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Ve dnech 28. - 30. června 2013 se uskutečnilo tradiční setkání Rokytnic a tentokrát byla pořadatelským městem právě Rokytnice nad
Jizerou. V rámci setkání Rokytnic 2013 se uskutečnil již 40. ročník
fotbalového turnaje Rokytnic, 9. ročník závodu sborů dobrovolných
hasičů a 8. ročník turnaje ve stolním tenise. Klání se tak odehrávala na třech různých místech. Fotbalový turnaj přirozeně probíhal
v areálu fotbalového hřiště TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, závody
sborů dobrovolných hasičů se uskutečnily na centrálním parkovišti
v Horní Rokytnici a také v lyžařském areálu Modrá hvězda a turnaj
ve stolním tenise se uskutečnil ve sportovní hale TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou. Všechny soutěže proběhly bez větších potíží a k vidění byly, za příjemného počasí a před početnou diváckou kulisou,

zajímavé sportovní výkony. Sportovní výkon předvedli ale i někteří
diváci, neboť početná skupina fanoušků moravských Rokytnic dorazila k nám do Krkonoš na kole. Pokud jde o výsledky jednotlivých
soutěží, tak velkou radost nám udělali fotbalisté, kteří celý turnaj
s přehledem vyhráli, stejně tak jako se vítězství podařilo vybojovat
stolním tenistům. Hasičům už se tolik nedařilo, přesto však v netradiční štafetě obsadili pěkné druhé místo.
V rámci setkání Rokytnic proběhlo také oficiální setkání zástupců všech pěti Rokytnic, během kterého bylo mimo jiné dohodnuto,
že místem příštího setkání, které se uskuteční v červnu 2014, bude
Rokytnice u Přerova.
pokračování na str. 15

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města schválila pronájem části ppč. 1425/9 k.ú. Dolní Rokytnice, panu A. Pavlatovi, Dolní Rokytnice 37, Rokytnice nad
Jizerou.
• Rada města schválila zadání zakázky na zpracování přezkumu
hospodaření města za rok 2013 nezávislé auditorce paní Ing.
Anně Srovnalové, číslo osvědčení KA ČR 1843, Březinova 4, Šumperk, IČ:43982387 za cenu 33.000,- Kč.
• Radě města byla předložena ke schválení smlouva o spolupráci
mezi městem a firmou USP TRAVEL s. r. o. při prodeji slevových
karet Krkonoše regioncard. Tato smlouva fungovala i v loňském
roce a dle statistik Regioncard se MIC v Rokytnici nad Jizerou
umístilo na prvním místě v prodeji regionálních karet v kategorii informačních center (prodalo se 44 dospělých karet a 16
dětských). Původní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, teď
se mění na dobu neurčitou. Za zajištění prodeje karet je provize
z plné ceny 20 % - tj. 16,50,- Kč bez DPH z dětské ceny 20 %- tj.
10,- Kč bez DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20130017 „Zajištění realizace výběrového řízení kompletní administrace projektu Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou“ firmě Ing. Pavel
Novák, Matěchova 20, Praha 4, IČ:41166582 za nabídnutou cenu
118.580,- Kč včetně DPH.
• Rada města byla informována o povodňové materiální sbírce,
kterou Město Rokytnice nad Jizerou organizovalo od 5. 6. do 12.
6. 2013. Sbírka byla původně určena na pomoc městu Svoboda
nad Úpou. Podle posledních informací od tajemnice úřadu však
mají ve Svobodě nad Úpou díky humanitárním organizacím již
vše potřebné a sbírku je možné směřovat do jiných oblastí postižených povodní. Na základě této informace byla vytipována
obec Křešice na Litoměřicku, které bude vybraný materiál ihned
po ukončení sbírky předán. Rada města zároveň schválila nákup
potřebného materiálu z finančních prostředků města v hodnotě
25.000,-. Materiál bude zakoupen po dohodě se zmíněnou obcí.
• Rada města byla ze strany tajemnice MěÚ informována o tom,
že v období od března do května 2013 probíhala v Rokytnici
nad Jizerou anketa na téma „Spokojenost se službami městské
knihovny“. Této ankety se zúčastnilo 71 respondentů (z toho 29
on-line), z nichž 70 jsou registrovaní čtenáři městské knihovny.
Lze tedy uvést, že na hodnocení knihovny se podílela téměř
čtvrtina stávajících čtenářů, což není zanedbatelný výsledek. Ze
zúčastněných respondentů je převážná většina spokojena jak
s půjčovními hodinami knihovny, tak s aktuální nabídkou služeb. Vyhodnocení obsahuje základní informace o anketě a její
distribuci, seznam anketních otázek a jejich jednotlivá hodnocení, a dále závěr a doporučení. Ačkoliv anketa neukázala skutečnou potřebu navýšení půjčovních hodin, byla tato otázka řešena
a prověřována i v knihovnách podobného rozsahu v okolí, kde se
půjčovní hodiny pohybují v rozsahu cca 20 hodin týdně a minimálně jeden den se nepůjčuje vůbec, jako v případě rokytnické
knihovny. Je proto navrhováno stávající půjčovní hodiny rozšířit
o 2 hodiny v pondělí odpoledne od 13 do 15 hodin, dle návrhu
několika respondentů. K tomuto rozšíření by došlo s účinností od
1. 9. 2013. Dále se hodnocení zabývá návrhy na zlepšení přístupu
do knihovny, zejména upravení tarasu – zdi pod garážemi, umístění stojanů na kola nebo instalace stříšky nad hlavním vchodem
do knihovny např. pro kočárky. Závěry zahrnují i vyhodnocení několika připomínek ohledně pořádání besed, soutěží, čtení. Tuto
anketu lze zhodnotit jako velice přínosnou, která ukázala spoko-
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jenost čtenářů se službami a aktivitami městské knihovny a rovněž ukázala, že převážná většina respondentů, spíš než o kritice,
mluví o podpoře a zachování knihovny.
• RM schválila umístění 1 ks kontejneru pro sběr použitého textilu
v Rokytnici nad Jizerou a zároveň uzavření Smlouvy o poskytnutí
služeb s Diakonií Broumov, s. r. o., se sídlem V Důlní 913, Úpice,
která umístění kontejneru a jeho vývoz řeší.
• RM schválila uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku dle § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů,
a to s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje,
Územním odborem Semily.
• RM schválila poskytnutí finančních příspěvků – grantů – z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci II. pololetí roku 2013
v celkové výši 46.000,- Kč následovně:
»» TJ Spartak Rokytnice n. J. – lyžařský klub (16. ročník běhu na
Dvoračky)................................................................... 5.000,- Kč
»» TJ Spartak Rokytnice n. J. – oddíl volejbalu (Volejbalové dny)
................................................................................... 2.000,- Kč
»» TJ Spartak Rokytnice n. J. – oddíl kuželek (Pronájem kuželny)
................................................................................... 3.000,- Kč
»» Orcoph, s. r. o. (Letní koncerty 2013).......................10.000,- Kč
»» Outdoor Rokytnice – OSVČ (Outdoorové víkendy).....4.500,- Kč
»» Jan Šístek – OSVČ (Snowtubing – prop. a reklama)....3.000,- Kč
»» Starý kravín, o. s. (Kovosochání).................................5.000,- Kč
»» Místní organizace SD Vilémov (Činnost místní organizace)
................................................................................... 2.000,- Kč
»» Soví vrch, o. s. (Obměna stanových stříšek)...............7.500,- Kč
»» SDH Vilémov (Mistrovství ČR v pož. sportu)...............4.000,- Kč
• Starosta Ing. Matyáš informoval radu města, že Město Rokytnice nad Jizerou získalo 2 účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, a to z programu č. 1 Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji, z podprogramu č. 1.1. Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na výdaje na
zvýšení nebo udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany
sborů dobrovolných hasičů obcí. Konkrétně se jedná o dotaci
ve výši 150.000,- Kč na úpravu nástavby a opravu vozidla LIAZ
CAS 24 na technické provedení (spoluúčast města 100.000,- Kč)
a 34.000,- na rekonstrukci sociálního zázemí v hasičské zbrojnici
(spoluúčast města 80.000,- Kč). Oba projekty byly zahrnuty do
rozpočtu města na rok 2013.
• Rada města schválila zadání zakázky VZ 20130018 – PD – Rekonstrukce sběrného dvora, zázemí sběrného dvora a modernizace
zázemí Drobných služeb firmě ARTEZIS Solution s. r .o., Osadní
26, Praha 7, IČ: 01644149 za nabídnutou cenu 304.200,- Kč vč.
DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky V20130019 část 1 – Snížení
energetické náročnosti MŠ v Horní Rokytnici nad Jizerou firmě
Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII, IČ: 183 82 550 za nabídnutou cenu 4.699.971,54 Kč
vč. DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky V20130019 část 2 – Snížení
energetické náročnosti MŠ v Dolní Rokytnici nad Jizerou firmě
Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII, IČ: 183 82 550 za nabídnutou cenu 3.055 614,21 Kč
vč. DPH.
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ZPRÁVY Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 19. 6. 2013
Schválení přijetí úvěrů na financování dotačních
projektů
Město Rokytnice nad Jizerou v současné době realizuje nebo
připravuje realizaci 5 velkých investičních akcí, které budou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím
operačního programu Životní prostředí. Jedná se o následující projekty:
• Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek
komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou
• Snížení energetické náročnosti Mateřské školy v Horní Rokytnici
nad Jizerou
• Snížení energetické náročnosti Mateřské školy v Dolní Rokytnici
nad Jizerou
• Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Rokytnici nad Jizerou
• Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou
Vzhledem k tomu, že celkový objem investice přesahuje částku
25 milionů Kč, je třeba zajistit financování těchto projektů.
Vlastní podíl města v případě snížení energetické náročnosti mateřských škol a Základní školy bude financován prostřednictvím úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. z Regionálního
rozvojového fondu s 10-ti letou splatností. O záměru financování
vlastního podílu města prostřednictvím úvěru s účastí finančních
prostředků Regionálního rozvojového fondu bylo zastupitelstvo
města informováno na svém jednání 24. 4. 2013. Následně byla
podána žádost o poskytnutí úvěru ve výši 3.000.000,- Kč, který by
řešil vlastní podíl na projekty zateplení obou mateřských škol. Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s., poskytnutí úvěru schválila a svou nabídku předložila ve formě návrhu úvěrové smlouvy
a smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitému majetku města
neboť ČMZRB a.s. požaduje zajištění úvěru právě formou zástavního
práva. Za tímto účelem byly vytipovány vhodné nemovitosti – pozemky, u kterých nebude zřízení zástavního práva po dobu 10 let
způsobovat nějaké komplikace. Nabízený úvěr má přitom následující parametry: fixní úroková sazba po celou dobu splácení ve výši
1,46 % p. a., konečná doba splatnosti 20. 7. 2023, zajištění úvěru
formou zřízení zástavního práva k vybranému majetku města. Zastupitelstvu je tak předkládáno schválení přijetí úvěru, schválení
smlouvy o poskytnutí úvěru a smlouvy o zřízení zástavního práva.
U zbývajících dvou projektů, kdy je částka podílu města relativně malá, pak bude spolupodíl města financován přímo z rozpočtu
města na rok 2013 a 2014. Zbývající část investice by pak byla finan-

