo
státní policie provoz na silnici řídit nemůže, a když to dělá někdo
jiný, tak to nefunguje. Lidé se chtějí dostat co nejblíže lanovce
a bez policie porušují zákazy a jedou nahoru všichni. Paní Černá
dodala, že jde o to se sejít se Spartakem, domluvit se, udělat
nějaká pravidla, tak aby to fungovalo. Pan Kadavý navrhl setkání
se Spartakem, kterého se bude účastnit i pan Ing. Petr Štěpánek,
zástupce Spartaku a města, kde se domluví nad mapou nějaké
trasy a které budou udržovány.
Zazněl dotaz na Horní školu. Pan Kadavý odpověděl, že zhruba
před dvěma měsíci měli schůzku s Ing. Stránským, během které bylo město informováno o záměru založit občanské sdružení,
které by dále celý projekt zaštiťovalo. Ze strany města zazněla
připomínka, že občanské sdružení bude mít mnohem složitější
situaci, pokud jde o klasické financování projektu formou úvěru.
Ing. Stránský slíbil, že znovu prověří i variantu založení společnosti s ručením omezeným a následně bude město informovat.
Paní Hejralová se zeptala na kabelovou televizi. Ing. Matyáš
odpověděl, že smlouva je prodloužená do poloviny roku 2014.
V roce 2013 by bylo potřeba dořešit digitalizaci vysílání a modernizovat zařízení pro tvorbu infokanálu. Na starém zařízení je stále
více poruch a musí se hradit opravy.
MUDr. Zajícová poznamenala, že by bylo vhodné změnit otvírací
hodiny v knihovně. Lidé by měli zájem chodit, ale otvírací doba je
nedostačující. Děti, které přijíždějí ze škol, ji nestíhají. Ing. Matyáš odpověděl, že může na příští jednání paní Valáškovou pozvat
a tuto věc prodiskutovat.
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ZPRÁVY Z RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• RM byla informována o žádosti ředitelky Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou Mgr. Heleny Housové o možnost vyznačení
odbočky k Domovu důchodců navigačními šipkami umístěnými
na sloupech veřejného osvětlení. Navigační šipky by vzhledově
odpovídaly cedulím navrženým v rámci studie městského orientačního systému zpracované v roce 2011. Náklady na výrobu cedulí, které činí dle nabídky dodavatele 1.980,- Kč, by Domov důchodců uhradil. Rada města schválila umístění navigačních cedulí
označujících příjezd k Domovu důchodců a pověřila místostarostu města objednáním výroby cedulí s tím, že náklady budou přefakturovány Domovu důchodců Rokytnice nad Jizerou p.o.
• Starosta města předložil radě města ke schválení podporu výzvy
„Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy“. V rámci
dokončení tzv. II. části reformy státní správy, hrozí nebezpečí
zrušení pověřených úřadů, a tím odebrání dalších kompetencí
úřadům našeho typu a následné oddálení výkonu státní správy
občanům. Jako základní jednotka výkonu státní správy by byly
obce III. stupně, tzn. v našem případě ORP Jilemnice. Na obcích
I. a II. stupně by pak došlo ke zrušení výkonu státní správy, což
by znamenalo zrušení stavebních úřadů, zrušení matrik, odebrání agend řešení přestupků proti občanskému soužití, vydávání
rozhodnutí o předepsání finančních odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF, rybářských lístků, atd. Tyto agendy by si museli
občané vyřizovat na ORP v Jilemnici. Výzvu předkládá pracovní
skupina obcí II. typu pod Svazem města a obcí ČR. Rada města
podporu této výzvy schválila.
• Rada města projednala a schválila na svém jednání dne
29. 10. 2012 účast města v Programu prevence kriminality, vyhlašovaném Ministerstvem vnitra. V rámci zajištění institucionálních předpokladů k realizaci Programu prevence kriminality
v roce 2013 je nutné jmenovat manažera prevence kriminality
a pracovní skupinu prevence kriminality. Jako manažer byla navržena Jana Hartigová z odboru sociálních věcí MÚ. Jako další
členové pracovní skupiny byli navržení Bc. Josef Šelep - vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Rokytnice nad Jizerou a Jakub
Řehořek - strážník městské policie Rokytnice nad Jizerou. Rada
města tento návrh schválila.
• Dne 21. 11. 2012 projednala Rada města Rokytnice nad Jizerou
žádost společnosti InternetHome, s. r. o. o umístění dvou antén
pro poskytování veřejného internetu na věž radnice. Rada města
usnesením č. 344 schválila uzavření smlouvy o pronájmu části
nemovitosti čp. 197 Horní Rokytnice za účelem umístění dvou
kusů antén pro poskytování veřejného internetu nikoli na věž
radnice, ale na balkón nad hlavním vstupem, a to společnosti InternetHome, s. r. o. za měsíční nájemné ve výši 2.000,- Kč/měsíc.
Z tohoto důvodu byla dopracována projektová dokumentace na
umístění MW antény na balkon radnice (zákres umístění na stožár, kabelové trasy a skříně technologie jsou součástí projektu).
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec.
• Vypsání výběrového řízení na zakázku č. 201220008 – Úklidové práce – pravidelný úklid prostor MÚ v Rokytnici nad Jizerou, schválila
rada města dne 12. 11. 2012. Výzva k podání nabídky byla zaslána uchazečům dle seznamu obesílaných dodavatelů rovněž schváleného radou města a dále byla zveřejněna na profilu zadavatele
města Rokytnice nad Jizerou a na webových stránkách www.mesto
rokytnice.cz. Ve stanovené lhůtě byly doručeny celkem 4 nabídky.
Radou města jmenovaná hodnotící komise na svém jednání dne
30. 11. 2012 provedla posouzení a hodnocení nabídek a vybrala
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nejvhodnější nabídku. Přílohou této zprávy je protokol z jednání
hodnotící komise, v jehož závěru je hodnotící komisí doporučeno
zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a tím je uchazeč KBM Servis s.r.o., Horská 3119/27,
Jablonec nad Nisou, IČ: 27285421. V souvislosti s tímto bodem rada
města v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schválila organizační změnu a zrušila pracovní
místo uklízečky kanceláří městského úřadu, zároveň pověřila tajemnici MěÚ podáním výpovědi z pracovního poměru dle § 52 písm. c)
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, příslušné pracovnici s dvouměsíční výpovědní lhůtou s tím, že
pracovní poměr bude ukončen k 28. 2. 2013.
Ke konci listopadu zveřejnila Nadace ČEZ výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na projekty vybudování dětských hřišť. Žádosti lze odevzdat celkem ve třech
termínech. První termín podání žádostí končí 31. 1. 2013, další
31. 5. 2013 a poslední 30. 9. 2013. Město Rokytnice nad Jizerou
na základě připravené projektové dokumentace na projekt Dětské hřiště u ZŠ podá žádost o dotaci. Spoluúčast žadatele Nadace
nevyžaduje. Dne 26. listopadu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu a podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu EFEKT 2013. Město Rokytnice
nad Jizerou se stejně jako loni zajímá o získání dotace na akci
Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy – aktivita B1. Podpora je poskytována do výše 40%,
až do výše 3 mil. Kč. V případě přiznání dotace je třeba dotační
finance vyčerpat v roce 2013, vlastní zdroje potom dle dohody
o poskytnutí dotace (max. však do 2 let).
Město Rokytnice nad Jizerou předkládalo v letošním roce v rámci
Operačního programu Životního prostředí, oblast podpory 1.3
– Omezování rizika povodní žádost o dotaci na projekt Varovný
protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou. Starosta informoval RM, že ministr životního prostředí podepsal dne
27. 11. 2012 na základě doporučení 27. Řídícího výboru konaného dne 1. 11. 2012 seznam schválených žádostí XXXVII. výzvy
OPŽP, v rámci kterého je schválena i žádost Města Rokytnice nad
Jizerou. RM vzala tuto informaci na vědomí a pověřila starostu
města předložením této informace zastupitelstvu města.
V loňském roce schválila rada města novou metodiku pro poskytování příspěvku na provozní náklady příspěvkovým organizacím.
Bylo také konstatováno, že výše příspěvku byla stanovena s ohledem na výši příspěvku pro rok 2011 (aby se nejednalo o skokový
pokles příjmů) a v příštích letech bude výše příspěvku postupně
klesat. Dle zjištění v jiných městech se tento příspěvek pohybuje
od 1.600,- Kč na žáka. V souladu s tímto bylo radě města navrženo stanovení nové výše příspěvku na provozní náklady na žáka
pro rok 2013, a to tak, že dojde ke snížení příspěvku následovně:
»» Základní škola Rokytnice nad Jizerou
2.500,- Kč/žák
»» Mateřská škola Dolní Rokytnice
2.500,- Kč/žák
»» Mateřská škola Horní Rokytnice
2.500,- Kč/žák
»» Základní škola praktická a speciální
5.000,- Kč/žák
»» V případě příspěvku pro Dům dětí a mládeže Pod střechou
byl již v loňském roce stanoven příspěvek vycházející ze skutečných nákladů a nebylo únosné jej dále snižovat, proto je
ponechán ve stávající výši.
Radě města byl předložen návrh smlouvy o spolupráci mezi městem
a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou
o. s., na základě které by sdružení za své členy, ubytovatele hradilo
službu zařazení do Poptávkového koše, kterou poskytuje Městské
1 - 2/2013
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informační centrum v Rokytnici nad Jizerou, která je zpoplatněna
na základě ceníku schváleného radou města. Rada města smlouvu
o spolupráci schválila a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
Rada města byla seznámena s nabídkou zapojení města – Městského informačního centra do projektu Krkonoše Regioncard. Jedná
se o projekt slevové karty, která bude obsahovat řadu slev na služby poskytované v regionu Krkonoše a to jak na české, tak polské
straně Krkonoš. Slevová karta je určena především pro návštěvníky Krkonoš a město by se do projektu zapojilo tak, že by byly slevové karty formou komisního prodeje nabízeny také v městském
informačním centru. Rada města odsouhlasila zapojení MIC jako
prodejního místa slevových karet do tohoto projektu.
Radě města byla předložena ke schválení Smlouva s Libereckým
krajem ohledně spolupráce při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2013. Příspěvek obcí na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2013 zůstává zachován ve stejné výši jako v uplynulých letech, tj. 90,- Kč/obyvatele
obce/rok. RM předloženou smlouvu schválila.
Radě města byl předložen návrh na schválení podání žádosti
o dotaci z programu Ministerstva zemědělství Program rozvoje
venkova, prostřednictvím MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. Jilemnice na
akci Zateplení zázemí divadelního spolku Jirásek a rekonstrukce
WC v hasičské zbrojnici. MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. Jilemnice zveřejnila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci z programu Mze
– Program rozvoje venkova. V rámci fiche 5 Obnova a rozvoj občanské vybavenosti lze žádat o finance na obnovu občanské vybavenosti. Město Rokytnice plánuje podat žádost o dotaci na zateplení šaten u divadelního sálu v kulturním domě a rekonstrukci
WC v hasičské zbrojnici. Spoluúčast města v případě poskytnutí
dotace činí 10 %. DPH nelze zahrnout do uznatelných nákladů.
Žádost o dotaci je třeba podat do 8. ledna 2013. Projekt bude realizován jako partnerský ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů a Divadelním spolkem Jirásek. Úlohou partnerů je aktivní
spolupráce při přípravě a realizaci projektu, především pak zajištění těchto stavebních prací: demontáž stávajících konstrukcí.
Radě města byla předložena žádost pana Karla Štáfka, bytem
Dolní Rokytnice 384, 512 44 Rokytnice nad Jizerou o prodloužení nájemní smlouvy na byt v Domě s pečovatelskou službou. RM
rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy do 31. 3. 2013.
Starosta města předložil RM k projednání problematiku nákupu
zemního plynu na ČMKBK pro rok 2014. Dodávka zemního plynu pro rok 2013 byla pro Město Rokytnice nad Jizerou a jeho
příspěvkové organizace zajištěna ve spolupráci s Městem Semily nákupem prostřednictvím dohodce spol. Prospeksa a.s. na
Českomoravské komoditní burze Kladno. S Městem Semily byla
uzavřena Vícestranná smlouva o společném postupu zadavatelů
při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele, kterou schválilo zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou
dne 22.02.2012. V souladu s touto smlouvou by mělo za Město
Rokytnice nad Jizerou potvrdit zájem o centralizované zadání
veřejné zakázky na dodávku plynu i pro rok 2014. Důvodem je
skutečnost, že ceny komodity se v průběhu roku mění a je třeba
být připraven k okamžitému nákupu komodity v momentu nejvýhodnějších cen na burze. RM vzala předložené informace na
vědomí a odsouhlasila realizaci nákupu plynu na ČMKBK pro rok
2014 ve spolupráci s Městem Semily.
Radě města byla předložena žádost Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Jizerou o finanční příspěvek ve výši 180.000,- Kč na
opravu kostelní zdi u kostela sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vysokou částku, postoupila rada
města projednání žádosti zastupitelstvu města.
V rámci jednání zastupitelstva města byl schválen záměr přijetí
úvěru ve výši 4,7 milionu Kč, kterým by bylo možné předčasně
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splatit zbývající část podílu města na financování akce Čistá Jizera.
V současné chvíli je možné zajistit financování tohoto podílu za
výhodnějších podmínek, čímž by město výrazně ušetřilo úrokové
náklady. Vzhledem k předpokládané ceně úvěru – výši úrokových
nákladů se jedná o zakázku malého rozsahu IV. kategorie. RM projednala a schválila výzvu k podání nabídky včetně příloh, seznam
výzvou obesílaných uchazečů a návrh na složení hodnotící komise.
• Radě města byl předložen návrh na schválení podání žádosti
o poskytnutí finanční podpory na projekt Dětské hřiště u Základní školy v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj. V listopadu loňského roku zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj
podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora rozvoje a obnovy venkova na rok 2013. Tento
program se skládá ze tří dotačních titulů, které podporují rozvoj
v obcích do 3000 obyvatel. Město Rokytnice nad Jizerou se zaměřilo na dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci. Ve spolupráci s firmou TR Antoš s.r.o.,
která se zabývá výrobou certifikovaných dětských hřišť, připravilo investiční oddělení žádost o dotaci na vybudování dětského
hřiště u základní školy. Propočty nákladů jsou 272 810,- Kč, přičemž MMR poskytuje dotaci až do výše 70%.
• Rada města schválila vydání povolení k provozování loterie a jiné
podobné hry v provozovně – Horní Rokytnice 507, 512 44 Rokytnice nad Jizerou a pověřila starostu města zasláním souhlasného
vyjádření.
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města jsou v plném znění zveřejněny
na webových stránkách města – www.mesto-rokytnice.cz.

INZERCE
Ladislav Lžičař - Lžičař & Partner

OZNÁMENÍ !

VEŘEJNÁ DRAŽBA
Byt 2+kk v Rokytnici nad Jizerou, Rokytno
Předmětem veřejné nedobrovolné dražby je následující soubor nemovitostí:
Jednotka - byt č. 20/16 v domě č.p. 20 na stavební parcele č. 58/2 v části obce Rokytno se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 4355/73718 na společných částech domu č.p. 20 a
spoluvlastnickým podílem o velikosti 4355/73718 na stavebních parcelách č. 58/2 zastavěná plocha a
nádvoří, č. 59/9 zastavěná plocha a nádvoří a na pozemkových parcelách č. 26/1 ostatní plocha, č.
29/1 ostatní plocha, č. 1078 ostatní plocha, č. 1079 ostatní plocha, č. 1080 ostatní plocha a č. 1081
ostatní plocha , vše v obci Rokytnice nad Jizerou a katastrálním území Rokytno v Krkonoších.