ROZPIS
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBY
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátky
8.00 – 12.00 hod. (Jilemnice)
7.30 – 11.30 hod. (Turnov)

cována právě Státním fondem životního prostředí prostřednictvím
operačního programu Životní prostředí, ale pro tuto část je nutné
zajistit její předfinancování pro případ, že by SFŽP nestíhal proplácet žádosti o platbu dle stanovených podmínek. Za tímto účelem
by město přijalo revolvingový úvěr, který by byl čerpán dle potřeby
a to pouze v okamžiku, kdy by hrozilo nedodržení data splatnosti na
faktuře vystavené dodavatelem. V okamžiku proplacení dotace by
obdržené finanční prostředky byly ihned použity na splátku revolvingového úvěru. O předložení nabídky na poskytnutí revolvingového úvěru byla požádána Komerční banka a.s., se kterou je také poskytnutí úvěru předjednáno. Úroková sazba by se měla pohybovat
v rozmezí od 2,5 do 2,9 % p. a. a při dodržení předpokládaného harmonogramu čerpání úvěru by tak celkové úrokové náklady na úvěr
činily cca 83 – 97 tis. Kč (z toho 1/3 v roce 2013 a 2/3 v roce 2014).

Usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo:
• záměr přijetí revolvingového úvěru s možností čerpání finančních prostředků do výše 7,5 milionů Kč a maximální dobou splatnosti do 31. 12. 2014, kterým budou předfinancovány investiční
akce města v roce 2013 a 2014, jež jsou spolufinancovány z operačního programu Životní prostředí,
• přijetí dlouhodobého investičního úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. ve výši 3.000.000,- Kč se splatností
do 20. 7. 2023 a fixní úrokovou sazbou 1,46 % p. a.
• znění Smlouvy o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu č. 2013-4042-GU a pověřuje starostu města Ing.
Petra Matyáše jejím podpisem.
• zajištění dlouhodobého investičního úvěru ve výši 3.000.000,- Kč
poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s.
Formou zřízení zástavního práva k následujícím nemovitostem,
které jsou majetkem města:
»» pozemek parc. č. 2807/1 (trvalý travní porost), o výměře 3086 m²
»» pozemek parc. č. 1369/2 (trvalý travní porost), o výměře 3866 m²
• znění smlouvy o zřízení zástavního práva č. 2013-4042-N1 a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše jejím podpisem.

Schválení strategického plánu města
Strategický plán je koncepční dokument s jasnými prioritami
a potřebami obce, na které se lze odkazovat při podávání žádostí
o poskytnutí dotací, příspěvků a úvěrů či prosazování zájmů obce.
Během posledních dvou let byl sestaven Strategický plán rozvoje

SRPEN 2013 – JILEMNICE
3. 8. – 4. 8.
10. 8. – 11. 8.
17. 8. – 18. 8.
24. 8. – 25. 8.
sobota 31.8.

MUDr. Irena Štilcová, Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556
MUDr. Dana Mařasová, Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096
MUDr. Jana Hrbková, Jablonec nad Jizerou 321, Jablonec n. J., tel. 481 591 103
MUDr. Jiřina Machová, Horní Branná 3, tel. 481 584 215
MUDr. Aleš Malý, Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 393

ZÁŘÍ 2013 – TURNOV
1. 9.
7. 9. – 8. 9.
14. 9. – 15. 9.
21. 9. – 22. 9.
28. 9. – 29. 9.

MUDr. Jaroslav Hošek, Rovensko pod Troskami 219, tel. 481 382 372
MUDr. Dagmar Cejnarová, 5. května 521, Turnov, tel. 481 324 573
MUDr. Luděk Šubert, Markova 8, Turnov, tel. 481 323 123
MUDr. Hana Mrenicová, 5. května 521, Turnov, tel. 481 323 123
MUDr. Renata Holasová, Bezručova 788, Turnov, tel. 481 320 055

ZÁŘÍ 2013 – TURNOV
5. 10. – 6. 10. MUDr. Iveta Holbová Melíšková, Antonína Dvořáka 302, Turnov, tel. 603 506 670
12. 10. – 13. 10. MUDr. Eva Preislerová, 5. května 521, Turnov, tel. 481 325 187
19. 10. – 20. 10. MUDr. Richard Štejfa, 5. května 521, Turnov, tel. 481 325 187
26. 10. – 27. 10. MUDr. Marie Štejfová, Přepeřská 120, Turnov, tel. 481 324 956
28. 10.
MUDr. Jaroslav Hošek, Rovensko pod Troskami 219, tel. 481 382 372

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví, přímo na odkaze: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
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města Rokytnice nad Jizerou. Přestože jeho tvorba trvala skoro 2
roky, podílelo se na jeho sestavení celé město (vedení města, MěÚ,
místní firmy a podnikatelé, zájmové spolky a sdružení a v neposlední řadě samotní obyvatelé). Dokument obsahuje informace o městě, výstupy dotazníkových šetření mezi obyvateli, strukturu strategie a specifické cíle a také popis Implementační části, tedy aplikaci
strategického plánu v běžném životě města. Ta spočívá v sestavení
Akčního plánu na 2 roky a nastavení pravidel monitoringu plnění.
IMPLEMENTAČNÍ SKUPINA - bude se scházet 1× za 2 roky (dle
délky Akčního plánu)
Hlavní úkol:
• aktualizace Databáze projektových záměrů
»» obvolat subjekty, které již projekty zařadili do databáze,
v jakém stavu jejich projekty jsou
»» do Zpravodaje uveřejnit výzvu k podávání nových podnětů
a jejich zapracování do Databáze
• sestavení Akčního plánu na další období – vybrání několika projektů z Databáze (či pouze částí projektů), které lze v daném období realizovat
• monitoring – vypracování monitorovací zprávy za plnění AP
v minulém období (aneb co se podařilo realizovat a co ne a proč).

Prodeje pozemků
• ZM schválilo prodej pozemkové parcely č. 494/2 v k. ú. Rokytno
v Krkonoších Ing. Lubomíru Abrahamovi, Benátky nad Jizerou za
cenu 160,- Kč/m².
• ZM schválilo prodej části pozemkové parcely č. 1578/2 v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou společnosti ČEZ Distribuce a. s., Děčín za cenu 240,- Kč/m².
• ZM schválilo prodej ppč. 1304/48 v k. ú. Dolní Rokytnice Štěpánu
Hůlkovi, Žiželice nad Cidlinou za cenu 750,- Kč/m².
• ZM schválilo prodej části ppč. 55/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších
Monice Jindřiškové, Zálesní Lhota, části ppč. 55/2 Daliboru Mrázkovi Nový Bydžov, Karlu Mrázkovi Dolní Rokytnice 33 a Haně
Mrázkové a prodej části ppč. 55/2 Dagmar Vackové Horní Rokytnice 433, Emilii Jindřiškové Rokytno 68, Františku Jindřiškovi
Rokytno 23 a Vladislavu Jindřiškovi Horní Rokytnice 566 dle GP č.
367-32/2013 za cenu 110,- Kč/m².
• ZM schválilo prodej části pozemku parc. č. 61/1 v k. ú. Rokytno
v Krkonoších, o výměře 1239 m², za cenu 500,- Kč/m², kupujícímu panu Milanu Franzovi, Horní Nová Ves 254, 508 81 Lázně
Bělohrad.

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města jsou v plném znění zveřejněny na webových stránkách města:

www.mesto-rokytnice.cz.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Výsledek soutěže Zlatá popelnice 2012
Ve čtvrtek 20. 6. 2013 se konalo na Krajském úřadě
Libereckého kraje slavnostní vyhlášení vítězů soutěže
Zlatá popelnice 2012. Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj, ceny předával náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství Josef
Jadrný. Všichni finalisté kromě pohárů obdrželi vnitřní
separační nádoby, které věnoval partner soutěže AOS
EKO-KOM, a.s. - sadu 4 kusů nádob pro obecní úřady,
2 sady, tj. 8 ks pro městské úřady.
Město Rokytnice nad Jizerou se stejně jako v minulých 2 letech probojovalo v kategorii měst libereckého
kraje mezi deset finalistů soutěže. Už tato věc je velkým
úspěchem, neboť v konečném hodnocení a určení pořadí jsou mezi městy a obcemi pouze nepatrné rozdíly,
hodnotí se např. hustota sběrné sítě, efektivita vývozů
jednotlivých složek odpadů nebo osvětová činnost na
téma tříděných odpadů. I z výsledků za poslední tři roky
je patrné, že finalisté jsou z velké části stále stejní, pouze s různým pořadím podle bodového hodnocení komise. A jak již bylo řečeno, rozdíly v bodovém hodnocení
jsou v tomto případě minimální a všichni finalisté mají
v třídění odpadů výborné výsledky.
Poděkování za tento úspěch patří zejména Vám,
 bčanům našeho města, kteří aktivně a svědomitě třío
díte domovní odpad.
Děkujeme.
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KONEČNÉ POŘADÍ
Kategorie obce 2012:
1. místo
Troskovice
2. místo
Paseky nad Jizerou
3. místo
Albrechtice v Jiz. Horách
4. místo
Bedřichov
5. místo
Josefův Důl
6. – 7. místo Chotovice
Brniště
8. místo
Kořenov
9. místo
Jestřebí
10. místo
Karlovice

Kategorie města 2012:
1. místo
Harrachov
2. místo
Nový Bor
3. místo
Jablonec nad Jizerou
4. místo
Cvikov
5. místo
Dubá
6. – 7. místo Rokytnice nad Jizerou
Lomnice n. Popelkou
8. místo
Jablonec nad Nisou
9. místo
Jilemnice
10. místo
Lučany nad Nisou
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Sběr prázdných tonerů, inkoustových cartridgí a nefunkčních mobilních telefonů
Město Rokytnice nad Jizerou se zapojilo do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí, laserových tonerů do tiskáren a nefunkčních mobilních telefonů. Použité cartridge a tonery nepatří do komunálního odpadu stejně jako žárovky, baterie a i přesto
každoročně skončí na skládkách bez možnosti další recyklace zhruba 500 milionů tonerů. Registrací do programu se množství tonerů vyhozeného na skládky pomůže razantně snížit.
Sběrný zelenobílý papírový box pro recyklaci je veřejnosti volně přístupný během provozní doby na Městském úřadě a je umístěn v přízemí budovy radnice, vedle účtárny.

Aktuální informace ke kácení stromů rostoucích mimo les
Kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a nově
podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Dřevina rostoucí mimo les je podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech
na pozemcích mimo lesní půdní fond.
Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků (dřevina patří vlastníkovi pozemku, na kterém roste,
bez ohledu na to, kdo ji sázel). Pouze při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně
pokácení dřevin.
Poškození dřevin či jejich pokácení bez povolení je přestupkem
či správním deliktem, za které lze fyzické osobě uložit pokutu až do
výše 20.000,- Kč (za skupinu dřevin až 100.000,- Kč), fyzické osobě
podnikající či právnické osobě pokutu do výše 1.000.000,- Kč.
Kácení dřevin je možné povolit pouze ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
1. Kdy není třeba povolení?
A. Při kácení z pěstebních důvodů (při obnově porostů, při výchovné probírce), ze zdravotních důvodů, při údržbě břehových porostů (při správě vodních toků), k odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy (při provozování
těchto soustav)
– nutno oznámit 15 dní předem
B. Při „havarijním“ kácení (při bezprostředním ohrožení života,
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu),
– nutno oznámit 15 dnů po pokácení (oznamuje ten, kdo kácení
provedl)
C. Pokud má strom obvod kmene ve výčetní výšce (tj. ve výšce 130
cm nad zemí) menší než 80 cm nebo pokud plocha keřových porostů nepřesahuje 40 m2, nejedná-li se významný krajinný prvek
nebo strom, který je součástí stromořadí
– bez oznamování
D. Při káceni dřevin v zahradách (zahrada = pozemek u rodinného či
bytového domu, v zastavěné části obce, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti)
– bez oznamování
E. Při kácení dřevin rostoucích na plantážích (plantáž = pozemek
takto registrovaný v katastru nemovitostí)
– bez oznamování
Oznámení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost (viz
vyhláška č. 189/20013 Sb., níže), navíc musí obsahovat v případě
havarijního kácení doložení skutečností nasvědčujících tomu, že
byly splněny podmínky pro tento postup. Oznámení se zasílá orgánu ochrany přírody, kterým je na území KRNAP a jeho ochranného
pásma Správy KRNAP, odbor státní správy, Dobrovského 3, 543 01
Vrchlabí.
Rokytnický zpravodaj
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2. Jak a kde žádat o povolení?
Formulář k žádosti ke kácení nebo oznámení o pokácení získáte na odboru státní správy Správy KRNAP (Dobrovského 3, 543 01
Vrchlabí) nebo na jejich webových stránkách www.krnap.cz.
O kácení stromu může dle zákona požádat pouze vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřevina roste.
3. Co musí žádost obsahovat?
Žádost může být samozřejmě uplatněna písemně i bez použití
formuláře (viz bod č. 2.), musí však obsahovat:
• u fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, vč. PSČ,
• u právnické osoby: název nebo obchodní firmu, IČ, adresu sídla,
vč. PSČ, popř. jinou adresu pro doručování,
• u fyzické osoby s podnikatelskou činností: jméno a příjmení (případně další název), IČ, adresu zapsanou v obchodním rejstříku
nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání,
vč. PSČ, popř. jinou adresu pro doručování,
• u všech: podpis (v případě podání e-mailem nebo do datové
schránky musí být dokument opatřen elektronickým podpisem),
• a dále:
»» číslo parcely a katastrální území,
»» počet a druh dřevin ke kácení,
»» obvod kmene dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí
(popř. velikost plochy keřů v m2),
»» zdůvodnění žádosti,
»» doložení vlastnického práva, nelze-li aktuálně ověřit v katastru
nemovitostí, popř. nájemního či uživatelského vztahu,
»» situační nákres v příloze.
4. Jakým způsobem lze podat žádost?
• osobně na podatelnu Správy KRNAP, poštou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo do datové schránky: IDS: ssxrbr7
5. Kolik zaplatíte?
• Nic, vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les nepodléhá správnímu poplatku. Zpoplatněno může být pouze místní šetření, pokud bude svoláno v souladu se správním řádem.
6. Za jakých podmínek a kdy můžete kácet?
• Kácení dřevin, vyjma havarijních stavů, se provádí zejména v období vegetačního klidu (cca od 1. listopadu do 15. dubna), pro
lepší možnost posouzení zdravotního stavu dřevin je však vhodné žádost uplatnit již v době vegetace.
7. Co dělat, když máte obavy ze stromů, které nerostou na Vašem pozemku?
Vždy je nutné nejdříve se domluvit s vlastníkem stromu, orgán
ochrany přírody nemůže nikomu přikázat pokácení dřeviny. Péče
o strom je povinností vlastníka.
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Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2012
V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve finančním výboru byl předložen
zastupitelstvu města závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou
za rok 2012. Součástí závěrečného účtu jsou přehledy o příjmech,
výdajích a financování města (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz
FIN 2-12 M k 31. 12. 2012). Součástí závěrečného účtu za rok 2012
je rovněž Zpráva o přezkoumání hospodaření města Rokytnice nad
Jizerou za rok 2012, které bylo provedeno Ing. Annou Srovnalovou
– auditor č. osvědčení KA ČR 1843, Šumperk.
Z předložené zprávy vyplývá tento návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Rokytnice
nad Jizerou za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením města Rokytnice nad Jizerou za rok 2012, a to s výhradou a pověřuje:
• vedoucí finančního úseku každoročním vypracováním a zaúčtováním kvalifikovaného odhadu výše daňové povinnosti města
v případě daně z příjmu za kalendářní rok k 31. 12. daného roku
(termín plnění: trvale),
• vedoucí finančního úseku účetním časovým rozlišováním dotací,
které budou vyúčtovány v jiném účetním období, než je daný kalendářní rok (termín plnění: trvale),
• vedoucí finančního úseku a pracovnici úseku správy majetku
zpětnou kontrolou směnných smluv za období 5 let a provedením případných oprav v případě zjištění chybného zaúčtování
(termín plnění: do 30. 9. 2013),
• vedoucí finančního úseku a pracovnici úseku správy majetku doplněním náležitostí inventurních soupisů v souladu se zákonem
o účetnictví v platném znění (termín plnění: do 30. 9. 2013).
Hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za rok 2012
Rozpočet města za rok 2012 byl upraven celkem 6 rozpočtovými
opatřeními, která ve větší míře vycházela z nutnosti čerpat rozpočet
s ohledem na narůstající ceny energií, pohonných hmot apod. Také
byly v rozpočtových opatření zapracovány přijaté dotace, jejichž seznam je uveden v další části tohoto dokumentu.
Počáteční stavy účtů města Rokytnice nad Jizerou k 1. 1. 2012:
ZBÚ 231
3.993.702,91 Kč
Sociální fond 236 10
17.462,43 Kč
Daňové příjmy tř. 1
Nedaňové příjmy tř. 2
Kapitálové příjmy tř. 3
Dotace tř. 4
Příjmy celkem
Výdaje běžné tř. 5
Kapitálové výdaje tř. 6
Výdaje celkem

27.524 tis. Kč
5.814 tis. Kč
1.041 tis. Kč
5.595 tis. Kč
39.974 tis. Kč
36.388 tis. Kč
2.384 tis. Kč
38.772 tis. Kč

Konečné stavy účtů města Rokytnice nad Jizerou k 31. 12. 2012:
ZBÚ 231
1.818.255,32 Kč
Sociální fond 236/10
34.648,67 Kč
Hospodaření s majetkem (zahrnuje přírůstky a úbytky majetku
v částce nad 100.000,-- Kč za položku)
Pořízený majetek:
Technické zhodnocení radnice
– městské informační centrum
– rekonstrukce WC v Základní škole
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145.753,- Kč
479.176,- Kč