Dražba proběhne dne:

26.března 2013 v 14.hod.

v prostorách advokátní kanceláře JUDr. Ivany Velíškové, na
adrese Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov.

Nejnižší podání 1.500.000,-Kč

Odhadní cena 1.820 000,-Kč, min. příhoz 10.000,-Kč
Bližší informace spolu s dražební vyhláškou získáte na:

www.drazbyorg.cz nebo tel.: 495 436 288
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
SPLATNOST MÍSTNÍCH
POPLATKŮ
Místní poplatek za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Poplatek je splatný buď jednorázově k datu 31. 3. 2013, nebo ve dvou
stejných rovnoměrných splátkách, a to
k 31. březnu a k 31. září 2013.
Sazba poplatku: 500,- Kč za rok a za
trvale žijícího občana (nebo vlastníka
objektu sloužícího k individuální rekreaci)

Místní poplatek ze psů
Poplatek je splatný jednorázově
k datu 31. 3. 2013.
V současné době platí tyto sazby:
za prvního psa:
• držitelé žijící trvale v rodinném
domku – 500,- Kč
• ostatní držitelé – 1.000,- Kč
• držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu – 200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa
všech držitelů psa výše uvedených –
zvýšení o 50%

Místní poplatek
z ubytovací kapacity
a Místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt
Poplatek za uplynulé období je
splatný k 30. 4. 2013.

Pozvánka

na veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat ve středu 27. 2.
2013 od 17.00 hodin v jídelně Základní
školy. Program jednání bude zveřejněn
na úřední desce (včetně www.mesto-rokytnice.cz) a na plakátovacích plochách.
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Investiční akce a dotace Města Rokytnice nad Jizerou v roce 2012
• Zakázka na rekonstrukci toalet pro dívky
a pro chlapce v Základní škole v Rokytnici nad Jizerou byla zadána spol. DI-TECH,
s. r. o., Jablonec nad Nisou, za cenu
467.176,- Kč. Jednalo se o WC v I. patře
budovy nové školy. Na tuto akci si škola
ušetřila z vlastních prostředků.
• Zakázka na nátěr střechy objektu Domu
s pečovatelskou službou byla zadána firmě Petr Stojan, Jablonec nad Jizerou, za
cenu 29.930,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na výměnu střešní krytiny na
skladovém přístřešku u Domu dětí
a mládeže byla zadána firmě Milan Fojt,
Rokytnice nad Jizerou, za cenu 24.600,Kč včetně DPH.
• Zakázka na opravu vazného trámu v konstrukci krovu budovy radnice byla zadána firmě TES 98, Martin Zeman, Trutnov,
za cenu 81.399,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na zhotovení projektové dokumentace na akci Oprava odvodnění
na ppč. 1809/9 DR byla zadána firmě
SNOWPLAN s.r.o., Jilemnice, za cenu
34.800,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na dodání dopravního značení
- omezení vjezdu do vybraných lokalit
obce Rokytnice nad Jizerou byla zadána
firmě DOZNAK Radek Veselý, Semily, za
cenu 58.733,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na zpracování dokumentace
k žádosti o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby „Zvýšení bezpečnosti
a humanizace průjezdního úseku silnice
II/294 městem Rokytnice nad Jizerou“
byla zadána spol. CITYPLAN spol. s r.
o., Praha 1, za cenu 398.400,- Kč včetně DPH. Na tuto zakázku získalo Město
dotaci ve výši 113.000,- Kč ze strany Libereckého kraje.
• Zakázka na zpracování Strategického
plánu města Rokytnice nad Jizerou byla
zadána spol. Centrum EP, Hradec Králové, za cenu 312.000,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na zpracování žádosti o dotaci
na akci Varovný protipovodňový systém
pro město Rokytnice nad Jizerou v rámci
Operačního programu Životní prostředí
byla zadána spol. Enviom servis, s. r. o.,
Mořkov, za cenu 45.000,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na zpracování žádosti o dotaci
na akci Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy z Operačního
programu Životní prostředí byla zadána
spol. EKO-POIN Czech s. r. o., Studenec,
za cenu 49.000,- Kč včetně DPH.

• Zakázka na Zpracování – vyhodnocení vlivů variant letního provozu lanové
dráhy na Lysou horu na životní prostředí
byla zadána Mgr. Karlu Houdkovi, Kosova Hora, za cenu 423.000,- Kč včetně
DPH.
• Město získalo dotaci ve výši 18.000,- Kč
na nákup nových pneumatik Avia DA 12,
dále 21.000,- Kč na opravu vyprošťovacího zařízení Weber a 12.600,- Kč na
opravu vozidla LIAZ CAS 24, vše z Fondu
požární ochrany Libereckého kraje.
• Město získalo dotaci ve výši 200.000,- Kč
na opravu komunikace po přívalových
deštích v roce 2011, a to jako účelovou
dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.
Jedná se o komunikace v Horních Domcích. Realizace oprav proběhne až v roce
2013.
• Městu byla přislíbena dotace ve výši
225.000,- Kč na realizace projektu „Obrazová expozice o historii Rokytnice nad
Jizerou“, která bude instalována v budově radnice, a to prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu
a MAS Přijďte pobejt!. Realizace akce
proběhne v roce 2013.
• Městu byla přislíbena dotace ve výši
9.586 Euro (203.702,- Kč) z Fondu mikroprojektů od Euroregionu NISA na
projekt „My kamarádi z Rokytnice nad
Jizerou a Wojcieszówa“. Realizace akce
probíhá od června 2012 do února 2013.
• Městu byla přislíbena dotace ve výši
5.658.118,- Kč z Operačního programu
životní prostředí, EU, na projekt „Snížení
energetické náročnosti objektu Základní
školy“. V roce 2013 bude vyhotovena
projektová dokumentace a bude vybrán
dodavatel stavby, samotná realizace
stavby proběhne v létě 2014.
• Městu byla přislíbena dotace ve výši
288.368,- Kč z Operačního programu životní prostředí, EU, na projekt „Revitalizace aleje ´HORNÍ VES´-2.část“. Realizace akce bude probíhat od podzimu 2013
do léta 2014.
• Městu byla přislíbena dotace ve výši
3.539.646,- Kč z Operačního programu
životní prostředí, EU, na projekt „Varovný protipovodňový systém pro město
Rokytnice nad Jizerou“. Realizace akce
bude probíhat v roce 2013-2014.
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Výsledky voleb prezidenta České republiky v Rokytnici nad Jizerou
I. kolo
2
2.530
1.584
62,61 %
1.584
1.582

počet volebních okrsků:
voliči v seznamu:
vydané obálky:
volební účast:
odevzdané obálky:
platné hlasy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výsledky za Rokytnici nad Jizerou
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

89 hlasů
245 hlasů
44 hlasů
44 hlasů
82 hlasů
298 hlasů
140 hlasů
183 hlasů
457 hlasů

5,62 %
15,48 %
2,78 %
2,78 %
5,18 %
18,83 %
8,84 %
11,56 %
28,88 %

II. kolo
2
2.735
1.827
66,80 %
1.827
1.825

37,31 % (681 hlasů)
62,68 % (1.144 hlasů)

Prezidentem České republiky byl po sečtení všech volebních okrsků zvolen Ing. Miloš Zeman.

Změna úředních hodin
od 1. 2. 2013,
která vyplývá z Rozhodnutí
generálního ředitele
Úřadu práce ČR č. 3/2013
ze dne 14. 1. 2013.
Pondělí

8 – 12

Úterý		

8 – 11

Středa

8 – 12

Čtvrtek

8 – 11

13 – 17
13 – 17

Pátek		
8 – 11 jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání
a příjem žádostí o nepojistné sociální
dávky či pozvané klienty.
Tato změna je jednotná pro všechna pracoviště Úřadu práce České republiky.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu
města Rokytnice nad Jizerou na 1. pol. roku 2013
I. Finanční prostředky pro tuto výzvu
Bude upřesněno po schválení rozpočtu
2013.

V. Minimální spoluúčast žadatele
• minimálně 50 % skutečně vynaložených
nákladů

•
•

II. Předmět podpory
volnočasové aktivity dětí a mládeže
kulturní a společenské akce
sportovní akce
vzdělávací programy
akce pro seniory
podpora činnosti zájmových sdružení a
místních
spolků s celoroční působností
rozvoj a podpora cestovního ruchu

VI. Požadovaný obsah žádosti
• řádně vyplněný formulář žádosti
• kopii o vzniku statutárního orgánu*
• kopii stanov*
• kopii smlouvy o zřízení účtu*
(Při opakované žádosti předkládají pouze ti žadatelé, u kterých došlo k nějaké změně)

•
•
•
•

III. Okruh žadatelů – fyzické osoby
Právnické osoby
Občanská sdružení
Zájmové spolky
jiný subjekt

•
•
•
•
•
•

IV. Omezení podpory
• realizace projektu na území města Rokytnice nebo jinak přispívají k rozvoji a
propagaci Města
• dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do max. 50 % skutečně vynaložených nákladů

VII. Datum ukončení příjmu žádostí
• do 28. 2. 2013 do 12.00 hod.
VIII. Způsob, termín, místo podání žádosti
• písemně na předepsaném formuláři
(formulář lze vyzvednout na Městském
úřadě v kanceláři Městského informačního centra nebo na internetových
stránkách www.mesto-rokytnice.cz)
• v zalepené obálce s označením „Granty“
»» na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou
»» na podatelnu nebo do kanceláře
MIC na MěÚ

IX. Konzultace žádostí
• Lucie Vyšanská
• tel: 481 522 001
• e-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
X. Kontrola formální a administrativní
správnosti a úplnosti žádosti, evidence
žádostí, kontrola účelovosti
• Lucie Vyšanská
XI. Hodnotící orgán a návrh
na přidělení podpory
• Hodnotící komise jmenovaná radou
města
XII. Projednání a schválení návrhu
• Rada města Rokytnice nad Jizerou
XIII. Oznámení o přidělení podpory
• Do 10 - ti dnů od projednání radou města

Ve městě se objevily fámy, že společnost ZEMEX, spol. s r. o. končí, krachuje, je v konkurzu, … Chceme tímto všechny občany města
ubezpečit, že se tyto informace naprosto nezakládají na pravdě. Společnost ZEMEX prochází vnitřní reorganizací a nadále bude fungovat.
Ing. Jana Bémová – jednatelka společnosti ZEMEX, spol. s r. o.
Rokytnický zpravodaj
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SPRM - SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
Jedním z cílů strategického plánování v Rokytnici nad Jizerou je
vytvoření zásobníku (databáze) projektů na území města, která
bude obsahovat veškeré projekty či projektové náměty, které chtějí
realizovat různé subjekty na území města s důrazem na jejich potenciální financování z veřejných zdrojů (fondy EU, dotace ČR, kraje, města…).
Zásobník rozvojových projektových záměrů je dalším kvalitativním krokem města Rokytnice nad Jizerou ve strategickém plánování
za aktivní účasti místních organizací. Jedná se o přehledné propojení projektových záměrů města a místních organizací se strategickým plánem rozvoje města.
Do Zásobníku projektů mohou vkládat projekty či projektové náměty Město, podnikatelé, neziskový sektor a další. Plnění zásobníku
projektů probíhá prostřednictvím vyplněných projektových karet,
které je možné stáhnout:
• na stránkách města http://www.mesto-rokytnice.cz v záložce
Strategický plán
• na stránkách SPRM http://strategie-rokytnice.webnode.cz
v záložce Sběr projektových záměrů.
Vyplněné projektové karty je možné zaslat na email investice2@
mesto-rokytnice.cz nebo vytisknout a odevzdat v kanceláři investičního oddělení na MěÚ Rokytnice nad Jizerou (2. patro, kancelář č. 21).
Sběr projektových záměrů na území města probíhá od 28. 1.
2013 do 15. 2. 2013.

Projektové záměry nejsou závazné. Vyplnění projektového listu
proto autora nebo předkladatele projektového záměru k ničemu
nezavazuje. Do zásobníku projektů je tak možné vkládat jak hotové - připravené projekty, ale i projektové záměry, které jsou zatím
daleko od své realizace, pro které třeba není zpracována ani projektová dokumentace, zajištěno financování atd. Naopak, začlenění projektového záměru do zásobníku projektů může realizaci
takového projektového záměru významně přiblížit.
Každý projektový záměr bude posouzen z hlediska souladu se
strategickým plánem rozvoje města a dle možností a vývoje dotační
politiky bude doporučeno, z jakých zdrojů by bylo možné projekt
spolufinancovat, případně, co je nutné upravit, aby projekt splnil
všechna kritéria.
Projekty budou součástí implementační (realizační) části strategického plánu města, který bude projednán s veřejností a realizace
jednotlivých projektů přispěje k naplňování nastavené strategie.
Dostatečný počet projektových záměrů v zásobníku ze strany veřejné správy či soukromého sektoru podpoří systém komunitního
strategického plánování ve městě.
Propojením této databáze se strategickým plánem rozvoje města
bude vytvořena množina velmi užitečných informací např. o důležitosti každého projektového záměru, nabídce partnerství pro projekty, o naplnění prioritních strategických cílů konkrétními projektovými
záměry, o finanční či jiné formě podpory z městského rozpočtu i externích zdrojů (např. dotace z EU 2014-20) a řada dalších informací.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
ÚNOR 2013
9. 2. - 10. 2.
16. 2. – 17. 2.
23. 2. – 24. 2.

MUDr. Jaroslav Vilím, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 422
MUDr. Jitka Buriánková, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 401
MUDr. Miroslava Durďová, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 005

BŘEZEN 2013
2. 3. – 3. 3.
9. 3. - 10. 3.
16. 3. – 17. 3.
23. 3 – 24. 3.
30. 3 – 31. 3.

MUDr. Petr Jonáš, ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
MUDr. Jiří Jůza, Libštát 262, Libštát, tel. 481 689 323
MUDr. Věra Nožičková, 5. května 715, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 673 156
MUDr. Jaroslav Vilím, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 422
MUDr. Jiřina Slavíková, Bavlnářská 554, Semily, tel. 481 622 687

DUBEN 2013
1. 4.
6. 4. -7. 4.
13. 4. – 14. 4.
20. 4 – 21. 4.
27. 4 – 28. 4.

MUDr. Jiřina Slavíková, Bavlnářská 554, Semily, tel. 481 622 687
MUDr. Jaroslav Řezníček, Fučíkova 62, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 672 063
MUDr. Marie Stehlíková, Komenského 165, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 671 255
MUDr. Hana Petříková, Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 672 569
MUDr. Jitka Buriánková, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 401

V případě potřeby aktuální informace zjistíte na webových stránkách Libereckého kraje http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov

WEB WWW.ROKYTNICE.COM NA FACEBOOKU
Turistický informační portál Rokytnice nad Jizerou – www.rokytnice.com – založil v listopadu 2012 svůj profil na světové sociální síti
Facebook. Naleznete v něm především aktuální pozvánky na kulturní i sportovní akce, které se konají v Rokytnici nad Jizerou a jejím blízkém okolí a důležité novinky pro občany i návštěvníky Rokytnice nad Jizerou. Adresa profilu je www.facebook.com/rokytnicenadjizerou.

8

1 - 2/2013

Rokytnický zpravodaj

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROKYTNICI NAD JIZEROU
V roce 2012 bylo městem a jeho občany
vyprodukováno a smluvními partnery odvezeno
následující množství odpadu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papír a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kompozitní obaly (tetra-pack)
Sklo
Kovy
Pneumatiky
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Nebezpečný odpad souhrnně

61,463 t
43,713 t
2,590 t
85,406 t
14,42 t
1,125 t
481,733 t
179,160 t
3,479 t

Za třídění odpadů Město Rokytnice nad Jizerou
v roce 2012 obdrželo:
• odměnu ve výši Kč 491.000,- od spol. EKO-KOM za vytříděné
množství odpadů,
• příjem za výkup kovů ve výši Kč 67.961,- (kontejner umístěn ve
sběrném dvoře),
• odměnu za odevzdané množství elektrozařízení v rámci zpětného odparu ve výši Kč 42.500,-.

Jaké jsou možnosti pro odkládání tříděných odpadů:
• do velkoobjemových kontejnerů přímo určených pro sběr tříděných odpadů s tímto barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý
– pet lahve, zelený – sklo.
Seznam stanovišť s velkoobjemovými kontejnery pro tříděný odpad
1. Vilémov – u garáží
2. Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
3. Horní Rokytnice – u hřiště Základní školy – směr k hasičské zbrojnici
4. Sídliště Horní Kout
5. Za budovou městského úřadu – u vjezdu k rampě samoobsluhy
Tesco
6. Horní Rokytnice – u samoobsluhy pod Horním náměstím
7. Horní Rokytnice – pod Chatou Rokytka
8. Rokytno – u Hotelu Starý Mlýn
9. Františkov

Zpětný odběr elektrozařízení ve Sběrném dvoře:

Nadále platí možnost bezplatného celoročního odkládání elektrozařízení ve sběrném dvoře.
Jsou to např.:
• Velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, velké ventilátory, . . .
• Chlazení – chladničky, mrazničky, jejich kombinace
• Střední spotřebiče – vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby,
odsavače, ohřevy vody, topení, …
• Malé spotřebiče – žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, fény, holící strojky, el. zubní kartáčky, masážní
strojky, šicí stroje, el. nářadí a nástroje, …
Důležitou informací je, že elektrozařízení, které bude přineseno
ke zpětnému odběru, musí obsahovat všechny konstrukční části
a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo odstranění a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.

Upozornění pro podnikatele
– stále platí následující nabídka
Možnost využití systému zavedeného obcí ze strany podnikajících a právních osob pro nakládání se tříděným odpadem na stanovištích pro sběr tříděných komodit (sklo, plasty – PET lahve, karton)
stále platí. Tato nabídka spočívá v možnosti odkládat tříděné složky
odpadů do nádob na tříděný odpad, které jsou na území města rozmístěny, a provozuje je Město Rokytnice nad Jizerou. Bližší informace podá tajemnice úřadu, tel. 481 549 319, kancelář č. 19, I. patro
budovy radnice. Uzavřená smlouva slouží jako doklad pro případné
kontrolní orgány, že subjekt se zabývá tříděním odpadů, k čemuž
každou podnikající osobu povinuje zákon o odpadech.

INZERCE

• do pytlů, které jsou pro sběr tříděných odpadů přímo určeny
a které vydává Městský úřad fyzickým osobám zdarma, s tímto
barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý – směsný plast, světle
žlutý – pet lahve, oranžový – kartonové obaly od nápojů tetra-pack. Pytle se svážejí každé pondělí a úterý (paralelně se svozy
komunálního odpadu).
• na sběrném dvoře, a to v jeho provozní době. Odkládat je možné
zejména kartony, sklo a plasty. Od 1. 12. 2010 je umožněno na
sběrném dvoře odkládat do velkoobjemových koncernů zvlášť
bílé sklo a barevné sklo.

DI-TECH S.R.O.
PROJEKTY STAVEB
NOVOSTAVBY
REKONSTRUKCE
ZATEPLOVÁNÍ
STŘECHY, OPRAVY KRYTIN
PŮJČOVNA LEŠENÍ, MONTÁŽE

Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou
• provozovatelem je spol. Severočeské komunální služby, s.r.o.
Jablonec nad Nisou.
• nachází se u čp. 143 v Dolní Rokytnice (současné sídlo Drobných
služeb města).
• Provozní doba:
středa 13.00 – 18.00 hodin
			
neděle 13.00 – 18.00 hodin
Rokytnický zpravodaj
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Sídlo:
Tel.:
E-mail:
Web:

Smetanova 1809/82, 466 01 Jablonec nad Nisou
602 345 437, 723 692 743, 483 317 642, 483 317 689
vedeni@di-tech.cz, di-tech@volny.cz
www.di-tech.cz

9

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV INFORMUJE
Tisková zpráva o stanovení ceny
vodného a stočného pro rok 2013
na území měst a obcí sdružených
ve Vodohospodářském sdružení
Turnov
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 12. prosince
2012, a to jako výstup z přibližně čtyřměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice
nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný,
Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov
u Semil, Chuchelna a Benecko.
1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 6,50 % u vodného a o 16,08 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného
a stočného je 10,76 %. Současně bude díky
rozhodnutí státu upravena sazba DPH, a to
dle aktuálního legislativního vývoje v posledních dnech roku.
2. Celková cena (m/3, bez DPH) pro rok
2013
Vodné je stanoveno na 42,20 Kč a stočné na hodnotu 36,80 Kč. Celková součtová
cena vodného a stočného činí 79.00 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 7.67 Kč, a to
z 71.33 Kč v roce 2012.
3. Postup projednávání úpravy cen
Vlastník vodohospodářské infrastruktury - VHS Turnov - měl při stanovení ceny
na rok 2013 jednoduchou i obtížnou úlohu
zároveň. Jednoduchou v tom, že jsme díky
úspěšnému zvládnutí procesu koncesního
řízení (provedení výběru nejvhodnějšího
provozovatele podle nejlepší evropské praxe) nemuseli s provozovatelem absolvovat
složitá jednání o výši jednotlivých nákladových položek a zisku v kalkulaci. Každá úprava byla matematicky dána podle předem
stanovených koncesních pravidel. Obtížnou
úlohu jsme měli naopak v tom, že většina
ovlivňujících vstupů do procesu stanovování ceny byla nejasná, či komplikující rozhodování. Šlo zejména o postup státu při
stanovování sazeb DPH na příští rok a vyšší
meziroční nárůst inflace.
Základní otázkou k celkovému rozhodnutí pak byla dohoda o stanovení optimální
výše nájmu za pronajatý vodohospodářský
majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj
základní roční příjem. Nájemné je největší
z nákladových položek v kalkulaci vodného a stočného. Je používáno jako základní
a klíčová položka pro financování potřebné
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obnovy majetku i na spolufinancování nově
připravovaných investic. Pro odpovědné
a kvalitnější rozhodnutí zpracovalo VHS Turnov novelizaci státem vyžadovaného dokumentu – „Plánu financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací“.
Doprovodnou otázkou pak bylo stanovení poměru mezi výší procentní úprav samostatných cen vodného a stočného. Důvodem daleko vyšší úpravy ceny stočného
jsou skutečnosti splácení přijatého úvěru na
odkanalizování měst v projektu Čistá Jizera
a zahájení projekčních příprav intenzifikací
a rekonstrukcí čistíren odpadních vod v Semilech, Rokytnici nad Jizerou, na Malé Skále
a v Líšném.
4. Zdůvodnění úpravy cen
Díky koncesnímu řízení mohla zásadně
narůst výše požadovaného nájmu a přitom
zisk provozovatele i další náklady byly navýšeny jen dle inflačního nárůstu.
VHS Turnov bylo opět velmi úspěšné
v získávání příslibů na další dotační prostředky z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. Příjem peněz
z evropských fondů však zákonitě doprovází
povinnost vysoké míry vlastního spolufinancování. A protože v příštím roce budeme s dotačním příspěvkem zahajovat dvě
investičně náročné akce - výstavby vodovodů a kanalizace v Malé Skále v lokalitě
Vranové a rekonstrukci centrální úpravny
vody v Příkrém (region Semily), musí být
chování VHS Turnov v otázce získání potřebných peněžních zdrojů maximálně odpovědné. S dotačními prostředky počítáme
také při akcích dokončení vodovodu v lokalitě Semily – Spálov, vodovodu na Benecku
- Dolní Štěpanice, nebo v lokalitě Palučiny
v Chuchelně. I tyto menší akce však přinesou v součtu velký požadavek na spolufinancování z prostředků VHS Turnov.
Největší výdaje budou pravděpodobně
v roce 2013 vynaloženy za dokončení rekonstrukce centrální ulice 28. října v Turnově a podstatné peníze zaplatíme i za dokončení nového vodovodu v lokalitě Tatobity
– Žlábek. Z obnovy majetku bude zajímavou
akcí rekonstrukce vodojemu v bezprostřední blízkosti hradu Trosky. Důležité bude také
řešení havarijních stavů vodovodů v Ktové,
v Semilech – v lokalitě Černý most, nebo rekonstrukce vodojemu Bora v Rovensku pod
Troskami.
Je však zřejmé, že i přes naše vysoké
ambice nebudeme schopni dostatečně finančně dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem
nastavená metodická pravidla ukazují, že
i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče

v minulém století tak zanedbána, že by bylo
potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu,
aby existující majetek dále nechátral. Takové dostatečné prostředky však nejde reálně
získat, a to kvůli zachování sociální únosnosti ceny vodného a stočného, dlouhodobě
omezené schopnosti financování vodohospodářských akcí z městských a obecných
rozpočtů. VHS Turnov může chybějící prostředky alespoň částečně získat jen z dotací,
a proto zahajujeme mnoho projektů pro
jejich realizaci v budoucím plánovacím období evropských zdrojů.
Peněžních prostředků na nutné investice
bude vždy daleko méně než nejdůležitějších
potřeb. I proto je velmi důležité hledat jiné
cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb.
Z pozice vlastního provozování je proto
velmi přínosné, že i pro zákazníky přineslo
koncesní řízení vyšší kvalitu a rozsah prováděných služeb za srovnatelné meziroční
náklady a současně značného ponížení zisku provozovatele. Byly smluvně nastaveny
zásadně vyšší úrovně požadovaných provozních výstupů kvality, které jsou detailně
sledovány a opakovaně vyhodnocovány.
Koncesní řízení přineslo provozovateli našeho majetku – firmě Severočeské vodovody
a kanalizace a. s. – potřebnou jistotu mnohaletého provozování. To pozitivně způsobilo, že provozovatel začal vylepšovat některé
doprovodné provozovatelské činnosti. Stanovujeme společně pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády
jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci
majetku apod. Důležitým posunem bylo
také zahájení dlouhodobě připravovaného
přesunu provozní skupiny v Lomnici nad Popelkou z havarijních prostor v centru města
do nového objektu v areálu modernizované
ČOV s dokončením na počátku příštího léta.
I tato skutečnost se určitě odrazí ve vyšší
kvalitě provozovatelské péče o náš majetek.
Jsme přesvědčeni, že díky nastavené
ceně vodného a stočného pro rok 2013 budou připraveny podmínky na splnění všech
stanovených cílů VHS Turnov.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
KONTAKTY:
• Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov, tel. 481 312 194, mobilní
737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
• Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov,
tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165,
e-mail: cervova@vhsturnov.cz
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Akce VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou
v roce 2012 a příprava pro další období

Úprava regulace tlakových pásem objektu vodojemu
a objektu čerpací stanice Horní Ves
Na začátku roku 2012 proběhla v Rokytnici n. J. rekonstrukce
objektu vodojemu a objektu čerpací stanice v lokalitě Horní Ves.
Smyslem této rekonstrukce byla úprava regulace tlakových pásem
pro pitnou vodu a především instalace systému přenosu dat na centrální dispečink. Celkové náklady akce dosáhly 295 tis. Kč bez DPH.

Úprava asfaltové plochy u radnice, komunikace Horní Ves
V rámci dokončení Čisté Jizery byl na přelomu května a června
2012 realizován nový asfaltový povrch před budovou radnice včetně úpravy parkovací plochy, dále byl položen nový asfalt na komunikaci na Horní Ves. Náklady akce dosáhly 343 tis. Kč bez DPH. Na akci
se finančně podílelo Město Rokytnice nad Jizerou a vlastníci části
komunikace na Horní Ves.

Oprava fasády centrální ČOV
Jako 1. etapa připravované rozsáhlejší rekonstrukce objektu ČOV
probíhala v době 09 – 11/2012 oprava fasády celého objektu včetně
zateplení, výměny oken a kovových vjezdových vrat. V zadní části
objektu byla provedena izolace a odvodnění, oplechování a nástřik
filtru. Po celém obvodu spodní betonové části ČOV byly vyměněny
veškeré mřížky a další zakrývací prvky. Stávající konstrukce včetně
přívodního kanalizačního potrubí byly opatřeny novým nátěrem.
Objekt ČOV byl označen plastickým nápisem.
Celkové náklady akce dosáhly 730 tis. Kč bez DPH. Stavbu prováděla firma IMSTAV EU s. r. o., Jablonec nad Nisou. Technický dozor
zajišťoval Ing. Jaromír Beran, Rokytnice nad Jizerou.
Rokytnický zpravodaj
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Monitoring balastních vod
Problémem jednotné kanalizační sítě města Rokytnice n. Jiz. je
obrovský nátok tzv. balastních vod na čistírnu. Jedná se o nátok
dešťových vod špatně těsnící páteřní kanalizací, která byla vybudována téměř před 30 lety. Současný technický stav kanalizace má za
následek nátok balastu v extrémním období až v množství 300%, tj.
poměr komunálních splaškových vod a nevhodného nátoku balastu
až 1:3.
Na podzim roku 2012 byl proto proveden kamerový monitoring
nátoku balastních vod na páteřním řadu splaškové kanalizace podél

státní silnice. Výstupem je zpráva, která vyhodnotila nejhorší technický stav na části kanalizace v délce cca 750 m.
Za monitoring bylo uhrazeno 60 tis. Kč bez DPH, po podrobném
vyhodnocení zprávy bude stanoven první úsek k opravě kanalizace
již v roce 2013.

Optimalizace vodárenské soustavy (zdroje a VDJ Horní
Ves a Horní Kout)
Jako dokončení Čistou Jizerou zahájené obnovy vodárenské soustavy města Rokytnice nad Jizerou byla zpracována studie vyhodnocení maximalizace využití strategického vodního zdroje Horní Ves
a zhodnocení vodovodního systému města. Studie vyhodnotila potřebu úprav na vodovodní síti, především na objektech, nově značených jako vodojem Horní Ves II, Vodní zdroj J1-studna, Vodní zdroj
J2-odběrný objekt a Vodojem Horní Kout.
Za studii bylo uhrazeno 50 tis. Kč bez DPH a bude sloužit jako
podklad pro zadání projekčních prací a zajištění stavebního povolení v roce 2013. Realizace potřebných oprav objektů se předpokládá
v roce 2014.
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Drobné akce v roce 2012
Realizace nové elektro přípojky pro VDJ Horní Kout v ceně 27 tis.
Kč bez DPH.

Příprava pro další období
• Realizace 2013 – VDJ Letní a Zimní strana – úprava nátoků do
akumulačních komor – pro zlepšení hydrodynamiky v akumulacích budou na základě zkušeností z provozu nových vodojemů
prodlouženy nátoky do obou komor – předpokládaný finanční
náklad 75 tis. Kč bez DPH.
• Realizace 2013 – propojení vodovodů v Dolní Rokytnici na Zimní
straně (zrušení starého řadu v havarijním stavu) – bude realizována zásadní část nového propojení v ceně cca 700 tis. Kč bez
DPH.
• Realizace 2013 – rekonstrukce ČO, 2. etapa – budou realizovány
stavební úpravy zázemí pro obsluhu ČOV a bude řešen stávající
havarijní stav v části telemetrie a přenosu dat z ČOV na centrální
dispečink – pro rok 2013 se předpokládá finanční objem v částce
cca 800 tis. Kč bez DPH.