Vyřazený majetek:
Nebytový prostor č. 662/2 – trafostanice (prodej)

652.718,18 Kč

Financování tř. 8
- 1.201 tis Kč.
Financování tř. 8 se skládá z částek:
Úbytek na základním běžném účtu
2.158 tis. Kč
Splátky úvěru od ČMRZB
- 3.214 tis. Kč
Operace nemající charakter příjmu
a výdaje (pokladní hotovost ke dni 31. 12. 2012)
- 145 tis. Kč
(Údaje byly čerpány z Výkazu FIN 2 – 12 ke dni
31. 12. 2012 a jsou uvedeny po konsolidaci.)
Závazky města vůči ČMRZB, a.s.
k 31. 12. 2012 činily celkem
25.982.145,- Kč
(jedná se o přeúvěrování závazků vůči VHS)
					
Přijaté dotace za rok 2012
Krajský úřad
JSDH – zajištění akceschopnosti
12 111,- Kč
JSDH – zajištění akceschopnosti
133.039,- Kč
JSDH – oprava vozidla LIAZ
12.600,- Kč
JSDH – oprava zařízení WEBER
21.000,- Kč
JSDH – nákup nových pneu
18.000,- Kč
Dotace pro školství („EU peníze školám“,
program EDUKA)
852.341,- Kč
Krajský úřad, odbor dopravy
Zpracování DÚR pro zvýšení bezpečnosti II/294
113.000,- Kč
(vyúčtovat příští rok)
Oprava komunikací po přívalových deštích
200.000,- Kč
(vyúčtovat příští rok)
MF ČR
Dotace na volby prezidenta (UZ 98008) – vráceno celé 20.000,- Kč
Dotace na voby do Senátu a krajů (UZ 98193)
90.000,- Kč
(vráceno Kč 39.130,50 Kč)
Ministerstvo životního prostředí
Kompenzace za lesy na území KRNAP
167.390,- Kč
Regionální rada
Neinvestiční dotace na projekt „Celoroční dovolená“ 1.496.963,43 Kč
Úřad práce
Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí
133.073,- Kč
Příspěvkové organizace
Základní škola, Dolní Rokytnice 172, Rokytnice nad Jizerou,
- hlavní činnost
162.661,21 Kč
- hospodářská činnost
133.123,82 Kč
- do rezervního fondu převedena celá částka a to 295.785,03 Kč.
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Dolní Rokytnice 172, Rokytnice nad Jizerou
- hlavní činnost
111.197,94 Kč
- vedlejší činnost
16.251,-- Kč
- do rezervního fondu převedena částka 107.448,94 Kč a do fondu
odměn částka 20.000,- Kč.
Mateřská škola, Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou
- hlavní činnost
8.162,23 Kč
- hospodářská činnost
23.180,26 Kč
- do rezervního fondu převedena částka 23.342,49 a do fondu
odměn částka 8.000,- Kč,
Mateřská škola, Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jizerou
- hlavní činnost
- 35.009,23 Kč
- hospodářská činnost
65.808,43 Kč
- do rezervního fondu převedeno 23.799,20 Kč fondu a 7.000,- Kč
do fondu odměn
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Dům dětí a mládeže Pod střechou, Horní Rokytnice 467, Rokytnice
nad Jizerou
- hlavní činnost
25.367,52 Kč
- do rezervního fondu bude převedena částka 25.367,52 Kč
Sociální fond
Město Rokytnice nad Jizerou vede na základě Statutu sociálního fondu sociální fond. Tímto Statutem se řídí hospodaření sociálního fondu. Celkový příjem včetně příspěvku zaměstnavatele činil 175.316,64
Kč. Celkové výdaje sociálního fondu činily 158.130,40 Kč. Konečný
zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2012 byl 34.648,67 Kč.
Svazky měst a obcí:
Město Rokytnice nad Jizerou je členem níže uvedených dobrovolných svazků měst a obcí a v roce 2012 poskytlo vůči těmto dobrovolných svazkům ze svého rozpočtu:
Krkonoše – svazek měst a obcí
V roce 2012 činil členský příspěvek 8.955,- Kč a 25.000,- Kč do fondu
cestovního ruchu.

Svaz měst a obcí ČR
V roce 2012 činil příspěvek 10.373,- Kč
Jilemnicko – svazek obcí
V roce 2012 činil členský příspěvek 95.520,- Kč, podíl na projekt
kompostárny činil 203.107,63 Kč a zakladatelský vklad Krkonošské
metro 13.236,08 Kč.
Vodohospodářské sdružení Turnov
Město Rokytnice nad Jizerou přistoupilo 1. 1. 2005 do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov za účelem zajišťování komplexního provozu vodohospodářského majetku a zabezpečení koncepčního rozvoje vodohospodářské infrastruktury na
správním území smluvních stran.
Město Rokytnice nad Jizerou poskytlo tomuto DSO ze svého rozpočtu roku 2012 neinvestiční dotaci v celkové výši 748.050,- Kč a investiční dotaci v celkové výši 903.030,- Kč.

Opravy komunikací v Rokytnici nad Jizerou v roce 2013
Již v březnu tohoto roku Město Rokytnice nad Jizerou vstoupilo
v jednání o opravě průjezdního úseku silnice č. II/294 a to v úseku
od benzínové pumpy po dopravní značku „konec obce“. Jednání se
účastnil zástupce vlastníka komunikace, kterým je Liberecký kraj
a zástupce správce komunikace – Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace. Opravy byly započaty v červnu a to
odfrézováním výtluků a poškozených pracovních spár (formátování)
a následnou pokládkou nové obrusné vrstvy. Mělké výtluky a praskliny v obrusné vrstvě byly opraveny tryskovou metodou.
Co se týče vlastnictví, silnice č.II/294 včetně uličních vpustí je
majetkem Libereckého kraje, avšak páteřní řad dešťové kanalizace,
chodníky a opěrné zdi jsou majetkem Města Rokytnice. Z tohoto
důvodu Město opravilo dešťovou kanalizaci v Dolní Rokytnici u odbočky na Zimní stranu, kde vytékala voda na komunikaci a v zimním období namrzala. Opravě předcházela opakovaná jednání se
správcem komunikace KSSLK, na kterých se řešily vlastnické vztahy
a financování opravy.
Dle zákona je Město povinno provádět sečení krajnic v průjezdním úseku města Rokytnice. Na tyto práce bylo letos vypsané výběrové řízení. Nejlevnější nabídku podala firma Alena Šlesingrová
ze Semil.
I místní komunikace, jejichž vlastníkem je Město, byly opraveny
odfrézováním obrusné vrstvy (formátování) a to v úseku od Medical
centra až po otočku skibusu u Rokytky. Zde v zimním období došlo
k velkému poškození vozovky. Na mnoha místech se objevily výtluky, došlo k poklesům a propadům povrchu a na krajích komunikace
došlo k síťovému popraskání. Vzhledem k tomu, že se jedná v zimním období, o velmi frekventovanou komunikaci, bylo třeba opravy provést bezodkladně. V úseku Medical centrum – parkoviště P2
byly opravy provedeny odfrézováním výtluků a následnou pokládkou nové obrusné vrstvy (strojně - finišerem), v úseku parkoviště
P2 – otočka skibusu u Rokytky došlo k opravě podloží komunikace
a obou vrstev (ložné i obrusné). Na tyto práce bylo vypsané výběrové řízení, kdy nejlevnější nabídku podala firma SIZ s.r.o. z Velkých
Hamrů. Součástí zakázky byly i opravy v úseku od kostela po parkoviště nad hřbitovem.
Z důvodu omezení výše finančních prostředků na opravy komunikací ve vlastnictví Města provádějí opravy Drobné služby města.
Rokytnický zpravodaj
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Pracovníci drobných služeb se tak přes léto věnují opravám komunikací. Co se týče oprav výtluků asfaltovou směsí, byly letos provedeny tyto úseky: domov důchodců, žlutá vila – zimní strana, penzion
Bona, Světlanka, pošta – sídliště – Horní Kout – Berlín, Františkov
– kopec ke Družbě, Vilémov, koupaliště a cesta OP – Křížek.
Komunikace menšího spádu lze opravovat levnější variantou a to
asfaltovým recyklátem či odhliněním (udržovákem). Tímto způsobem byly letos opraveny komunikace: Horní Kout, úsek Svazarm –
pension Semecký, cesta kolem Šístků a další.
Pracovníci drobných služeb opravili i některé cesty s malým dopravním významem tzv. účelové komunikace (Fejkl – Hranice, cesta
na Háskov, cesta pod RTK...)
I místní komunikace nechalo Město opravit tryskovou metodou
tzv. Patchmaticem. Tato mětoda je vhodná zejména k opravě prasklin a mělkých výtluků. Výhodou této metody je to, že lze sjednotit
povrch „záplat výtluků“ a stávajícího povrchu. Opravy Patchmaticem byly provedeny v lokalitách: náměstí před Tescem, žlutá vila
– zimní strana, pension Noll – parkoviště nad hřbitovem, sídliště
(jídelna – bytovky Eprona), zdravotní středisko, Medical centrum –
otočka skibusu u Rokytky, hotel Helena. Tyto práce prováděla firma
REACOM s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení.
Ke značnému rozsahu oprav komunikací letos přispěly nižší
náklady na provádění zimní údržby a zvýšení daně z nemovitostí.
Město se tak snaží peníze občanů opět investovat ke zlepšení stavu
obce.
Dále probíhají opravy komunikací, které byly rekonstruovány
v rámci akce Čistá Jizera. Závady budou odstraněny v rámci reklamačního řízení firmou Eurovia CZ a.s.
Co se týče budoucnosti, schválilo Zastupitelstvo města Plán obnovy místních komunikací, který byl sestaven dle technického 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. Dle finančních možností bude Město v dalších letech provádět rekonstrukce a celoplošné opravy místních komunikací.
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Jak pokračuje akce na zateplení ZŠ (nová budova)

Zateplení mateřských školek

Koncem roku jsme obdrželi Registrační list akce, tedy potvrzení
o přidělení finanční podpory. Na přelomu ledna a února bylo vypsané výběrové řízení na zajištění projektových prací a autorského
dozoru, realizaci VŘ na dodavatele a na administraci celé žádosti
o dotaci až po úspěšné ukončení realizace a odevzdání Závěrečného vyhodnocení akce. Celá žádost o dotaci je vedena elektronicky
v programu Benefill, který vyžaduje zadávání všech možných informací (dodavatelé, faktury, platby a účty) o projektu a vyplňování
monitorovacích zpráv. Nejlevnější nabídku v tomto VŘ podala firma
EKO-POINT Czech s. r. o. ze Studence. Koncem února proběhlo VŘ
na technický dozor investora. Nejnižší nabídku podal p. Jaromír Beran z Rokytnice n. J. V květnu potom proběhalo výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se
jednalo o zjednodušené podlimitní řízení v režimu zákona 137/2006
Sb. Zákon o veřejných zakázkách. Nejlevnější nabídku podala firma
Ještědská stavební společnost s r.o. s nabídkovou cenou 9 615 347
Kč vč. DPH. Počátkem června byla s firmou podepsána smlouva
o dílo. Realizace je naplánovaná na příští rok (červen-září).
Co se týče administrace dotace, firma EKO-POINT Czech s.r.o. připravila podklady týkající se všech uskutečněných výběrových řízení
v rámci dotace pro Fond (Státní fond životního prostředí) ke kontrole. Jedná se totiž o uznatelné výdaje, které z 90% hradí dotace. Po
úspěšné kontrole těchto dokladů bude vydáno oficiální Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (RoPD). Dalším krokem bude uzavření finanční smlouvy s Fondem, na jejímž základě lze začít podávat žádosti
o platbu (ŽOP). Městu se tak částečně vrátí již vložené investice za
zpracování energetického auditu, projektové dokumentace...

Koncem února vyhlásilo Ministerstvo Životního prostředí XLIV.
výzvu k podání žádostí o podporu na zateplení veřejných budov.
Město Rokytnice nad Jizerou podalo 2 žádosti o dotace na zateplení
obou mateřských školek. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zrychlenou výzvu s požadavkem na realizaci v roce 2013, bylo nutné
pustit se do příprav již v době, kdy nebylo jisté, zda Město vůbec
dotace dostane. V průběhu května tak proběhla dvě výběrová řízení
na zhotovitele projektové dokumentace a v případě úspěšných žádostí i administrace (stejně jako u ZŠ). Nejlevnější nabídku podala
firma EKO-POINT Czech s.r.o. Jedná se o firmu, která úspěšně vedla
akce na zateplení veřejných budov na celém Jilemnicku. Ve středu
12. 6. 2013 byly na internetu zveřejněny výsledky hodnocení žádostí - obě Rokytnické žádosti byly navrženy k podpoře. Následně
proběhla schůzka s vedením obou školek, kde byl domluven provoz školek při realizaci akce, neboť stavba bude probíhat současně
v obou školkách a to i v září a říjnu, kdy už jsou ve školkách děti.
V průběhu července bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele
staveb a na technický dozor investora. Nejvýhodnější nabídku na
obě školky podala firma Ještědská stavební společnost s.r.o. z Liberce a TDI bude zajišťovat p. Jaromír Beran z Rokytnice n. J.
V současné chvíli probíhají poslední přípravy před započetím stavebních prací.
O provozu školek v době stavby (srpen - říjen) budou rodiče
informování vedením školek. Provoz školek bude zachován, pravděpodobně dojde pouze k omezení (přesun dětí) při výměně oken
v září. Děkujeme rodičům a dětem za pochopení. Odměnou budou
krásné nové zateplené školky a novými okny :)

Název projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14632
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Rokytnici nad Jizerou
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 6 286 799,- Kč, z toho je příspěvek z fondu Evropské unie 5 343 779,- Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR/
státního rozpočtu 314 339,- Kč (5%) a příspěvek Města Rokytnice nad Jizerou 628 681,- Kč (10%).
Neuznatelné náklady ve výši 1 595 590,- Kč hradí Město Rokytnice nad Jizerou.
Název projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.18053
Snížení energetické náročnosti MŠ v Dolní Rokytnici nad Jizerou
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 2 927 835,- Kč, z toho je příspěvek z fondu Evropské unie 2 488 659,- Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR/
státního rozpočtu 146 391,- Kč (5%) a příspěvek Města Rokytnice nad Jizerou 292 785,- Kč (10%).
Neuznatelné náklady ve výši 763 875,- Kč hradí Město Rokytnice nad Jizerou.
Název projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.18055
Snížení energetické náročnosti MŠ v Horní Rokytnici nad Jizerou
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 3 652 380,- Kč, z toho je příspěvek z fondu Evropské unie 3 104 523,- Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR/
státního rozpočtu 182 619,- Kč (5%) a příspěvek Města Rokytnice nad Jizerou 365 238,- Kč (10%).
Neuznatelné náklady ve výši 735 450,- Kč hradí Město Rokytnice nad Jizerou.
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Rokytnický zpravodaj

OMEZENÍ VSTUPU ZAČÍNÁ PLATIT
Správa Krkonošského národního parku – letos již potřinácté
– omezila vstup z důvodu ochrany přírody do některých oblastí
v Krkonošském národním parku. Jedná se o pouhých 15 % celkové
rozlohy Krkonošského národního parku. Hlavním důvodem tohoto
opatření je snaha Správy KRNAP zamezit devastaci krkonošské přírody v souvislosti s masivním sběrem borůvek. Pracovníci Správy
KRNAP označí dotčené lokality přímo v terénu. Opatření obecné
povahy začne platit 20. července. Vzhledem k malé úrodě borůvek
však neočekáváme velké problémy.
Účelem opatření obecné povahy č. 2/2012 je omezení přístupu
veřejnosti do některých lokalit Krkonošského národního parku s výjimkou značených turistických cest Klubu českých turistů a cyklotras vyhrazených se souhlasem Správy KRNAP. Vydané opatření
v žádném případě neomezí běžné návštěvníky, kteří nadále budou
moci po turistických cestách a cyklotrasách procházet, resp. projíždět bez omezení.
Důvodem, který Správu KRNAP k tomuto kroku vede, je intenzivní sběr borůvek v cenných lokalitách. Nešetrným sběrem jsou
devastovány porosty borůvky. Snižuje se tak potravní základna pro
semenožravé ptáky a savce. V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného území jsou poškozovány lokality výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je také rušení
klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích obůrek a v době říje. Část území s omezeným vstupem se
nachází v I. zóně národního parku, kde je vstup mimo značené cesty
zakázán celoročně zákonem o ochraně přírody a krajiny. Současné
omezení se tedy týká hlavně II. zóny KRNAP a malé části III. zóny
KRNAP, kde je normálně volný pohyb povolen a toto opatření ho
dočasně omezuje.

Opatření obecné povahy o omezení vstupu z důvodu ochrany
přírody bylo již loni rozesláno obecním a městským úřadům, jejichž
správního obvodu se nařízení týká. Ty je vyvěsily na úřední desce.
Přílohou opatření je mapa a slovní popis hranic oblastí s omezeným
vstupem. Z těchto příloh lze vyčíst, v kterých konkrétních lokalitách
je omezen vstup. Jedná se například o okolí Vosecké boudy, Lysé
hory a Kotle, pramen Labe, okolí Luční hory a Stříbrného hřbetu,
Liščí hory a Studniční hory, Obří důl, okolí Sněžky, Lví důl, Lesní,
Dlouhý a Pomezní hřeben nad Malou Úpou, Dvorský les a okolí Černé a Světlé hory. Text opatření obecné povahy i s přílohami je možné najít také na stránkách www.krnap.cz.
Na základě zkušeností z minulých let lze konstatovat, že česká veřejnost si na toto omezení zvykla a většinou je respektuje. Naopak
největší problémy působí zahraniční „profesionální“ sběrači, kteří
podnikají nájezdy na plochy zejména v blízkosti státní hranice. Fyzickým osobám, které toto opatření nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč a propadnutí prostředku, který při spáchání
přestupku mnohdy používají – hřebenového česáčku na borůvky.
Opatření obecné povahy bude platit od 20. 7. do 15. 10. 2013
(a také ještě od 20. 7. do 15. 10. 2014). V terénu bude území s omezeným vstupem označeno informačními cedulemi v českém a polském jazyce.
Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu www.
facebook.com/spravakrnap.
Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP, tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz,
www.krnap.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Sběrný dvůr roku – soutěž stále pokračuje

INZERCE

Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá až do listopadu letošního roku. Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, který by měl být co nejdostupnější,
uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Zapojit se můžete snadno. Pomocí vyhledávače na www.sberne-dvory.cz najdete váš sběrný dvůr a ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle
vás zaslouží.
Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou ohodnotíte a podpoříte na tomto odkazu: www.sberne-dvory.cz/dvur/6424/
(Hodnocení provedete pouze jednoduchým najetím myší na hvězdičky v řádku hodnocení a potvrdíte přidání hodnocení. Po provedení
hodnocení Vám bude umožněno zadat registrační údaje pro soutěž o mobilní telefon).