• Realizace 2013 – oprava části páteřní splaškové kanalizace – na
základě vyhodnocení monitoringu nátoku balastních vod do kanalizace bude provedena oprava prvního úseku v předpokládané
ceně cca 500 tis. Kč bez DPH.
• PD – intenzifikace technologie centrální ČOV, velká investiční
akce připravovaná v předpokladu na rok 2015 (v současné době
je zadána studie pro zadání projektu na intenzifikaci ČOV, kolaudované v roce 1994, tj. téměř před 30 lety). Díky stáří technologie je nezbytné připravovat obnovu a intenzifikaci základní části
technologie ČOV – předpoklad zpracování PD a zajištění stavebního povolení v období 2013 – 2014.
• PD – projekt rekonstrukce vodovodu Horní Kout (je zpracována projektová dokumentace včetně vydaného povolení stavby,
z finančních důvodů nebylo dosud realizováno, je předpokládán
souběh akce s akcí města na opravu místních komunikací, předpoklad realizace dle finančních možností cca v roce 2015).
Ing. Hana Uhlířová, investiční technik VHS Turnov
Kontakt: tel. 725 058 980, e-mail: uhlirova@vhsturnov.cz

POLICIE ČR INFORMUJE
Vážení spoluobčané, rubriku vyčleněnou
pro příspěvky Policie České republiky využijeme tentokrát pro zveřejnění případu, který je spíše pro Vaše odlehčení, chcete-li pro
zasmání. Níže uvedený případ se skutečně stal, musíme však dodat, že se odehrál
mimo Liberecký kraj (to jen pro upřesnění,
aby si někdo nemyslel, že by se v našem
regionu našel člověk, který by byl schopen
něco podobného vyzkoušet). A o co šlo?
Společnost se dobře bavila. Náladu zvedalo množství vypitého alkoholu, kterého
s přibývajícím časem nebylo zrovna málo.
Všem nááramně chutnalo a nad ránem, kdy
již reálně hrozilo, že některým bude z obličeje padat třeba i lečo, se společnost rozcházela. Každý šel svým směrem, někdo přímo, někdo to zvládal krokem valčíkovým a ti
nejslabší si pomáhali náhonem na „všechny čtyři“. Naši dva kamarádi to měli domů
stejnou štrekou. A protože oba byli pěkně
„vyšpuntovaní“, chůzi si vylepšili vzájemným podpíráním. A jak tak baletili po místní
komunikaci, došli k plastovým kontejnerům
na tříděný odpad, které známe i z našeho
města. Kdo odpad třídí a alespoň občas navštíví tyto kontejnery tak ví, že kontejnery
na sklo mají kruhové otvory na vhazování
všeho skleněného. A přesně v tomto místě dostal jeden z dvojice ale úplně úžasný
nápad. „Hele Karle, pojď se vsadit, že do tý
díry v kontiku strčím hlavu“. Karel, protože
byl povahou sázkař a ještě k tomu měl výhodu tří promilí v krevním oběhu, tak pro
odpověď nešel daleko. „Tak to se s tebou
klidně vsadím, že tam tu palici nenarveš,
máš jí totiž velkou jak kopačák a navíc máš
uši, že by si s nima mohl závodně vobracet
vítr na Černý hoře“.
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Slovo dalo slovo a hloupá sázka došla ke
svému vyvrcholení. Ten, který měl tento bezva nápad, pojednou začal soukat, svou evidentně větší hlavu, do otvoru v kontejneru.
To se ví, že to nebylo jen tak. Ta díra nebyla
fakt velká. Jenže sázka byla sázka a tak nezbývá, než tomu vořezávátku ukázat, že všechno
jde, když se chce. Byl to prostě muž činu.
A tak se skutečně stalo, že po nějaké chvilce
si pán vecpal svou hlavu do otvoru v kontejneru na sklo. A když se mu to povedlo, tak
začal vítězoslavně řvát, že to dokázal a ať si
Karel pomalu chystá finanční obnos na zakoupení lihoviny, která byla předmětem této
bezva sázky. Vítězný pokřik pomalu dozníval
a pak nastala chvíle, kdy měl vítěz sázky vytáhnout svou hlavu z otvoru ven. A v tento
moment začal problém, dost velký problém.
Náš muž činu totiž rychle zjistil, že dovnitř to
s trochou snahy šlo. Horší to ale bylo naopak.
A s přibývajícím časem vzrůstala panika, která byla podpořena množstvím vypitého destilátu, zdánlivě ubývajícím kyslíkem a ustrnulou polohou těla sázkaře „vsunutého“ do
otvoru v kontejneru.
Po nějaké chvilce pak kamarád Karel
vymetl ze své hlavy „něco jako zbytky rozumu“ a vzpomněl si, že má ve své kapse
něco jako mobilní telefon. Na pátý pokus
celkem hbitě vytočil číslo tísňové linky a jal
se slečně na druhém konci vysvětlovat jejich problém. Slečna nebyla evidentně připravena na takové báchorky v brzkých ranních hodinách, a volajícímu muži nechtěla
uvěřit, že se nejedná o hloupý žert. Když se
však volající muž slovníkem, který připomínal spíše mluvu domorodého kmene kdesi
v deštných pralesech, neustále domáhal vyslání zdravotníků a hasičského záchranného
sboru do jejich městečka tak pochopila (asi

po deseti minutách), že je opravdu zle. Netrvalo dlouho a u kontejnerů na tříděný odpad „přistála“ flotila jednotek integrovaného záchranného systému. Když pak členové
přivolaných jednotek na místě viděli, že se
opravdu nejednalo o žert, rychle „uvězněného“ muže z otvoru vyprostili. Samozřejmě za pomoci stříhacích nůžek a různých
roztahováků. Každý z nich však těžce ukrýval smích, neboť s něčím podobným se ještě
dosud ve své praxi nesetkali. Korunu tomu
pak nasadil jeden z dobrovolných hasičů na
místo též přivolaných. Pronesl totiž, že pán
s hlavou v kontejneru měl štěstí, že kolem
nešel někdo ze čtyř procentní komunity,
neboť v této pozici by se stal tzv. snadnou
kořistí (a poté si nenápadně a smyslně jazykem olízl své rty). Přivolaný lékař pak na
místě ošetřil poškozeného sázkaře. Hlavně
tedy jeho odřené uši, které vypadaly jako
kdyby si je „rajboval“ struhadlem na brambory. Celkově však byl v dobré kondici, byť
měl obličej silně zarudlý a vypadal jako čerstvě vytažený rak z varné lázně. Zda někdy
v době budoucí došlo mezi oběma aktéry
k vyrovnání sázky, to bohužel nevíme. Pravdou asi bude, že si její průběh budou oba
hodně dlouho pamatovat, který z nich více,
to je nám jasné.
Lze tedy říci, že vše dopadlo dobře. Jen
pár lidí z jednotek integrovaného záchranného systému mělo zbytečně pokaženou
noc výjezdem, který byl naprosto zbytečný.
Pravdou ale zůstává, že nikdo z nich již do
konce směny oka nezamhouřil, neboť se nikdo z nich dosud tak dlouho (a dobře) nezasmál. No taky bylo čemu...
komisař: npor. Bc. Šelep
vedoucí OOP Rokytnice nad Jizerou
1 - 2/2013
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ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDHO ROKYTNICE NAD JIZEROU ZA ROK 2012
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou má k dnešnímu dni 24 členů. Jednotka je zařazena do kategorie
JPO II/1 .
V roce 2012 zasahovala naše jednotka v 47 případech. Jednalo
se o tyto události: 8 požárů, 16 dopravních nehod, 19 technických
pomocí, 2 prověřovací a taktická cvičení, 2 plané poplachy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

02.01.
06.01.
07.01.
07.01.
08.01.
10.01.
10.01.
13.01.
19.01.
09.02.
13.02.
22.02.
26.03.
28.03.
29.03.

Požár
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Požár
Požár
Planý poplach
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda

16. 07.04. Požár
17. 11.04. Technická pomoc
18. 14.04. Technická pomoc
19. 17.04. Požár
20. 19.04. Technická pomoc
21 19.05. Taktické cvičení
22.
23.
24.
25.

23.05.
24.05.
27.05.
08.06.

Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Požár
Technická pomoc

26.
27.
28.
29.

21.06.
12.07.
28.07.
06.08.

Taktické cvičení
Planý poplach
Technická pomoc
Technická pomoc

30. 08.08. Technická pomoc
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

19.08.
22.08.
23.08.
29.08.
31.08.
29.09.
04.10.
13.10.
20.10.
27.10.
27.10.

Dopravní nehoda
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Požár
Požár
Dopravní nehoda
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc

42. 30.10. Technická pomoc
43. 10.11. Technická pomoc
Rokytnický zpravodaj
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Harrachov Fit fan
Zlatá Olešnice
Vilémov
Padlý strom Vilémov
Padlé stromy Harrachov
Padlé stromy Harrachov
Padlé stromy Harrachov
Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Horní Mísečky apartmány
Buřany
Harrachov
Záplava Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou, nad nádražím
Jablonec nad Jizerou
Otevření bytu Rokytnice nad
Jizerou
Záchrana osob z výšky – sebevrah Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Vyproštění srny z náhonu Hradsko
Jablonec nad Jizerou – solární
elektrárna
Vilémov
Paseky nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Otevření bytu Rokytnice nad
Jizerou
ZŠ Rokytnice nad Jizerou
Harrachov
Povodeň Rokytnice nad Jizerou
Čerpání vody horní škola Rokytnice nad Jizerou
Únik oleje náměstí Rokytnice
nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Padlý strom Hranice
Maříkov
Vilémov
Za Hradskem
Rokytnice nad Jizerou
Harrachov
Rokytnice nad Jizerou
Únik oleje Dvoračky
Padlý strom Harrachov
Padlé stromy Rokytnice, Františkov, Vilémov, Rokytno
Vosy penzion Rokytno
Otevření bytu Rokytnice nad
Jizerou

44.
45.
46.
47.

30.11.
06.12.
15.12.
24.12.

Technická pomoc
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda

Únik oleje od Hradska po Poniklou
Vilémov
Rokytnice nad Jizerou
Bratrouchov

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 700 hodin, z toho
• požáry 279 hodin
• dopravní nehody 242 hodin
• technická pomoc 146 hodin
• prověřovací a taktické cvičení 21 hodin
• planý poplach 12 hodin
Kromě zásahové činnosti jednotky je nezbytná též její odborná
příprava všech členů. V roce 2012 byla prováděna při pátečních
schůzích školení členů jednotky, a to dle plánu. Strojníci začátkem
roku absolvovali školení k získání osvědčení profesní způsobilosti
řidiče. V říjnu se velitelé a strojníci zúčastnili cyklického školení pořádaného HZS v Turnově.
Další nedílnou součástí činnosti jednotky je údržba výstroje
a výzbroje, údržba a opravy naší techniky, která probíhala při pravidelných čtvrtečních směnách, při kterých bylo odpracováno 768
hodin. V roce 2012 bylo schváleno nové nařízení Libereckého kraje,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany. V rámci nového
plošného pokrytí byla upravena územní působnost naší jednotky
(seznam obcí a jejich částí, které v jednotlivých stupních požárního
poplachu spadají do hasebního obvodu jednotky) a byly upraveny
i předurčenosti jednotky. Díky úpravě dojezdových časů nejbližších
jednotek PO, které byly novým výpočtem prodlouženy oproti minulosti, vyplynula pro zabezpečení katastrálního území Horní Rokytnice jednotkami PO povinnost zřídit kromě stávající jednotky JPO II/1
ještě druhou jednotku v kategorii JPO V/1 (zřídit druhé výjezdové
družstvo JSDHO Rokytnice nad Jizerou v kat. JPO V/1).
Předurčenosti jednotky byly také upraveny a naše jednotka je
nově předurčena pro zásahy:
1)
2)
3)
4)

v souvislosti s následky dopravních nehod
v souvislosti s úniky nebezpečných látek
v souvislosti s větrnými smrštěmi a sněhovými kalamitami
s leteckou hasičskou službou

Jak je vidět z výše uvedeného přehledu, nároky a požadavky jak
na město, jako zřizovatele jednotky, tak na vlastní jednotku a její
členy neustále stoupají. Stejně tak stále stoupají nároky na vybavení jednotky. Vybavení jednotky, které v posledních letech zakoupil
SDH ze sponzorských darů a z peněz vydělaných na akcích pořádaných SDH, je na dobré úrovni. Jedná se o výzbroj a výstroj hasičů
a o vybavení technickými a věcnými prostředky PO. Od roku 2000 je
to více jak 1,5 milionu korun. Další výzbroj a výstroj hasičů a věcné
prostředky PO byly zakoupeny z rozpočtu města a za podpory fondu
PO LK. Co se však týká vybavení jednotky mobilní požární technikou, je situace špatná. Jednotka využívá vozidlo LIAZ, které město
v roce 2009 dostalo bezúplatným převodem od HZS LK. I když na
tomto vozidle bylo nutné v posledních letech provést řadu oprav,
je relativně v dobrém stavu, i když je staré 25 let. Pokud se v letošním roce podaří ještě přetěsnit převodovku a upravit nástavbu pro
uložení potřebného vybavení, vozidlo může jednotce sloužit ještě
několik let.
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Bohužel horší je situace s druhým vozidlem Tatra 148, které je
staré 30 let a i když byla v roce 2005 provedena částečná repase
nástavby, je s vozidlem stále více problémů a je nutné každý rok
vkládat více finančních prostředků do jeho oprav. Členové jednotky jsou také nuceni věnovat těmto opravám více času. Přitom díky
horskému terénu a nedostatku vody pro hašení je vozidlo s velkým
objemem vody pro naši jednotku nepostradatelné. V letošním roce
je opět potřeba provést kompletní opravu a seřízení motoru, též kabina je na mnoha místech prorezivělá a je nutné ji postupně vyvařit.
Trubní vedení k čerpadlu nám v lednu také zcela prorezivělo a jen
díky obětavosti některých členů jednotky byla oprava provedena
ihned, čímž se zabránilo většímu poškození, a tím se ušetřily finanční náklady města. Na zásahové vozidlo bude nutné pořídit i nové
pneumatiky. I když vynakládat další finanční prostředky do tohoto
vozu je neefektivní, na nové obec nemá a dotační tituly jsou nejisté.
Situaci je ale nutné v nejbližších letech řešit.

Jednotka byla v roce 2012 dovybavena:
1) Sponzorský dar a peníze sboru vydělané při akcích více jak
110.000,- Kč
• Nomexové kukly, baterie na přilby, maják a modrá rampa na
LIAZ, kompresor k doplňování vzduchu aut v garážích, pláštěnky,
vyprošťovací popruhy, sušič rukavic a bot, maska k DT
2) Městské peníze
• Hadicové nosiče, maska k DT, nářadí
3) Fond požární ochrany LK 51.000,- dotace + 34.250,- příspěvek
města
• Oprava vozidla LIAZ dotace 12.600,- + 8.400,- město
• Oprava vyprošťovacího zařízení Weber dotace
20.390,- + 13.594,- město
• Nákup nových pneumatik na DA-Avia dotace
18.000,- + 12.249,- město
Zdeněk VOLF – velitel JSDHO Rokytnice nad Jizerou

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2013 V JILEMNICI
A V OKOLNÍCH OBCÍCH
Výnos ze sbírky celkem: 268.789,- Kč

Z toho:
OBEC

POČET SKUPINEK

Jilemnice
Poniklá
Benecko
Víchová
Horní Branná
Jablonec n.Jiz.
Rokytnice n.Jiz.
Harrachov
Vrchlabí
Kruh
Kundratice
Peřimov
Křížlice
Jestřabí

19
6
4
3
2
4
3
2
2
1
1
1
1
1

VÝNOS

106.661,- Kč
24.108,- Kč
21.406,- Kč
21.103,- Kč
20.333,- Kč
20.010,- Kč
11.763,- Kč
9.772,- KČ
7.560,- Kč
7.277,- Kč
6.088,- Kč
5.945,- Kč
3.753,- Kč
3.010,- Kč

ROTEX TILE
Vážení občané,
rádi bychom uvedli na pravou míru, že to, co se šíří o Haně Horákové a Petrovi Horákovi (správci Rotextile) jsou jen pomluvy. V pondělí 4. 2. 2013 učiní
investor právní kroky, aby se začala policie zabývat tímto případem. Za vším
je podezřelý Jan Kotek, bývalý manžel Hany Horákové, a jeho přítelkyně Iveta
Kolářová. V minulosti již byli vyšetřovaní, ale jelikož jde o osobní spor, tak to
policie odložila, protože neprokázali, že jim vznikla škoda na majetku.
Správci objektů Rotextile mají smlouvu s usazeným evropským advokátem
Denisem Dieter Riedigerem a vše zatím probíhá, podle plánů, které si můžete
přečíst na našich webových stránkách www.rotextile.cz.
za Rotextile – mediální manažerka

Výtěžek sbírky bude použit na úhradu nákladů
spojených s činnostmi, které zajišťují:

Jak umíme pokazit, co jsme dobře začali

Diecézní charita Hradec Králové

Na začátku bych chtěl pochválit pořadatele rokytnických vánočních trhů a poděkovat jim za vynaložené úsilí.

(humanitární pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraničí)

Oblastní charita Jilemnice

(humanitární sklad ošacení, občanská poradna,
mateřské centrum)

DĚKUJEME
ZA ŠTĚDROST

I ZA DŮVĚRU !!!
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Podařilo se navodit krásnou předvánoční atmosféru, v níž bylo radostí prohlížet
vystavené vánoční zboží, vybírat drobné dárky blízkým, zdravit se se známými,
ucucávat svařené víno a poslouchat koledy v podání dětského sboru. Všechna
čest, až na ten závěr. Koho probůh napadlo toto pohodové odpoledne zakončit
ohňostrojem doprovázeným hudbou skupiny Queen? Onňostroj snad patří k oslavě čínských vánoc a Queeni na fotbalový stadion. S českými vánocemi to opravdu
nemá nic společného, to už jsme mohli zrovna doprostřed náměstí postavit kolotoč a vietnamskou tržnici.
A tak známkuji: celá akce za jedna, ale konec za pět.
V. Novotný
1 - 2/2013

Rokytnický zpravodaj

SVAZEK OBCÍ JILEMNICKO INFORMUJE
Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům
na Jilemnicku
Svazek obcí Jilemnicko nabízí svým občanům novou bezplatnou
službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem „vyjádření k existenci sítí“.
Na webových stránkách města Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou
byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti
o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněného formuláře
rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří
jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce
inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.

Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol.
s r.o.) byl pro působnost stavebních úřadů Jilemnice a Rokytnice
nad Jizerou sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam
správců sítí, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí
tak, aby žádný nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je
jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.
Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na
http://zadost.mawis.eu.
e-UtilityReport – Elegantní řešení pro podání žádosti
o vyjádření k existenci sítí

KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ
Zazní na rádiu Impuls – Jedeme do Krkonoš
Svazek Krkonoše naplňuje cíle projektu ROP
„Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“
V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS
II Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2.
Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu)
získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační
aktivity v Krkonoších“. Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené
např. na popularizaci místního dění, tisk propagačních materiálů,
vzdělávání pracovníků státní správy, samosprávy a podnikatelů. Zahrnuta je také například reklamní kampaň vedená v rádiu, které na
základě zadávací dokumentace vyhrálo výběrového řízení a nejlépe
splnilo požadavky, v rádiu Impuls.

Rozhlasová kampaň má v osmi po sobě jdoucích vlnách ve dvouletém období lákat potenciální hosty do nejvyšších českých hor. Ve
třetí vlně je připravena „Pozvánka na běžky“.
Každý natočený rozhlasový spot uvozuje stejný hudební předěl,
který provází všechny další spoty kampaně. Jednotlivá témata, která se vztahují k cyklobusům, turistice a cykloturistice, ale i běžeckému a sjezdovému lyžování, jsou odlišena nejen textově, ale i zvukovými efekty jako je například otevírání dveří cyklobusu, zvuk lanové
dráhy, horský vítr, anebo na sněhu brzdící sjezdař, apod. Sdělení je
moderováno dvojhlasně, ukončeno ženským hlasem: Tento projekt
je spolufinancován Evropskou unií.
Druhá vlna rozhlasové kampaně s pozvánkou na běžky do Krkonoš bude spuštěna v týdnu od 10. prosince 2012, na rádiu Impuls,
potrvá 10 dní.
Nalaďte si frekvenci 106.0 FM, 102.0 FM nebo 92.1 FM, mezi
8. a 20. hod.

EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT „OVČANEM“
Také si někdy připadáte proti chování politiků a nadnárodních
korporací bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se
Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se
tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního a zodpovědného občana se pak stáváme poslušnou ovcí ve stádu, „ovčanem“.
Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného
prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním režimu, a proto nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve
veřejném životě.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace
dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 financovaný Evropskou
unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním motem
Rokytnický zpravodaj

1 - 2/2013

„Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro
všechny. Realizovány proto budou zdarma a srozumitelnou formou
prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale také online semináře a e-learningové kurzy dostupné na internetu. Pro odbornou
veřejnost z oboru dalšího vzdělávání pak chystáme brunche a konference. Tematicky se vzdělávací kurzy dotýkají Aktivního občanství
a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismu a prevence extremismu, Odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji a Odpovědného přístupu
k financím. Každému z témat budou věnovány 3 samostatné kurzy.
Projekt je aktuálně ve své přípravné fázi, na spuštění aktivit
se můžete těšit od ledna 2013. O všech novinkách a termínech
Vás budeme včas informovat na webových stránkách realizátora
http://aletheia.cz/eu_projekty.htm a v brzké době i na stránkách
projektu www.nebudovcan.cz. Těšíme se na setkání s Vámi, občany!
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ROKYTNICE NAD JIZEROU V MÉDIÍCH
Nejlepší? Rokytnice a St. Anton

Ekonomika

Alpská mašina na peníze

K tomu je přitom nutné připočítat okolo
dvaceti tisíc korun za zpáteční letenku do
Denveru nebo přímo do Aspenu. „Ale kde
jinde byste chtěli potkat herce Kevina Costnera, Michaela Douglase s rodinou nebo
Jacka Nicholsona s jeho milenkami?“ ptají
se bedekry.
Pouze o „něco“ přívětivější ceny ve srovnání s Aspenem nabízí vyhlášené kanadské
středisko Lake Louise / Bannf, o němž místní tvrdí, že jeho sjezdovky pokrývá nejlepší
prašan na světě zvaný „šampaňský prášek“.
Všechna špičková světová střediska si
podle průvodců i přes vysoké ceny svých
služeb na nedostatek hostů nestěžují. Právě
naopak, v hlavní sezoně praskají ve švech.
Ukázat se v nich patří ke společenskému
bontonu a prestiži. Hosté jsou ovšem zahrnuti takovým luxusem, že se o některých
střediscích až jedovatě říká, že v nich více
šustí peníze než prašan odlétávající od hran
1
lyží.

Nejen z tohoto důvodu se tuzemská
střediska nemohou srovnávat s lyžařskými
mocnostmi, jako jsou Švýcarsko, Itálie či
Rakousko, pro které je zimní cestovní ruch
nemalým zdrojem národního bohatství.
Studie lyžařských institutů – Beste Skigebiete Europa, Ski Resorts in Europe a Skicentral.com – považují za nejlepší středisko
TÝDNE nejlepší
rakouský St. Anton, který je spojen se souokytnický
areál s čtyřiadvaceti kilomelyžařské středisko
sední lokalitou St. Christoph.
na světě.
try sjezdovek
se umístil v čele žebříčku
„Jsou tu nejlepší sněhové podmínky
TÝDNE, který porovnával nejlepší česká, sloz celého Rakouska a na vše ostřížím okem
venská a polská střediska podle cen, množdohlíží legendární Karl Schranz, pětinásobství vleků a lanovek, ale i délky sjezdových
ný vítěz křišťálového glóbu pro nejlepšího
tratí. Jednotlivým kritériím byla přidělena
sjezdaře sezony,“ popisuje většina turisticstejná váha.
kých bedekrů rakouské horské středisko St.
„Máme tu nejdelší sjezdovku v zemi, ale
Anton.
nabízíme i závan staré lyžařské romantiky,
Žebříček nejlepších světových středijak ji lidé znají z filmu Krakonoš a lyžníci. To
sek TÝDNE vycházel ze tří zmíněných studií
asi jinde nemají,“ vyjmenovává přednosti
a dále připojil hodnocení podle ceny skipasů
střediska jeho ředitel Jiří Krtička. Hned za
či například velikosti areálů. Z tohoto hodnoRokytnicí se umístil Špindlerův Mlýn a polcení vychází vítězně St. Anton / St. Christoph. Češi preferují Itálii
ské
zimní středisko
Zakopane, kteréSTŘEDISEK
leží
ŽEBŘÍČEK
LYŽAŘSKÝCH
Hned za ním se umístila propojená švýcarská
v podhůří Vysokých Tater. V první desítce
Drtivá většina Čechů si však o takové postřediska Verbier a Veysonnaz ve Čtyřech
nejlepších středisek se umístilo šest tuzemhádkové zimní dovolené nechává zatím jen
údolích a francouzské Chamonix, dějiště
ských, tři slovenské a jedno polské.
zdát. Podle tuzemských cestovních kancelá1. zimních olympijských her v roce 1924.
Na rozdíl od studií prestižních lyžařských
ří si našinci vybírají levnější střediska, jimž
Alpská střediska jsou v porovnání s tuinstitucí hodnotících světová střediska v Alvévodí italské a rakouské destinace. „Jedčeském středisku – Špindlecentry
nesrovnatelně
Rakouský St. Anton je nejlepší zemskými
lyžařské
středisko
na dražší.
svě- Na-v nejdražším
pách nebo v zámoří přitom neexistuje žádný
nejprodávanějším
střediskem
je
rověnoznačně
Mlýně – zaplatí
dospělý za denní
skipříklad
ceny
nejlevnějších
dvoulůžkových
tě. V žebříček
regionu
České
Slovenska a Polska podle pas italské
ucelený
areálů
v Českérepubliky,
republice,
Val
di
Fiemme.
Následují
další
italská
pokojů ve tří- a vícehvězdičkových hotelech 700 korun. V nedalekých střediscích
na
Slovensku a Polsku.
Jen studie
Ski Resorts
střediska Santa Caterina či Tonale. Z rakousžebříčku
TÝDNE
nabízí
nejlepší
podmínkyChamonix
pro lyžování
ve francouzském
startují na 60v Peci pod Sněžkou nebo na Černé hoře
in Europe srovnává všechny evropské zimní
kých
pakskipas
Kaprun
nebo 620
Zell am
See,“
si
za
denní
počítají
korun.
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Rakouský St. Anton je nejlepší lyžařské středisko na světe. V regionu
České republiky, Slovenska a Polska
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podmínky
pro lyžován Rokytnice nad
Rakouský St. Anton
Jizerou.
je podle žebříčku

R

Nejlepší? Rokytnice a St. Anton

R
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ ROKYTNICE

Závěr roku 2012 v Mateřské škole Horní

Lyžování dětí z Horní školky

Závěr roku 2012 proběhl v Mateřské škole Horní tradičními akcemi.
21. 11. 2012 jsme 10. lekcí ukončili plavecký výcvik v Jilemnici.
Příjemné podzimní počasí jsme využívali k dlouhým procházkám po
okolí MŠ a očekávali první sněhové vločky. Dvě pondělní odpoledne
za dětmi přišli rodiče a společně jsme nejprve napekli a poté nazdobili vánoční perníčky. Po roce do školky zavítala návštěva z pekla,
byly nějaké slzičky, ale také „umění“, a tak všechno dobře dopadlo.
Přiblížily se Vánoce, nazdobený stromeček, krásné české koledy a s nimi i vánoční besídka s krátkým programem i pohoštěním.
Maminky opět nezklamaly, na stolech bylo plno výborného cukroví.
Pod stromečkem dárky pro děti, to bylo radosti.
Ještě poslední týden před svátky jsme s dětmi přijali pozvání do
Kulturního domu v Jablonci nad Jizerou na taneční představení dětí
místní ZUŠ a potom i na vánoční pohádku „Jak Vojta pod stromečkem elektronickou kytaru našel“.
A tak jsme se rozloučili se starým rokem a těšíme se, co nám
přinese rok 2013 – co si přát?

V pondělí 7. 1. 2013 se na svah areálu U Modré hvězdy postavilo
33 lyžařů. Lyžaři pokročilí i začátečníci ve věku od 3,5 – 6 ti let.
Po seznámení s instruktory lyžařské školy Major Ski Pájou, Tomášem, Martinem, Mojmírem, Honzou a Monikou došlo k rozdělení
dětí do tří skupin. 1. a 2. skupina lyžaři pokročilí zlepšovali celý týden lyžařský styl a velký oblouk na vleku.
3. skupina – začátečníci se přesunula na pohyblivý pás, kde pod
vedením instruktorů a pomocníků z řad rodičů každý den poctivě
zvládaly a pronikaly do základů lyžařského umění. A šlo jim to náramně, vždyť každý den z „obory“, jak říkáme prostoru s pohyblivým
pásem, odcházely na opravdový vlek 2-3 děti. Ve čtvrtek tam nezbyl
nikdo, všichni se naučily zastavit pluhem, a tak mohly přejít na vlek.
V průběhu týdne skolila několik dětí chřipka a tak se na start pátečního závodu postavilo 28 dětí a zvládly to perfektně i přes nepřízeň počasí.
Poděkování za pomoc při přepravě a lyžování patří p. Šilhavému,
p. Kantůrkovi, p. Kučerovi, p. Prokešovi, p. Fojtovi, p. Vrablicové,
p. Kuříkové, p. Bialekové, p. Hančové, p. Brožíkové a p. Buluškové.
Vlekařům za příjemný přístup k dětem p. Langerovi, p. Pfeiferovi
a p. Doubkovi a kolektivu, Z. Kubíčka z bufetu za každodenní přípravu výborného čaje a občerstvení.

Přejeme Všem krásný rok 2013, prožitý ve zdraví a spokojenosti
kolektiv Mateřské školy Horní

Rokytnický zpravodaj
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Lyžařský výcvik třídy V. A proběhl
v týdnu od 21. 1. do 25. 1. 2013 v lyžařském areálu Studenov za střídavého počasí a „dostatečných“ sněhových podmínek. Zúčastnilo se celkem
20 žáků pod vedením Ing. I. Gebrtové
a Mgr. R. Dostála. Výcvik byl zaměřen
na zvládnutí sjezdových lyží a nácvik
základních lyžařských technik.
Naše velké poděkování patří panu
H. Majorovi (za proškolení učitelů),
vedení TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou (za umožnění výcviku), obsluze vleků v areálu Studenov, panu
P. Udatnému a jeho skiservisu, panu
Pacholíkovi a panu Vaškovičovi a dále
rovněž panu B. Kuřinovi (za poskytnutí občerstvení).
Ještě jednou děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Mgr. R. Dostál

OPRAVY A ÚDRŽBA
INZERCE

praček / myček / sušiček

Elektrikářské práce
Luboš Kobrle

Bavlnářská 524, 513 01 Semily
tel.: +420 733 467 742, e-mail: lkobrle@seznam.cz
18

23. 2. a 23. 3. 2013 tam zpět
Horní Rokytnice
Dolní náměstí

9:30 18:05
9:35 18:00
1 - 2/2013
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE POD STŘECHOU

K + M + B 2013
Dům dětí a mládeže POD STŘECHOU děkuje Kašparovi (Karlu Vránovi), Melicharovi (Ladislavu Markovi) a Baltazarovi (Václavu Šírovi)
za darovaný obnos z tříkrálové sbírky. Dar použijeme na POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN, který budeme pořádat tradičně v červnu.