Nabízím k pronájmu celkem čtyři bytové jednotky o dispozici 2+1 s kompletním příslušenstvím včetně komory a dále tři byty 2+kk s příslušenstvím. Byty
se nachází v čp. 222 k. ú. Dolní Rokytnice u objektu bývalého NTZ. Tento objekt prošel celkovou rekonstrukcí, byty jsou v pěkném stavu. V případě zájmu
mě kontaktujte na GSM 602 247 974 – Václav Sůra.
Pronajmu zrekonstr. byt 1+ kk, předsíň, WC, koupelna, celkem 34 m2, kuchyňka a spižní skříž zabud., ústř. top., WIFI možno, SAT možno. Byt je v Dolní
Rokytnici, ve zrekonstr. cih. domě, okna izol. trojskla, světlý, podlaha dlažba a koberec, celoroční dobrá příst., 200 m zast. BUS. Čistý nájem 4.000,-Kč/
měs, k tomu služby (pro 1 osobu cca 1 500,- Kč vč. topení, cena za el. v bytě není započtena – platí si nájemník sám). Max dvě osoby nebo mladá rodina
s malým dítětem – hřiště u domu. Nutné složení vratné kauce. Možno část. vyb. Kontakt na majitele tel. 605 419 899 nebo mail: iti@volny.cz.

Rokytnický zpravodaj
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Jak správně třídit odpad
Občany města Rokytnice nad Jizerou
pravidelně informujeme, jaké mají možnosti při třídění odpadů – kde jsou rozmístěny
velkoobjemové kontejnery, jaké existují pytle a jak to funguje na Sběrném dvoře.
Papír

Do modrého kontejneru (nebo pytle) patří
například:
• noviny, časopisy
• sešity, bloky, diáře
• reklamní letáky a další reklamní tiskoviny
• knihy bez tvrdých obalů, paperbacky,
brožury
• různé katalogy, telefonní seznamy
• kancelářský papír i ze stahovaček
• veškeré krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů, balící papír
• dopisní obálky, pozvánky, vizitky, jízdenky
• účtenky, složenky, papírové etikety
• obaly od potravin (mouka, cukr, čaj)
• vnější obaly od čokolád, krabičky od zubních past, krémů, léků
»» Není třeba odstraňovat kovové spony
(odstraňují se magneticky během zpracování).
»» Z obálek není třeba vydolovávat plastové
okénka.
»» Krabice rozložte!
»» Pozor na dokumenty, které obsahují vaše
osobní data, vždy roztrhejte tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
Do modrého kontejneru (pytle) nepatří:
• kopíráky – obsahují karbonový prach
• pauzovací papír, spodní strany samolepek
• papír s povrchovou úpravou parciálními
laky
• silně znečištěný papír – např. od barev,
lepidel, mastnoty
• zalaminovaný papír
• použitý toaletní papír, kapesníčky, papírové utěrky, vložky, papírové pleny
• nápojové kartony (sbírají se zvlášť do
oranžového pytle)
PLASTY, PET-LAHVE

Do žlutého kontejneru nebo žlutého pytle
na pet-lahve patří:
• PET lahve, plastové lahve od mléčných
nápojů i mléka
Do žlutého stahovacího pytle na směsný
plast patří:
• Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarínů, krémů
• Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních past
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• Igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky
• Fólie, ve kterých byly zabaleny potraviny
(ne celofán)
• Obaly od pracích prášků, plenek, mycích
a čisticích prostředků
• Obaly od bonbonů, oplatek, sušenek
a dalších sladkostí
• Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, instantních potravin
• Polystyren (bílý bublinkový)
• Plastové nádobí, kelímky, plata od vajec
• Plastové květináče, kořenáče a truhlíky
• Textilie ze 100 % polyessteru
• Obaly od CD, DVD, VHS včetně nosičů
Do žlutých kontejnerů a pytlů nepatří:
• Molitan, guma, lino, plexisklo
• Nic z PVC, novoduru, novoplastu
• Pneumatiky, těsnění, gumové podnožky
z aut
• Vícevrstvé obaly – nápojové kartony
• Koberce, předložky, gumové rohože
• Obaly od nebezpečných chemikálií
SKLO

Do kontejneru na bílé sklo na sběrném
dvoře patří:
• Pouze bílé sklo, což jsou čiré průhledné
lahve, zavařovací sklenice a skleněné nádoby z domácnosti (ne z varného skla)
Do zelených kontejnerů umístěných v obci
patří:
• Bílé sklo
• Barevné sklo – lahve od piva, vína, limonád, alkoholu
• Tabulové sklo, sklenice
• Skleněné obaly od léků
»» Před vhozením není třeba odstraňovat
etikety ani kovová víčka.
Do zelených kontejnerů umístěných v obci
nepatří:
• Zrcadla, plexisklo, autosklo, drátované
sklo
• Varné sklo
• Žárovky, výbojky, zářivky
• Obrazovky z monitorů, televizí, displeje
Tetra-pack (nápojový karton)

Do oranžových pytlů patří:
• Krabice od mléka, džusů, vína (označení
C/PAP, 81 nebo 84)
»» Krabice zmáčkněte nebo sešlápněte, logicky tak zaberou místa
»» Nápojové kartony není třeba vyplachovat.
»» Nápojové kartony nedoporučujeme spalovat doma v kamnech. Nedokonalým
spalováním můžete do ovzduší uvolnit
těžké chovy a chloroorganické látky.

Naše obec recyklací starých
spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 113
televizí, 275 monitorů a 2015 kg drobného
elektra.
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také,
o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově
také drobných spotřebičů, jako jsou např.
mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila
dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie
byly prezentovány formou spotřeby energie,
surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce
odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná
lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky
recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 113
televizí, 275 monitorů a 2015 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 107,67 MWh
elektřiny, 4.610,41 litrů ropy, 490,51 m3 vody
a 4,77 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 24,73 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 93,24 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního
prostředí, zaslouží obrovský dík.
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Kompostování v Rokytnici nad Jizerou
Město Rokytnice nad Jizerou se v rámci Jilemnicka – svazku
obcí účastní spolu s dalšími 20 obcemi projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku.
Finanční dotace na realizaci tohoto projektu byla získána
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.
V červenci 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad
Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky Na Vrších. Zároveň byly
v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou
odkládat bioodpady, zejména rostlinné zbytky z údržby zeleně
a zahrad. Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná vyhláška č.
1/2013, o sběru a shromažďování rostlinných zbytků (o kompostování).

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území
města lze odkládat:
• do Sběrného dvora města Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice u čp. 143, Rokytnice nad Jizerou, a to kdykoli během provozní
doby sběrného dvora (středa a neděle, 13.00 – 18.00 hodin),
• do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých
částech města, nepřetržitě, 24 hodin denně:
»» u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
»» u fotbalového hřiště TJ Spartak na ppč. 1280/2 v k. ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou
»» na sídlišti Horní kout
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze
odkládat vždy v období od 15. dubna do 31. října daného kalendářního roku.

Co je to bioodpad?
Bioodpad je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad, který je
zákonem o odpadech definován jako jakýkoliv odpad podléhající
rozkladu. Bioodpad je součástí směsného komunálního odpadu,
který produkují občané, podíl ve směsném komunálním odpadu se

pohybuje průměrně od 40 do 60 %. Mezi bioodpad patří biologicky
rozložitelné odpady z domácnosti, zahrad a veřejné zeleně obce.
Cílem odpadového hospodářství v obcích je vytřídit bioodpad ze
směsného komunálního odpadu, proto aby se nedostal na skládku,
kde má uvedené negativní vlivy na životní prostředí a zároveň se
využila jeho kvalita, jako jsou živiny vhodné pro výživu rostlin a organické hmoty pro udržení půdní úrodnosti.

Jaký biodpad je povoleno do kontejnerů odkládat?
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné
třídit. Pro produkci kvalitního kompostu někdy nazývaného zeleného kompostu se sbírají následující bioodpady:
• zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, apod.)
• kousky větví a stromů (pořezané, nastříhané, posekané, zpracované štěpkovačem)
• spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
• zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, ohryzky)
• listí, tráva, staré seno, sláma

Do kontejneru je zakázáno odkládat!
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu.
Do kontejneru tedy rozhodně nepatří:
• zbytky jídel (tzv. gastro-odpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a také samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné
odpady.

Důležité: Kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadů
pouze ze strany fyzických osob (plátců místního poplatku za odpad). Odkládání bioodpadů ze strany fyzických podnikajících osob
a právnických osob je zakázáno.
Je přísně zakázáno odkládat bioodpady
v místě kompostárny na Sachrově hřebenu.