Dům dětí a mládeže Pod střechou v Rokytnici nad Jizerou
pořádá

V NEDĚLI 24. ÚNORA

DĚTSKÝ
KARNEVAL
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NA NÁMĚSTÍ - ZAČÁTEK VE 14.hodin
zadní vchod budovy - jako do knihovny

VSTUPNÉ: děti v masce zdarma
děti bez masky 10,-Kč
dospělí
30,-Kč

hudba: DJ UV
Občerstvení zajištěno

TÁBOR POD SOVÍM VRCHEM – MAŘENICE
Spolu s dalším přicházejícím rokem
upozorňujeme přátele a příznivce,
že přijímáme přihlášky na další tábo
rovou sezónu – první běh je již obsazen, proto pouze na běh druhý
(13. 7. – 27. 7. 2013).
Nabízíme pro děti 14 dní strávených různorodými činnostmi pod vedením zkušených vedoucích – letos
v jubilejním třicátém ročníku (v Mařenicích).
Pokud máte zájem, s přihláškou
neotálejte.
Více informací:
www.rokytnice.com/tabor-marenice
Rokytnický zpravodaj
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UDÁLO SE
Vánoční trhy 8. 12. 2012

Foto: Rostislav Šturma

V sobotu 8. 12. 2012 se za velmi
mrazivého počasí konaly Vánoční trhy
na Dolním náměstí. Stánky v časných
ranních hodinách postavili členové
SDH Rokytnice nad Jizerou a paní ředitelka Janouchová s paní učitelkou
Šimůnkovou vyzdobily tyto stánky
ručně vyráběnými ozdobami, které
vytvořily s dětmi ze Základní školy
praktické a speciální. Tímto Vám děkujeme za Vaši práci a ochotu. V doprovodném programu vystoupily
děti z Horní i Dolní Mateřské školky,
které zpívaly a recitovaly básničky.
Bylo to vskutku kouzelné, jelikož byly
převlečené do čertích masek. Stejně
tak i děti ze Základní školy v Rokytnici
nad Jizerou a z Wojcieszówa. Rádi bychom využili tento článek a poděkovali učitelkám, které celé vystoupení
s dětmi natrénovaly a také rodičům,
kteří své děti na vystoupení přivedli, ačkoliv mrzlo „jako když praští“.
Přijel vystoupit také flétnový soubor
PISKOŘ ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou,
kterému rovněž děkujeme za účast
a krásné vystoupení. Všichni účastníci
vystoupení byli obdarovaní přímo od
Mikuláše a anděla něčím dobrým na
zub. Chtěli bychom poděkovat paní
Evě Kadavé za půjčení kostýmů pro
Mikuláše i anděla. Závěr doprovodného programu byl v rukách pěveckého
sboru CAMPONOTUS z Jilemnice, který znamenitě přivítal přicházející svátky nádhernými vánočními koledami.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA v rámci OPPS 2007 – 2013. Evropská unie. Překračujeme hranice.

Adventní koncert 22. 12. 2012
V sobotu 22. 12. 2012 od 16.00 hodin zahrál v kostele sv. Michaela Orchestr Waldorfské školy, J. S. Bach + Vánoční koledy z celého
světa za dobrovolné vstupné. Koncert trval zhruba hodinu a kostel
byl obsazený zhruba ze tří čtvrtin. Tímto bychom chtěli poděkovat
panu faráři Ivu Kvapilovi, že tento koncert dovolil uspořádat v prostorách kostela.

20
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Sbírka pro děti z Mateřské školy speciální
v Semilech 18. a 19. 1. 2013
Ve dnech 18. a 19. 1. 2013 proběhla v jídelně Rotextile veřejná
sbírka věcí pro děti z Mateřské školy speciální v Semilech. Děti na
zahájení sbírky přijely a připravily si pro nás krásný program. Děkujeme všem, kteří podporovali naší charitativní akci. Kromě darovaných hraček se vybralo Kč 3.517,-. Za tento finanční obnos jsme
objednali didaktické pomůcky. Rotextile přispěje i novým kobercem
do školky. Sbírka pro děti touto akcí nekončí, budeme dál pracovat
na proměně MŠ. I Vy můžete přispět finanční částkou nebo věcí,
jehož úplný seznam, které děti potřebují, najdete na našich webových stránkách www.rotextile.cz/pomáháme. Rádi bychom zrealizovali proměnu dětských postýlek, které jsou v hrozném stavu. Na
zakoupení je potřeba Kč 35.600,-. Vaše spolupráce a pomoc je vždy
vítaná a školce pomáháte fungovat snadněji.
Team Rotextile

Milka FUNPARK 19. – 20. 1. 2012
V pátek a sobotu mohly děti soutěžit o různé dárky a laskominky na Studenově s Milkou. U dolní stanice bylo rozprostřeno
hodně atrakcí, takže o zábavu bylo postaráno. Oblíbený byl hlavně
Milkaskútr a Koulomet. Občerstvení ve formě horké čokolády, kávy
nebo čaje bylo pro každého zdarma. Děkujeme a těšíme se na Vás
příští rok.

INZERCE
Pro dokumentaci historie lepenkárny
v Pasekách nad Jizerou hledáme dobové
materiály vztahující se k této továrně.

Dámské, pánské, dětské
střihy. Barvení, melírování,
trvalá ondulace, …

INZERCE

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9-18 hodin
dle objednání
dle objednání
9-18 hodin
dle objednání

(Po dohodě i po 20. hodině)

(budova Městské knihovny)

Rokytnický zpravodaj
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Prosíme o zapůjčení dokumentů (fotografie,
pohlednice, písemnosti apod.), které mají
nějakou souvislost s činností továrny a blízkého okolí. Továrna byla součástí Krkonošských
papíren od roku 1948 do roku 1992.
Zapůjčené materiály budou převedeny do
elektronické podoby a budou vám neporušené
vráceny.
Děkujeme za vaši přízeň.
Adresa:
Jiří Šťastný, EMBA, spol. s r.o.,
512 47 Paseky n. Jiz., tel.: 481 553 129
email: jiri.stastny@emba.cz
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KULTURNÍ SERVIS
ROKYTNICE NAD JIZEROU
• 01. 12. 2012 – 28. 02. 2013 – Prodejní výstava Roberta Konečného v Galerii Starý kravín ve Františkově.
• 15. 02. 2013 – 17. 02. 2013 – „Pašeráckej vejkend“, Dolní náměstí, Skiareál Studenov, Skiareál Horní Domky.
• 21. 02. 2013 – Na cestách po Peru – přednáška s diapozitivy v KD
Rokytnici nad Jizerou od 18.00 hodin.
• 24. 02. 2013 – Dětský maškarní bál v jídelně ZŠ od 14.00 hodin
pořádá DDM.
• 01. 03. 2013 – Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA - Music Club
Kino od 17:00 hod., vstupné 90,- Kč, tombola o věcné ceny.
• 02. 03. 2013 – Škoda Park s koncertem skupiny NIGHTWORK,
Skiareál Horní Domky.
• 12. 03. 2013 – přednáška o horolezectví v Himalájích v KD Rokytnice nad Jizerou, 18.00 hodin, vstupné dobrovolné.
• 16. 03. 2013 – „Ples v Kině“ – Dolní Mateřské školky. Hraje DJ
Saska, od 20.00 hodin.

OKOLÍ
• 06. 02. 2013 – Soukromý skandál, SD Jilm Jilemnice, 19.30 hod.,
vstup Kč 350,- a 330,-, komedie o lásce v době finanční krize.
• 08. 02. 2013 – DIVADLO: Nebožka panina matka, KD Jablonec
Jablonec nad Jizerou.
• 08. 02. 2013 – Maturitní ples Oktáva, SD Jilm Jilemnice.
• 11. 02. 2013 – Trojlístek pohádek, Jablonec nad Jizerou, 10.00 –
11.30 hodin.
• 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3. a 12. 3. 2013 – Loutkové
úterky – představení pro děti Princezna Jitřenka se
vdává, Malý sál divadla Krakonoš, Vysoké n. Jizerou.
• 13. 02. 2013 – Od Karibiku k Mayským pyramidám
(Mexiko, Belize,…), SD Jilm Jilemnice, 18.00 hodin.
• 16. 02. 2013 – Hasičský ples, SD Jilm, 20.00 hodin.
• 16. 02. 2013 – Divadelní maškarní bál v Divadle Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou, sobota, 20.00 hodin.
• 17. 02. 2013 – Dětský maškarní bál v Divadle Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou, 14.00 hodin.
• 21. 02. 2013 – Recitál svérázného básníka, písničkáře a humoristy, cestovatele a fotografa Josefa
Fouska, 19.30 – 21.00 hod., SD Jilm Jilemnice vstup
Kč 200,-.
• 21. 02. 2013 – Josef Fousek – OBRAZY DUŠE, vernisáž výstavy fotografií Josefa Fouska, dlouholetého
člena divadla Semafor a divadla Jiřího Grossmanna.
Vernisáž bude zahájena v 18.00 v Galerii V Kotelně
v Jilemnici.
• 23. 02. 2013 – Veterániáda 2013, závod ve skoku na
lyžích na K40 a K70 pro kategorie dříve narozených
a pamětníků bývalých stylů. Areál můstků Harrachov, 08.00 – 17.00 hodin.
• 23. 02. 2013 – Závody po staru XIX. Ročník, Vysoké
nad Jizerou, 13.00 – 18.00 hod., vstupné Kč 20-40,-.
• 23. 02. 2013 – Michal je pajdulák, dětský pořad Michala Nesvadby pro děti. Předprodej vstupenek zahájen v pondělí 14. 1. 2013 v IC Jilemnice, vstupné
Kč 169,-.
• 23. 02. 2013 – Bál po staru, Divadlo Krakonoš, Vysoké nad Jizerou, od 19.00 hodin.
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• 23. – 24. 02. 2013 – Světový pohár ve skikrosu – nejlepší skikrosaři
světa včetně Tomáše Krause, Harrachov.
• 02. 03. 2013 – BLBEC K VEČEŘI – Francis Veber – TMA divadlo,
SD Jilm Jilemnice, komedie plná omylů, nedorozumění a vášní
s mravoličným koncem.
• 04. 03. 2013 – Čína versus Tibet – odlišný život a kultura v „jedné“ zemi ..., SD Jilm Jilemnice, cestopisná přednáška Radky Tkáčikové.
• 08. – 10. 03. 2013 – Mistrovství ČR ve skoku na lyžích a severské
kombinaci žáků a dorostu, Harrachov.
• 11. 03. 2013 – PRASE V KUFRU – Petr Vanžura – Ďyvadlo Neklid
Trutnov, SD Jilm Jilemnice, 19,30 hodin.
• 16. 03. 2013 – Příjezd Krakonoše, Harrachov, 09.00 hodin.
• 17. 03. 2013 – NOC NA KARLŠTEJNĚ – J. Vrchlický – Ochotnický
spolek Divadelního klubu Vrchlabí, SD Jilm Jilemnice.
• 20. 3. 2013 – O perníkovém dědkovi, KD Jablonec nad Jizerou.
10.00 hodin, vstupné Kč 50,-.
• 21. 03. 2013 – WILLY RUSSELL – SHIRLEY VALENTINE - FDA Praha,
SD Jilm Jilemnice, 19.00 hod., Hraje: Simona Stašová, vstup Kč
320,- / 300,-.
• 23. 03. 2013 – 4. ročník závodů Dynastar Open Cup, Harrachov,
seriál závodů pro veřejnost v obřím slalomu.
• 23. 03. 2013 – 100. výročí tragédie Hanče a Vrbaty, Jilemnice náměstí,
14.00 hod. Slavnostní večer se uskuteční ve Společenském domě.
• 24. 03. 2013 – Václav Neckář a Bacily v KD Jablonec KD Jablonec
nad Jizerou.
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Rokytnický zpravodaj

Nové knihy na leden

Nové knihy na únor

Romány pro ženy, společenské a psychologické romány:
»» Kubátová – Rebel
»» Beckerová – Kolombína
»» Lázničková – V zajetí pikového krále
»» Molcarová – Když háčka lapají
»» Němcová – Zastávka na znamení
»» Corman – Nejcennější, co mám
»» Potter – Já a pan Darcy
»» Haran – Večerní vánek
»» Morgan – Urozená vězenkyně
»» Praag – Štěstí, láska, čokoláda
»» Bravo – Dvojí život
»» Winman – Když byl bůh králík
»» Vigan – Noc nic nezdrží

Romány a povídky pro ženy:
»» Procházková – Čtyři životy
»» Tejkalová – Běda ženám, kterým muži
vládnou
»» Pawlowská – Strašná nádhera (povídky)
»» Cabotová – Jak neztratit lásku
»» Bouvier – Něžný déšť
»» Lowell – Smaragdová jeskyně
»» Sparks – Bezpečný přístav
»» Oliverová – Chvíle před koncem

Napínavé a dobrodružné romány a fantasy pro dospělé:
»» Palmer – Doktor chodí tiše
»» Jackson – Zrozena k smrti
»» Sewell – Pouto krve
»» Elfgren – Kruh
»» Horowitz – Dům hedvábí
»» Francis – Spřízněni krví
»» L´Amour – Osamělý vlk
»» Martin – Střet králů (Píseň ledu a ohně –
Kniha druhá)
Válečné, historické a životopisné romány:
»» Šulc – Zrádci
»» Vondruška – Osmanský tábor
»» Chishugi – Dlouhá cesta z ráje
»» Byrne – Andělé v mých vlasech
Populárně-naučná literatura:
»» Šimánek – Rusko. Kanada – Aljaška.
»» Mareš – Kurupira – zlověstné tajemství
»» Dungel – S jaguárem v posteli
»» Welch – Víc než výstřih
»» Respektovat a být respektován

Vyhledám zdroj vody pro dům,
chalupu nebo chatu.

INZERCE

Zajistím projekt a posudek
od hydrogeologa.
Doporučím zeměvrtnou firmu,
dle konkrétní situace.
Více než třicet let praxe.
Tel.: 737 576 099
Rokytnický zpravodaj
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Společenské a psychologické romány
a povídky:
»» Benda – Moje studená válka
»» Chbosky – Ten, kdo stojí v koutě
»» Roganová – Záchranný člun
»» McCleenová – Skvostná země
»» Cheever – Město zmařených snů (povídky)
Napětí:
»» Connelly – Pád
»» Theorin – Zkamenělá krev
»» Cook – Smrtelný strach
»» White – Pekelný ráj
»» Dreyer – Kdo je na řadě
»» Jungstedtová – Této tiché noci
Nové knihy v oddělení pro děti a mládež
– zima
»» pro začínající čtenáře – nejmladší
školáky, předškoláky a jejich rodiče
»» Princové a princezny
»» Oscar a měsíční kočky
»» Tim má potíže
»» Toy story 1., 2.
»» O slavíkovi. Krysař hamelnský
»» Knížkový pejsek (Kahoun)
»» Proč už kocour nemlsá (Pospíšilová)
»» Školačka Kristýnka (Rožnovská)
»» Bubáček (Krolupperová)
»» Heč, jdu do nemocnice (Tanská)
»» Malá baletka Ela a kouzelné baletní
střevíčky
»» Pampe a Šinka (Skálová)
»» O chlapci, který spadl z nebe (Braunová)
»» Naše sousedka, čarodějnice (Pospíšilová)

»» Záhada v hotelu (Detektivní kancelář
Lasse a Maja)
»» Fanfárie (Kratochvíl)
»» Malá princezna (Uličiansky)
»» Graviton (Tůma)
»» Jak si postavit auto (Sodomka)
»» Hledej hasiče
»» pro větší čtenáře (4. – 6. tř.)
»» Brezina – Čarodějova věž. Dům pekelného salamandra
»» Dahl – Prevítovi
»» Zappa – Příšerné paměti Odvážňákových
»» Barry – Petr a Hvězdní strážci
»» Jonell – Koho krysák kousne
»» Nesbo – Doktor Proktor a vana času
»» Dvořák – Kouzelný meč Abadon
»» Blytonová – Tajemné moře
»» Kratochvíl – Kouzelné soboty
»» Ježková – Dračí polévka
»» Radůza – Čáp nejni kondor
»» Hagmarová – Klářin sen
»» Cabotová – Allie Finklová. Holčičí pravidla-Hurá na scénu!
»» Wich – Poselství tarotových karet (3holky
na stopě)
»» Webbová – Rose a ztracené princezna
»» Janišová – Kačeny
»» pro dospívající čtenáře (7. – 9. tř.)
»» Škorpilová – Jizvy a jiný tajemství
»» Hanová – Léto, kdy jsem zkrásněla
»» Březinová – Básník v báglu
»» Krchová – Aneto, nespi!
»» Marrová – Nebezpečně krásný
»» Castová – Předurčená (Škola noci 9.)
»» Shan – Bec (Demonata 4.)
»» Clareová – Město z kostí
»» Březinová – Držkou na rohožce
»» Procházková – Uzly a pomeranče
»» Štulcová – Nemetonburk aneb Alatýrová
hora (3.)
»» Vopěnka – Spící město
»» Wilson – Kaštanový král
»» Carman – Hvězdný poutník (Eloynova
země 5.)

„Úklidová firma přijme spolehlivou pracovnici
(i s průkazem ZTP ) na hlavní pracovní poměr
v rozsahu 4 hodin denního odpoledního úklidu
kancelářských prostorů v centru Rokytnice nad Jizerou.“
Své nabídky volejte na telefonní číslo +420 603 343 142
v době od 15. do 25. února 2013,
nebo pište na e-mail: blesa@kbmservis.cz.

INZERCE

Nové knihy
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POVÍDKA – REZKOUKA
Pokusím se převyprávět historku, jak
jsem ji slyšel od děda a babičky. Za dlouhých
zimních večerů se obyčejně celá rodina sešla u večeře, uprostřed na stole talíř s tvarohem, okolo brambory na loupačku a k tomu
podmáslí, kde plavaly ještě kousíčky másla,
poněvadž se smetana stloukala na máslo
doma a podmáslí bylo vlastně vedlejší produkt. Po večeři se obvykle držela černá hodinka, aby se zbytečně nesvítilo. Odmyslete
si moderní zábavu, rozhlas, televizi i noviny.
Venku fičí severák, děda řekne babičce, aby
přiložila do kamen, a pak již se sesednem
okolo stolu a může se vyprávět. Občas děda
vypráví o štvaní nebo o sedlákovi, který za
života přendaval mezníky a po smrti tam
chodil po mezi, ovšem jako duch. Babička
zná o diblíkovi, o tom jak se vodník přeměňoval na zajíce a pak se klouzal, ale také reálné příběhy o pytlácích a pašerácích, kteří
se scházeli v hospodě Na Rezku, kam chodili
na Rezkouku. Samozřejmě, že jsem se zeptal, co to je ta Rezkouka. Pokusím se dál
nechat mluvit babičku.
„No byla to kořalka, co ďál Škoda na
Rezku. Von byl za mlada v Němcích, tam se
to naučil a doma na Rezku to pak ďál a prodával. Uměl šelijaký, jeřabinku, jaloucovou
i jahodovou, no šelijaký. Lidi si tam pro to

chodili se džbánkama a někdo jako Jozka
vod Posránků s prázdným vodešel z baráku
a s prázným se vrátil. Byla mu zima a tak
upíjel. Von Škoda měl na Rezku hospodu
i pro formany a chodilo tam celý vokolí, pytláci i hajní, financi i pašeráci, kalci i podruzi,
co chodili pít na dluh. Von Škoda, dyž byl
v tom Prajsku, tak si tam namluvil círu toho
hospodskýho, co u něj sloužil. Vona ho prej
pouštěla na dům (půdu) a von škvírou ve
stropě koukal, jak se ta kořalka dělá. Jenže
si ji stejně nevzal a co vokoukal, pak to ďál
doma. Kunčoftu holt měl a dařilo se mu. To
ce ví, že mu lidi záviděli a dost se vo něm
mluvilo.
Že je ve spojení s čertem, že po nocích
čaruje a tak. Jennou dyž byla velká bouřka,
tak prej u něj uhodilo a hrom zapálil. Škoda prej vylít /vyběh/ ven a zakřičel „hrom
to uhas“ a prej se tak stalo. Zase uhodilo
a oheň uhasilo. Dopak ví, co je na tom všem
praudy. Prauda je, že se tenkrát ta Rezkouka
hodně pila, ale mě to do baráku nesmělo.
Hloupý mámy to dávaly i dětem v kolíbce,
to se uďál cumel, namočil v kořalce a ty holt
pak nezlobily, ale taky zůstaly hloupý.
To za hájem Mařině Závrskejch se narodil
haverlant, furt prej křičel a nebyl k utišení.
Dyž to bylo celý uřvaný, tak mu stará dala

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
• K 31. 12. 2012 má Rokytnice nad Jizerou 2.917 trvale přihlášených obyvatel, z toho je
20 cizinců.
• V roce 2012 se do Rokytnice nad Jizerou přistěhovalo 42 obyvatel, odstěhovalo se 67
občanů.
• V roce 2012 bylo u našeho matričního úřadu uzavřeno 28 sňatků.
• V roce 2012 se narodilo 22 dětí a zemřelo 40 občanů.

cumel namočenej v Rezkouce a bylo ticho.
Jenže klučiště zůstalo uplně, no zkrátka
budižkničemu. Jenom v košili lítalo kolem
baráku a lidi mu jináč neřekli než košiláč
Záverskej. Nejrači koulel na hromadě kamení i všude vokolo to měli nakoulený, takže
to nemohli ani posíc. Von ale berzy z toho
sjeta vodešel, Pámbů si ho rači vzal k sobě.
Jenže lidi prej ho pak viděli, jak tam v noci
koulí kameny. Von to měl tak rád, že neměl
ani po smerti pokoj.
Až jednou tamtudy šel ňákej pocestnej,
už hodně k půlnoci, nevěděl kdo to je, tak
pozdravil: „Pozdrav Pánbů“, ale ten prej se
jen chechtal. Tak se stavěl u nich v chalupě,
zabušil a přišla mu voteuřít stará Záverská.
Tak ni to říká, že tam na hromadě kamení je
ňákej chlap a že je jen v košili. Stará spráskla
ruce a poudá: „Dyť von už dámno je na kerchově.“ Tak se prej museli dáť na modlení
a pak se tam už prej neukázal.“
Hromady kamení jsou nyní v Krnapu chráněny. Vznikly úmornou prací sběrem z políček poskytujících tehdy chudou obživu.
S laskavým svolením p. Ing. Stanislava
Soukupa, autora si přečtěte vzpomínky jak
„Bylo nebylo“ na horách Krkonoších.

Životní jubileum slaví v měsíci
lednu a únoru 2013
tito naši spoluobčané:
80 let
81 let
82 let
83 let

Děti narozené v roce 2012:
Mašek Jakub
Kovářová Eliška
Poupa Dominik
Račák Denis
Horák Vítek
Zikmundová Lucie

Podzimková Klára
Malá Terezie
Pohořalý Adam
Vrdlovcová Stella
Jonová Erika
Černá Ema

Hejralová Karolína
Holcová Karolína
Šmika David
Kadidlová Tereza
Čásárová Lucie

Floriánová Mariana
Hloušek Matouš
Fojtová Klára
Vízek Sebastian
Kolářová Anna

Marková Anna
Kováč Karel
Šída Miroslav
Valdmanová Anna
Šírová Růžena
Erlebach Vlastimil
Poláková Libuše
Vondrová Rozália
Myslivcová Božena
Hlavatá Věra

Pacholíková Dana
Jónová Hana
Dolenská Vlasta
Skalská Květuše
Nedomlelová Mathilda
Janoušek Josef
Malíková Drahoslava
Hlavová Mária
Zuzánková Marie
Pejšová Marie

84 let

85 let

Občané zemřelí v roce 2012:
Tesař Jiří
Vondrová Marie
Jerie Jaroslav
Noháčová Anna
Rozkovec Radoslav
Hanuš Vojtěch
Cabrnoch Bohuslav
Veisová Vlasta
Lajbner Jaroslav
Polák Otto
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Číhal Antonín
Haney Erich
Jumr Oldřich
Pfeifer Alfred
Brožová Věra
Bouda Josef
Bosák Štěpán
Vrána Josef
Houdek Bohumil
Aronová Jiřina

87 let
88 let
90 let
91 let
92 let

Martínek Miroslav
Rosůlková Soňa
Janoušková Lidmila
Janoušková Marie
Brož Josef
Gernert Kurt
Baudyšová Drahoslava
Šolcová Jaroslava
Metelka Antonín
Vait Mojmír
Prajslerová Božena
Slavík Václav
Lukešová Božena
Kmínková Božena
Slavíková Jaroslava
Skalská Oldřiška
Patočka Karel
Janoušková Olga
Pacholíková Jaruška
Márynková Věra
Štěpánková Marie
Hančilová Věra
Babková Jarmila
Mrvová Věra
Zajíčková Miloslava
Doležalová Jaruška
Koldovská Vlasta
Jónová Vlasta
Hezká Pěvuše

Všem oslavencům blahopřejeme!
1 - 2/2013

Rokytnický zpravodaj

SPORT
LYŽOVÁNÍ
Vážení sportovní přátelé,
ve dnech 25. 1. - 27. 1. 2013 se na našich
sjezdových tratích uskutečnili mezinárodní
závody FIS v kategorii Masters.
V pátek 25. 1. se zahajovalo prvním
ročníkem FIS v super G. Vládlo krásné, ale
mrazivé počasí a závod, i když se muselo
s ohledem na sněhové podmínky přistoupit
na zkrácenou variantu, proběhl na jedničku.
V sobotu odstartoval 2. ročník slalomu FIS
Masters a v neděli se konal již pátý ročník
memoriálu Dr. Vedrala. Tratě všech disciplín
výborně postavil Milan Jon.

Dále bych chtěl poděkovat touto cestou
řediteli závodů panu Setunskému, technické
delegátce Olze Charvátové-Křížové a arbitru
Vlastimilu Trégrovi.
Rád bych vyzdvihl perfektně odvedenou
práci technické čety pod vedením pana Kočvary, všech rozhodčích a v neposlední řadě
i výpočetního střediska pod vedením pana
Ulvera.
Jsem přesvědčen, že s těmito pracovitými lidmi jsme schopni na vynikající úrovni
připravit Mistrovství světa Masters, které
bude významnou sportovní i společenskou

Kat. C4 Krejčí Vladimíra 2. místo
Kat. C3 Ledvinová Hana 3. místo
Vaněk Tomáš
Udatný Petr
Málek Jindřich
Bičák Tomáš
Čermák Jan
Dědeček Roman
Jirman Jiří
Krejčí Vladimíra
Ledvinová Hana

1. místo
6. místo
3. místo
5. místo
1. místo
2. místo
6. místo
2. místo
2. místo

Závodů se zúčastnilo na 100 závodníků
z šesti států – České republiky, Slovenska,
Rakouska, Německa, Polska a Ruska. Ze strany závodníků byla tato akce hodnocena velmi dobře, jak po stránce organizace, tak i po
stránce přípravy i úpravy tratí.
Než přistoupím k výsledkům jednotlivých
závodníků z Rokytnice, chtěl bych touto
cestou poděkovat především předsedovi TJ
Spartak panu Braunovi, předsedovi představenstva a. s. panu Gebrtovi a předsedovi
lyžařského klubu panu Jirmanovi, kteří se
velkou měrou podíleli na zajištění a přípravě
tratí. Jmenovaní pánové dokázali svou iniciativou a svými schopnostmi zorganizovat
úpravu tratí na takovou úroveň, aby všech
100 závodníků absolvovalo závody po celé
tři dny bez sebemenších problémů. Rád
bych také poděkoval všem, kteří zasněžovali
a rolbami upravovali sjezdové tratě.

událostí jak pro TJ Spartak, tak pro Město Rokytnici. Toto mistrovství se uskuteční
v našem středisku v termínu 28. 2 – 5. 3.
2016. Předpokládá se, že se mistrovství zúčastní na 500 závodníků a dalších 300 lidí
jako doprovod.

Obří slalom
Kat. A5 Škoda Zdeněk
Kat. A4 Vaněk Tomáš
Kat. A4 Udatný Petr
Kat. A4 Samohel Jan ml.
Kat. A3 Málek Jindřich
Kat. A3 Bičák Tomáš
Kat. A2 Erlebach Zdeněk
Kat. B9 Samohel Jan st.
Kat. B8 Čermák Jan
Kat. B8 Prousek Jiří
Kat. B7 Dědeček Roman
Kat. B6 Jirman Jiří
Kat. C4 Krejčí Vladimíra
Kat. C3 Ledvinová Hana

1. místo
2. místo
7. místo
8. místo
1. místo
5. místo
1. místo
4. místo
2. místo
6. místo
2. místo
3. místo
2. místo
2. místo

Naši závodníci dosáhli v těchto mezinárodních závodech výborných výsledků ve
všech třech disciplínách:
Super G
Kat. A5
Kat. A4
Kat. A3
Kat. A2
Kat. B9
Kat. B8
Kat. B8
Kat. B6

Gebrt Tomáš
Samohel Jan ml.
Málek Jindřich
Erlebach Zdeněk
Samohel Jan. st.
Čermák Jan
Prousek Jiří
Jirman Jiří

8. místo
2. místo
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo
6. místo
2. místo

Slalom
Kat. A4
Kat. A4
Kat. A3
Kat. A3
Kat. B8
Kat. B7
Kat. B6
Kat. C4
Kat. C3

Vladimír Málek
Předseda ski klubu Masters
Foto: Rostislav Šturma

Rokytnický zpravodaj
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STOLNÍ TENIS
Tabulka:
1. Jiskra Kamenický Šenov A
2. TJ Sokol Železný Brod A
3. TJ Sokol Nová Ves n. P. A
4. TJ Sokol Turnov B
5. TJ Zákupy A
6. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
7. TJ Sokol Vesec A
8. SKST Liberec H
9. TJ Spartak Chrastava B
10. TJ Sokol Košťálov A
11. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou D
12. SKST Liberec G

Muži – Krajský přebor 2. třídy
24.11.2012
25.11.2012
09.01.2013
19.01.2013
20.01.2013
02.02.2013
03.02.2013
02.03.2013
03.03.2013
16.03.2013
17.03.2013
30.03 2013
31.03.2013

TJ Sokol Turnov B – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
SKST Liberec H – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Košťálov A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Železný Brod A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Vesec A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
SKST Liberec G – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
TJ Sokol Nová Ves n. P. A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Spartak Chrastava B
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – Jiskra Kamenický Šenov A
TJ Bižuterie Jablonec n. N. D – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Zákupy A – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Turnov B
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – SKST Liberec H

9:9
7:11
10:8
15:3
12:6
4:14
12:6

KUŽELKY

VOLEJBAL

3. kuželkářská liga mužů B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Červený Kostelec
SKK Jičín B
TJ Lokomotiva Ústí nad Labem
KK Akuma Kosmonosy
TJ Start Rychnov nad Kněžnou
TJ Dynamo Liberec
Spartak Rokytnice nad Jizerou
SKK Náchod B
TJ Neratovice
SK PLASTON Šluknov
TJ Lokomotiva Trutnov
KK Hvězda Trnovany B

Ženy
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
9
8
8
7
6
6
5
4
2
3

0
0
1
1
0
2
1
0
1
0
3
1

3
4
4
5
6
5
7
8
8
10
9
10

67,5:44,5
73,0:39,0
64,0:48,0
63,5:48,5
63,0:49,0
60,5:51,5
50,0:62,0
50,0:62,0
49,0:63,0
45,0:67,0
47,0:65,0
39,5:72,5

FLORBAL
Liberecká liga mužů
# Družstvo
1. FBC LEGNEX SSKVP
2. FBC PANTHERS LIBEREC B
3. TJ Spartak Rokytnice n. J.
4. Draci SFBK Frýdlant B
5. SK REBELS Liberec
6. SC Podještědí Český Dub
7. FBK Gladiators Česká Lípa
8. FBC Liberec B
9. TJ Sokol Koberovy
10. TJ Turnov B
11. FBC Sokol Železný Brod
12. TJ Sokol Bzí
13. Smědavští Vlci SFBK Frýdlant
14. SK Paintball Varnsdorf

Z
17
15
14
14
16
14
14
15
15
14
15
16
17
14

V
13
12
11
10
9
8
8
6
5
4
4
3
3
1

R
1
2
2
0
0
1
0
1
2
2
2
2
1
0

P
3
1
1
4
7
5
6
8
8
8
9
11
13
13

B
40
38
35
30
27
25
24
19
17
14
14
11
10
3

BV
171
97
135
115
114
125
88
90
106
101
70
80
73
99

BO
102
62
84
79
95
91
85
101
116
109
101
121
132
186

BR
69
35
51
36
19
34
3
-11
-10
-8
-31
-41
-59
-87

ALPIN CLUB
TJ Spartak Alpin Club Rokytnice nad Jizerou pořádá v roce
2013 dva závody Českého poháru ve skialpinismu.
První závod proběhne v sobotu 23. února - VERTICAL RACE
LYSÁ HORA a 9. března se můžete těšit na již 12. ročník závodu
O DŘEVĚNÉHO KRAKONOŠE. Stejně jako loni se bude závodit
systémem start - cíl.
Přihlášky a bližší informace
naleznete na www.alpin-rokytnice.cz.
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179,0:157,0
190,5:145,5
183,0:153,0
183,0:153,0
163,5:172,5
168,0:168,0
156,5:179,5
160,0:176,0
158,5:177,5
164,0:172,0
165,0:171,0
145,0:191,0

3214
3181
3158
3232
3167
3256
3180
3191
3139
3146
3165
3131

22
20
19
17
16
16
13
12
11
8
7
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Rumburk A
TJ Jiskra Tanvald A
TJ Sokol Mnichovo Hradiště A
TJ Jablonex Jablonec nad Nisou A
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou A
TJ Lokomotiva Liberec I B
TJ Jiskra Nový Bor A
TJ Sokol ŽBS Železný Brod A
TJ Sokol Tesla Stráž nad Nisou A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
TJ Slovan Varnsdorf A
TJ Bižuterie Jablonec n. N. B – jun.

Pašeráckej vejkend
15. – 17. 2. 2013

Pátek 15. 2. 2013
Dolní náměstí: 10.00 – 17.00 hodin
Pašeráckej jarmark s doprovodným programem,
s živou hudbou v podání studentské kapely VACANCY, divadélko pro děti, zimní a jarmareční písně v podání sólistek ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou,
polská skupina Wojcieszowianky, kerkonošská
poudačka v podání Slávky Hubačíkové, příchod
Krakonoše. Výstava s názvem „Secesní rokytnická radnice rukama žáků“ ke 110. výročí od otevření radnice. Výstava proběhne v zasedací místnosti
Městského úřadu. Přivítání pašeráků a pašeraček
na Dolním náměstí a průvod na Studenov.
V odpoledních hodinách proběhne sněhosochání
v podání dětí z Rokytnice a Wojcieszówa. Jejich
dílnou bude prostranství u školy.

Rokytnice nad Jizerou

Skiareál Studenov: 17.00 – 19.00 hodin
Odpoledne s Horskou službou Rokytnice nad Jizerou, ohňová show, sjezd pašeráků a ohňostroj.

Sobota 16. 2. 2013
Skiareál Horní domky: 9.00 – 16.00 hodin
Přivítání lyžníků na dolní stanici Lanové dráhy
Horní Domky. Sraz lyžníků u restaurace Kokrháč
– módní přehlídka – soutěž o nejlepší dobové oblečení, poté výstup na Lysou horu - termácení po
boudách a sjezdovkách.

NeDěle 17. 2. 2013
Skiareál Horní domky
Dětské závody O super cenu (lyžařský vlek Křížek)
Pořadatel má právo na změnu programu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA v rámci OPPS 2007-2013. Evropská Unie. Překračujeme hranice.
Projekt ten jest sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu NISA w ramach OPPS 2007-2013. Unia Europejska. Przekraczamy granice.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ SPARTAK ROKYTNICE NAD JIZEROU
KČT Rokytnice nad Jizerou pořádá v sobotu 16. února 2013

39. ročník Přejezdu Krkonoš – memoriálu Karla Šaldy.

ČSAD blízko zastávky místní dopravy Klub - GPS: 50° 43‘ 32,5‘‘ N,
15°27‘ 39,5‘‘ E). Otevřeno od pátku 15.2.2013 od 18.00 hodin do
neděle 17.2.2013 do 15.00 hodin.
Stravování: Individuální. Na trasách se nepočítá s většími zastávkami na jídlo v boudách.
Startovné: 130,- Kč (ubytování, organizace, čajíček).
Přihlášky: s udáním zvolené trasy a roku narození na adresu vedoucího akce do 10.2.2013. Startovné je možno platit při prezentaci.
Upozornění: Změny trasy podle počasí, sněhových podmínek
a dalších okolností vyhrazeny.

Trasy:
• A – 37 km, Sraz u dolní stanice lanovky na Lysou horu v 8.15 hod.
»» Lanovkou Lysá hora – Labská louka – Szrenica (Sněžka západních Krkonoš) – Jakuszyce (areál Biegu Piastów) – Harrachov
(sklárna a pivovar) – Mumlavský vodopád – Lesní zátiší – Ručičky – Rokytnice nad Jizerou
»» Trasa A pouze pro zdatné lyžaře od 15 let! Doporučuji vzít pár
zlotých – sice se většinou dá platit i v Kč, ale ten kurz!
• B – 20 – 25 km, Odchod od sportovní haly v 8.00 hod.
»» Horní Rokytnice – lanovkou Lysá hora – okruh po Labské louce,
trasa dle sněhových podmínek, počasí, složení a nálady skupiny – Rokytnice
»» možno také po trase A do Harrachova a autobusem do Rokytnice

•

V neděli 17.2.2013 možnost individuálních výletů do okolí. Vyklizení tělocvičny do 15.00 hodin.
• Ubytování: ve vlastních spacích pytlích v tělocvičně sportovní
haly v Rokytnici nad Jizerou (u silnice mezi náměstím a konečnou

Adresa pro přihlášky: Ing. Jan Kocourek, 552 24 Velká Jesenice 15,
tel.: +420 731 601 221, e-mail: Jan.Kocourek@eurovia.cz

•
•
•

Na shledanou s ukázněnými účastníky,
kteří budou dbát pokynů velitelů družstev
a tím i bezpečnosti své a ostatních se těší pořadatelé.
Přijeďte na tradiční přejezd Krkonoš do Rokytnice!

Další akce KČT Rokytnice nad Jizerou na: www.kct-rokytnice.com

POMÁHÁME OPUŠTĚNÝM PSŮM ... A PROČ JSOU VŮBEC PSÍ ÚTULKY?
Je to díky nám, lidem. Díky velké nezodpovědnosti, občas nedostatku lidskosti,
přecenění svých možností. Ale zkuste to vysvětlit těm chlupatým duším, tisknoucím se
na dráty své klece a toužícím třeba jen po
jediném pohlazení…
A tak jsme se již druhým rokem rozhodli
pomoci alespoň troškou, i když lásku a svůj
jediný, nejlepší, krásný domov těm opuštěným psíkům stejně nenahradíme.
V loňském roce směřovala sbírka do potřebného psího útulku poblíž Plzně. Letos
jsme volili jinak. Dominik a Míra z 8. třídy
nám u místní policie zjistili, že případní odchycení psi v katastru Rokytnice jsou odváženi do soukromého psího útulku Krásný Les
u Frýdlantu. Tak proč nepřispět právě tam?
Materiální sbírka trvala 3 týdny. Do naší
školy chodí 207 dětí, přičemž lhostejných
k osudu chlupáčů nezůstalo 107 dětí. Děkujeme! Co může být milejšího, než prťata
z nejnižších ročníků, co s sebou vláčí plnou
tašku psích dobrůtek s komentářem „paní
učitelko, nesem vám žrádlo“ :o) A výsledek?
Asi 170 kg granulí, 80 konzerv, 50 balíčků
piškotů, 2 obrovské bedny pamlsků, misky,
vodítka, deky, hračky, plyšáci…a také peněžní dar 1000 Kč od hodného dárce navíc. Tak
si to spočítejte…
A tak jsme 17. 12. 2012 vyrazili k psímu vánočnímu stromečku. Chtěli by jet všichni, ale
nešlo to, někde se to řešilo stříháním si, jinde
logickou domluvou. Díky paní učitelce GebrRokytnický zpravodaj
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tové, jejímu řidičskému umění a šikovnému
autíčku, které pojmulo téměř celou sbírku
a pak též díky panu Hartychovi, který bez nároku na odměnu nám obětoval půl dne, jsme
se v počtu osmi žáků a tří dospělých vydali
v poměrně nepříznivém počasí za pejsky.
Po vyložení nákladu následovala prohlídka kotců. Velký chlupáč s ohníčky v očích,
přitisknutý k drátům, dělících ho od lidského pohlazení, o které zjevně tolik stojí, mazel na první pohled…Opuštěný a sám. Dvě
psí holky spolu v kotci, nerozlučné kámošky
nalezenci, uvázané na drátě v opuštěném
domě, když majitelka se odstěhovala a nechala je napospas všemu… Krásná fenečka,
milá, veselá, údajně již zadaná „devastátorka“ – zdali nový páníček tuší, jakou pohromu si poveze domů? Psík s blýskavýma očima, který si tak hlídá své území, že pomalu
ani nedýcháte – přitom prý jinak učiněné
dobračisko. Štěndo, zvláštní a krásně vybarvené, které si pro piškot dojde jen s jistotou, že ho od vás dělí silný drát, vystrašený
– kdopak mu už asi stihl co zlého udělat?
Staroušek, schoulený, smutný, který sem
nejspíš přišel dožít svůj smutný, krátký život…Labrador, který má tolik smutku a zklamání nejen v očích, že ani piškoty nezabraly
– že bychom my, lidé, za to mohli?
Když byste viděli ty psí oči plné naděje,
ale i smutku v drátěných klecích, asi by vám
nebylo dobře, stejně, jako nám. Ale zavřít
oči není řešení.

Rozveselila nás dvě malá štěňata, vypuštěná z kotců, bylo jedno, že v tu chvíli máme
špinavé bundy, kalhoty, boty…hned jsme
byli kamarády. A v tu chvíli člověk cítí tu
jejich bezprostřední radost, důvěru, bezelstnost, lásku…snad si pro ně přijde někdo,
kdo je nezklame. A brzy!
Psíci mají v útulku tu nejlepší péči, v miskách byl ještě zbytek snídaně, v kotcích
pořádek. Ke svým pečovatelům se všichni chovají jako ke svým přátelům a mají je
rádi a paní majitelka zná podrobně příběh
každého svého svěřence, podrbe za uchem,
pohladí, mile promluví. Bez lásky k zvířatům
toto nejde. Velkou část musí rodina sama
dotovat, naše zákony pořád ještě nemyslí
na ty nejpotřebnější, asi jak mezi lidmi, tak
mezi zvířaty. Snad se to jednou změní…
Jsme moc rádi, že jsme psíkům mohli
zpříjemnit Vánoce všemi těmi dobrůtkami, rozmazlit je rozdáváním piškotů, i když
člověka zamrazí při větě paní majitelky „ty
malé masové kapsičky si uložíme na dobu
po Vánocích – to zas bude štěňat!“ a zase je
to o nás, o lidech.
Každopádně vy, naši milí, solidární, zlatí
malí lidičkové z naší školy, moc a moc vám
všem, kteří jste přispěli třeba jen maličkostí,
moc vám děkujeme za pomoc. Máte srdce
na pravém místě, nezapomínejte na to. Přece „PES – PŘÍTEL ČLOVĚKA“ To platí a funguje. Kéž to však platí i obráceně.
Jarmila Vávrová
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A NAŠE DOJMY?
Vojta, 6. A: Byli tam nádherní psi. A chtěl
bych tam jet ještě jednou. Doufám, že se mi
to splní.
Honza, 7. A: Psy jsme mohli nakrmit a dát
jim hračky. Ačkoliv osud některých psů nebyl
usměvavý, z hraček a piškotů měli velkou radost.
Bára, 7. A: Každý útulek je smutný. Ale
tady pejskové měli vše, co potřebují. A bylo
vidět, že ti, co o ně pečují, tu lásku ke zvířatům mají.
Lukáš, 8. A: Mohli jsme nakrmit pejsky.
Nejvíce se mi líbilo to malé štěňátko, které
bylo velmi roztomilé.
Dominik, 8. A: Líbil se mi Elvis – bernardýn. A zlatý retrívr, ten byl ale plachý a smutný. Hned bych si nějakého psa vzal, ale rodiče
nechtějí.
Karolína, 9. A: Nepochopím lidi, kteří si pořídí pejska a pak ho nechají na ulici. Bylo mi
ouzko vidět všechny ty pejsky, zavřené v kotcích. Nejvíce mi bylo smutno, když jsem viděla mladého labradora, jak je nešťastný a chybí mu někdo, kdo by ho měl rád. Přitom ve
svém věku by měl běhat po zahradě, hrát si
s míčkem a dělat další psí skopičiny. Paní, která se těmto pejskům věnuje 365 dní v roce,
znala každý psí příběh, bylo vidět, že se jim
opravdu věnuje a určitě bych jednou chtěla
dokázat to, co ona!
Míša, 9. A: Je mi líto pejsků, kterých se
páni zřekli. Když jsem viděla jejich smutné
oči, hned bych si je odvezla.
Denisa, 9. A: Pejsci si nezaslouží tenhle
život. Kdybych mohla, hned bych si jednoho
nebo dva vzala domů. Bylo mi jich líto, když
jsem viděla ty smutné oči v klecích. Kdybych
bydlela blíž, tak bych je ráda chodila venčit.
Jsem ráda za tuto zkušenost.

www.azylpes.cz
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