POLICIE ČR INFORMUJE
Tak si slečna konečně splnila své přání - koupila si osobní vozidlo.
Nebyla sice držitelkou řidičského oprávnění ale proč né... Cena byla
dobrá a ojeté vozidlo zahraniční provenience, navíc sportovního
vzhledu, asi opravdu vlastnit chtěla. A jak to tak bývá u majitelů
- neřidičů, čas od času se muselo vozítko provětrat pod vedením
řidiče oprávněného. A tak jej slečna občas zapůjčila rodinným příslušníkům a známým.
Slečna však má i bratra, který je věkem krátce plnoletý, ovšem
ani on však není držitelem žádného řidičského oprávnění. A jak už
to tak bývá v chlapeckých představách, viděl se za volantem sestřina vozu, který navíc stál zaparkovaný před jejich domem a hoch
pochopitelně věděl, kde se v domě nachází klíčky od tohoto vozidla.
Touha zařídit si sestřino vozidlo ale byla tak silná, že chlapec jedné
letní noci skutečně neodolal....
V podvečerních hodinách odešel na oslavu, kterou pořádal jeho
kamarád. Kolem půlnoci se však nenápadně vytratil, neboť ho
zřejmě „svrběly“ dlaně a chcete-li, přání bylo otcem myšlenky. Nenápadně si z domu vzal klíčky od předmětného vozidla, které na
něho již nedočkavě čekalo před domem. I nasedl chlapec za volant
Rokytnický zpravodaj
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silného vozu a po krátkém okamžiku se již rozezvučel „dusot koní“
ukrytých pod kapotou. Posilněn úspěšným nastartováním a hnán
chlapeckou touhou po řízení silného vozu světoznámé značky tedy
vyrazil vstříc nočnímu dobrodružství. S vozidlem manévroval celkem hbitě, neboť to zřejmě nebyla jeho první zkušenost s řízením
motorového vozidla. S přibývajícími několika set metry, které s vozidlem ujel, zřejmě narůstalo jeho sebevědomí a chlapec průběžně
zjišťoval, že řídit vozidlo po silniční komunikaci přeci není až taková
věda. Po chvilce „zkušeně“ s vozidlem odbočil na jednu místní komunikaci a vyrazil směrem proti stoupání v úmyslu pokračovat dál
ve své jedinečné a báječné jízdě.
Legendární skupina Katapult zpívá v jedné ze svých písní..... „zatáčka, strom, kde se tu vzal, snad tohle není konec...“. Ano, zatáčka zde byla, nebyl tam však strom. Byla tam kamenná zeď. A jak
víme, kámen v kombinaci s betonem moc poddajný není. A nebyl
ani v tomto případě kdy chlapec nezvládl rychlou jízdu a následný
smyk vozidla. Sny se rázem rozplynuly a ozvala se rána jako z děla.
Podtrženo - sečteno, vozidlo se „zakouslo“ do opěrné zdi čelně a deformační zóny, jako jeden z prvků bezpečnosti motorových vozidel,
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začaly plnit svou funkci (zeď se pochopitelně ani nehla). Naštěstí
pro chlapce – neřidiče se havárie obešla bez zranění.
Po rozplynutí chlapeckých snů nastala tvrdá realita. Co teď? Po
vodopádu neslušných slov chlapec opět usedl za volant poškozeného vozidla a pokusil se nastartovat. Po úspěšném nastartování
se opět ozval zvuk koní pod kapotou, pravda znělo to již trochu jinak. I přes ztrátu něco mála provozních kapalin však vozidlo bylo
kupodivu pojízdné a tak jej chlapec dopravil zpět před dům, kde jej
odstavil jako raněné zvíře. Dá rozum, že to nikomu neřekl a vrátil se
zpět na oslavu, která mu však již v tento moment měla sloužit jako
„neprůstřelné“ alibi.
Druhého dne se na zdejší součást Policie ČR dostavila majitelka
vozidla, která podala trestní oznámení na neznámého pachatele,
který jí na jejím vozidle způsobil škodu bratru asi za patnáct tisíc
korun českých. Následně se rozjela klasická „policejní mašinérie“ na
jejímž konci bylo zajištěno poměrně značné množství stop po jednání pachatele a řešení tohoto případu nabíralo zřetelnějších rozměrů. Jako poslední pak byl proveden výslech podezřelého chlapce,

u kterého se vše v konečné fázi sbíhalo, a který se ke shora popsanému skutku nakonec doznal.
Pro úplnost dodáváme, že za trestný čin „neoprávněné užívání
cizí věci“ podle ustanovení § 207 trestního zákoníku, lze trestně stíhat pouze se souhlasem poškozeného, neboť v dané věci se jednalo o sourozence. Poškozená majitelka motorového vozidla však
souhlas k trestnímu stíhání svého bratra nedala a tak byla celá věc
odložena pro tzv. nepřípustnost trestního stíhání.
Řízení bez řidičského oprávnění, které vyvrcholilo havárií vozidla
s následným ujetím z místa (naštěstí bez zranění řidiče – neřidiče)
pak šetří Dopravní inspektorát Semily a dá se předpokládat, že
následně správní orgán ještě připraví chlapce o nějaký ten obnos
v měně české... Nu co, sny jsou sny, ať to stojí, co to stojí. Hlavně že
se nikomu nic nestalo a nezbývá než doufat, že se chlapec poučí.....
komisař:
npor. Bc. Šelep

vedoucí OOP Rokytnice nad Jizerou

DIGITALIZACE VYSÍLÁNÍ KABELOVÉ TELEVIZE
V ROKYTNICI NAD JIZEROU V ROCE 2013
Od pondělí 30. září 2013 dojde v rámci kabelové televize ke spuštění dalších sedmi digitálních paketů (DVB-T). Tím bude digitalizace
vysílání dokončena a veškeré programy z původní analogové základní a rozšířené programové nabídky tak bude možné přijímat digitálně ve formátu DVB-T. Vzhledem k tomu, že v souvislosti se spuštěním dalších digitálních programů je nutné přefiltrovat síť kabelové
televize, neproběhne spuštění digitálního vysílání u jednotlivých
účastníků najednou, ale bude probíhat postupně a to v období od
30. září 2013 – 14. října 2013.

Současně s touto změnou bude zcela zrušena speciální nabídka
(HBO). Důvodem jsou vysoké nároky poskytovatele programu na
zabezpečení vysílání proti černému odběru signálu (např. kódováním vysílání, DVB – C).

Pokud Vám v tomto období přestane fungovat příjem
kabelové televize, je nutné provést přeladění Vašeho TV
přijímače!!!

Přechodem na digitální vysílání dojte i ke změnám u programů
vysílaných analogově a ke změnám kmitočtu některých z nich. Bude
tedy také nutné provést přeladění Vašeho TV přijímače.
Analogové vysílání bude postupem času úplně zrušeno, proto
budou analogové programy do nabídky zařazeny pouze dočasně
(období 1 – 2 let). Servis tohoto vysílání nebude mít provozní prioritu.

V rámci základní nabídky budou ke stávajícím 6 digitálním paketům přidány další 3 pakety.
K5
K6
K7
K8
K9
K 10
K 34
K 35
K 36

DVBT-1
DVBT-2
DVBT-3
DVBT-4
DVBT-5
DVBT-6
DVBT-13
DVBT-14
DVBT-15

(ČT1; ČT2; ČT 24;)
stávající
(ČT4 Sport; Prima Family; NOE)
stávající
(Nova; Prima Zoom)
stávající
(Prima COOL; Prima LOVE)
stávající
(TV Barrandov; Šlágr)
stávající
(STV 1; STV 2; Markíza)
stávající
(Nova Cinema; Fanda; Smíchov; Telka)
nový
(Óčko; ČT D, Regionální vysílání)
nový
(INFO ROKYTNICE - sloučeno s INFO Spartak) nový

V rámci rozšířené nabídky budou ke stávajícím 2 digitálním paketům přidány další 4 pakety.
K 21 DVBT-7
K 22 DVBT-8
		
K 23 DVBT-9
K 24 DVBT-10
K 25 DVBT-11
K26 DVBT-12
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(SAT 1; PRO 7; Kabel 1; N 24)
stávající
(TVP Polonia; ITV Poland; Puls;
TVP Kultura; TV S)
stávající
(Nova sport; Animal pl.; Film+; Universal)
nový
(Spektrum; Minimax; Eurosport CZ; LEO)
nový
(ČT HD, PRIMA FAMILY HD)
nový
(ČT 4 HD, NOVA HD)
nový

S přechodem na digitální vysílání dojde i k modernizaci zařízení
pro výrobu a vysílání infokanálu, který bude také vysílán digitálně
z PC (v současné době je stále vysílán z VHS). Bohužel digitalizací
infokanálu dojde ke zrušení teletextu.

Základní nabídka – analogové vysílání – plánovaný stav:
S 6 ČT 24
S 19 Nova
S 7 Prima
S 20 Nova Cinema
S 8 ČT 4 – Sport
S 21 TV Barrandov
S 9 Info kanál
S 22 BBC World
S 15 Noe
S 23 Óčko
S 16 Spartak
S 24 TV Polonia
S 17 ČT 1
S 25 Prima Cool
S 18 ČT 2
Rozšířená nabídka – analogové vysílání – plánovaný stav:
K 27 Nova Sport
K 30 Minimax
K 28 Universal
K 31 Eurosport
K 29 Spektrum
Pokud Vás zajímají další informace nebo potřebujete pomoc
s přeladěním Vašeho přijímače, obraťte se na pana Pavla Šedého,
tel. 481523274 nebo email: ktrokytnice@katro-servis.cz nebo se informujte osobně v kanceláři KT Rokytnice nad Jizerou v úřední dny
v době: 7.00 – 17.00 hod a mimo úřední dny v době: 7.00 – 14.30 hod.
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STŘEDISKO PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JANA ČERNÁ R-C-DP – DOPIS VEŘEJNOSTI
Poslání a cíle:

Pečovatelská služba poskytuje péči lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby. Tím,
že pečovatelky poskytují starým a zdravotně postiženým lidem potřebné pečovatelské úkony v jejich domácnostech, často oddalují
jejich odchod do domova důchodců nebo do léčeben dlouhodobě
nemocných.
Pečovatelská služba je tu proto, aby se postarala o nutnou pomoc ve vaší domácnosti, zajistila vám stravu a pomohla vám s osobní hygienou. Tím vám umožníme co nejdéle žít ve vašem přirozeném prostředí.
Pomůžeme vám také při zapojování do zájmových a kulturních
činností a tím si zachováte svůj životní styl a úroveň.
Nejrozšířenější službou je dovoz obědů, donáška nákupů, praní
a žehlení prádla, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně apod.
Uživatelům, kteří upřednostňují podporu pohybu, kondice a potřebují pomoci udržet si soběstačnost, umožníme doprovod.
• Našim cílem je důvěra a spokojenost uživatelů TPS.
• Dále mobilizace uživatelů TPS k převzetí spoluodpovědnosti na
řešení jejich nepříznivé sociální situace.
• Posilování autonomie při zachování soběstačnosti a soukromí
uživatele.
• Nebudovat závislost na službě.
• Co nejdéle umožnit uživatelům „ Zůstat doma“
Staráme se o uživatele v pečovatelském domě i v terénu ve vlastních domácnostech. Pomůžeme s potřebnými úkony, dle smlouvy
s Vámi zájemci – uživateli. Spolupracujeme s MěÚ i místním praktickým lékařem, který po zdůvodnění na požádání naše klienty navštíví. Dále spolupracujeme s Domácí zdravotní péčí a s Domovem
důchodců v Rokytnici n. Již. Též s pedikérkou, kadeřnicí. Jsme též
v kontaktu s Kluby důchodců.
Uživatelé pečovatelské služby jsou:
Osoby žijící na území katastru obcí spravovaných Domácí péčí,
Rokytnice nad Jizerou, Jablonec n. Jiz., Vysoké n. Jiz, kteří ztratili
soběstačnost v péči o vlastní osobu, nebo domácnost z důvodu
věku nebo zdravotního postižení a mimo pracovní dobu pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní sebeobslužnost sami
nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů, případně jiné sociální služby. I tací, kteří se stanou vývojem stavu příjemci III, IV st.
příspěvku na péči, v případě, že rodina chce a může spolupracovat. Služba je určena zejména pro skupinu:
• Senioři nad 65 let věku, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením
• Zdravotně postižení, kterým byl přiznán invalidní důchod
• Senioři se stařeckou demencí v počátečním stadiu, pokud je neomezuje v soběstačnosti a jsou schopni soužití s jinými osobami
• Senioři a zdravotně postižení vozíčkáři, pokud nejsou omezeni
v soběstačnosti
• Senioři a zdravotně postižení a s částečným smyslovým postižením, pokud je neomezuje v jejich soběstačnosti
Pečovatelská služba se poskytuje těm seniorům a zdravotně postiženým, kteří si bez pomoci jiné osoby nedokážou zajistit základní
životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé
bydliště Rokytnici n. Jiz, Jablonci n. Jiz, Vysokém n. Jiz. nebo jsou
zdravotně stabilizováni v oblasti působnosti Domácí péče a potřebují dále pečovatelskou službu.
Rokytnický zpravodaj
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Další uživatelé:
• občané žijící v katastru výše uvedených měst, kteří nejsou příjemci starobního ani plného invalidního důchodu, avšak žijí osaměle a z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu nejsou
schopni postarat se o svoji osobu, nebo domácnost a potřebují
pečovatelské úkony. Služba je poskytována na přechodnou dobu
výhradně na základě lékařského doporučení.
• rodiny, jimž se narodila trojčata, nebo vícerčata do 4 let věku dětí
Komu služby neposkytujeme

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče
v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
b) zájemce o službu může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe a okolí
pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
a chování osoby by ohrožovalo bezpečnost pracovníka,
c) zájemce nesplňuje podmínku danou zákonem č. 108/2006 Sb.
§ 40, podmiňující poskytování pečovatelské služby sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (s výjimkou přechodného zhoršení).
Příspěvek na péči existuje v různých stupních, je určený osobám
potřebujícím určitou míru pomoci. Zde jim poskytujeme základní
služby související s péčí o domácnost, hygienu a stravu.
Pokud uživatel potřebuje celodenní péči, kterou mu naše pečovatelská služba nemůže zajistit, odchází od nás do Domova důchodců nebo do jiného ústavu sociální péče nebo navazujeme jinou formu péče doma pomocí Zdravotní domácí péče a člena rodiny. Vše
záleží na individuálních možnostech a dohodách.
Pečovatelská služba se snaží pracovat všude tam, kde jí je potřeba. Víme však, že často službu našim spoluobčanům poskytují
obětaví sousedé. Velice si toho vážíme a byli bychom velice rádi,
kdyby jste nás na potřebné lidi upozornili.
Ozvěte se nám a my vám rádi a ochotně pomůžeme!

INZERCE

DI-TECH S.R.O.
PROJEKTY STAVEB
NOVOSTAVBY
REKONSTRUKCE
ZATEPLOVÁNÍ STŘECHY
OPRAVY KRYTIN
PŮJČOVNA LEŠEN
MONTÁŽE
Smetanova 1809/82, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 345 437, 723 692 743, 483 317 642, 483 317 689
E-mail: vedeni@di-tech.cz, di-tech@volny.cz
Web: www.di-tech.cz
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Malé ohlédnutí za druhým pololetím v naší škole
Duben
Na začátku měsíce dubna jsme dostali nabídku na společný výlet
s Klubem důchodců v Rokytnici nad Jizerou do Bozkovských jeskyní
a Semil. Rádi jsme tuto nabídku přijali a 24. 4. 2013 jsme vyrazili. V jeskyních se nám moc líbilo, nejvíce podzemní jezírko. Potom
jsme jeli do Semil. Zde jsme si prohlédli radnici, muzeum a nové
náměstí v centru města. Celý výlet jsme zakončili v cukrárně na pořádné zmrzlině.

li, byly připraveny staré lampy se svíčkou. Všichni jsme si připadali
jako skřítci. Chodbami nás provázel průvodce, abychom se ve spleti
chodeb neztratili. Jen pro zajímavost, chodeb je tam na 40 km. Po
prohlídce chodeb nás čekala výstava o historii obou měst na místním městském úřadě. Průvodkyní nám byla Marie Terezie. Na konci
výletu nás čekalo ještě překvapení v podobě různých soutěží: chůze
na chůdách, střelba z pistole, ukázka ze střelby z děla a stezka odvahy s malou odměnou na jejím konci. Výlet se nám vydařil.
24. 5. 2013 – jsme se zúčastnili besedy s panem Pačesem v rámci prevence na téma: Mládež a trestná činnost. Seznámili jsme se
s různými metodami práce policie na místě činu.

Květen
Dne 7. 5. 2013 nás čekalo dopravní hřiště v Košťálově. I letos
se nám podařilo zajistit, abychom mohli jet všichni. Nejdříve však
žáci z i 3. a 4. ročníku absolvovali test z dopravní výchovy a po jeho
úspěšném absolvování jsme mohli i my ostatní usednout na kola.
Ježdění nám už docela jde, protože jezdíme dvakrát ročně.

23. 5. 2013 – školní výlet Jaroměř a Josefov. V tento den jsme vyrazili do Jaroměře a Josefova, kde jsou rozsáhlé podzemní chodby.
Každý z nás měl za úkol si vzít s sebou baterku. Pro ty, co ji nemě-

Červen
13. 6. 2013 žáci druhého stupně navštívili čističku odpadních vod
v Rokytnici nad Jizerou. Čističkou nás velmi ochotně provedl pan
Sirůček, který nám nejdříve vše vysvětlil a potom nám celou čističku
ukázal.
Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat za jeho pěkný výklad
a vstřícný přístup.
A i když se konečně blížil konec školního roku, čekali nás ještě dvě
velmi zajímavé akce.
Tou první bylo „Nocování s Pipem“, které se uskutečnilo z 25. 6.
na 26. 6. 2013. Byl to pro nás velký zážitek, protože jsme po vyučování nešli jako každý den domů, ale zůstali jsme ve škole nejen
odpoledne, ale dokonce přes celou noc. Pro některé z dětí to bylo
poprvé zůstat někde bez rodičů, ale vše všichni zvládli. Paní učitelky
Mařasová a Janouchová připravily pro děti bohatý program: soutěže, zpívání s kytarou pod vedením p. uč. Schovánkové. Nechyběla
ani večerní diskotéka. Odpoledne ještě starší dívky upekly bábovky
ke středeční snídani. Po večeři a večerní hygieně čekalo ještě na děti
překvapení v podobě stezky odvahy. Do spacích pytlů jsme ulehli
kolem 23. hodiny a postupně usínali u pohádky. Druhý den po dobré snídani nás čekalo balení a další školní práce.
Poslední akcí letošního školního roku byl výlet na zámek Hrádek
u Nechanic a do Hradce Králové, kde jsme navštívili Obří akvárium.
I na tento výlet nás pozvali ženy z klubu důchodců.
Na závěr našeho malého ohlédnutí bychom chtěli poděkovat
Klubu důchodců v Rokytnici nad Jizerou za sponzorské dary v podobě autobusu na společné výlety.
pedagogové ze ZŠ praktické a ZŠ speciální
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... pokračování z první strany

Město jako pořadatel Setkání Rokytnic 2013 děkuje všem pořadatelským oddílům TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – oddílu kopané a oddílu stolního tenisu a Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice
nad Jizerou za pomoc při organizaci setkání a za bezvadné zajištění
vlastních soutěží, dále děkuje Skiareálu Modrá hvězda a manželům
Čadilovým za poskytnutí pozemků, na kterých se uskutečnila část
hasičské soutěže, a na kterých bylo vytvořeno zázemí pro účastníky setkání. Město dále děkuje za pomoc při zajištění programu pro
účastníky setkání Spartak Rokytnice a.s., Muzeu a galerii Starý kravín ve Františkově, penzionu Družba a Hotelu Helena za zajištění
hromadného stravování pro účastníky setkání. Velké poděkování
pak patří městskému informačnímu centru v Rokytnici nad Jizerou,
které mělo nelehkou organizaci celého setkání na starosti.

Projekt „Pět let spolupráce partnerských měst Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou“
Dne 22. – 23. června 2013 se konala venkovní akce nesoucí název
„Dny Wojcieszówa“, která byla spolufinancovaná prostřednictvím Euroregionu Nisa.
Po dva dny, kdy akci doprovázelo krásné slunečné počasí a bohatý
doprovodný program, měli obyvatelé Rokytnice nad Jizerou možnost
akci navštívit. Doprava autobusem a stravování na této akci bylo díky
projektu zdarma. Po celý víkend mohly děti využít skákání na trampolíně, obří nafukovací skluzavku a skákání na mini bungee.

Petr Kadavý
místostarosta města

Výsledky jednotlivých soutěží:
Fotbalový turnaj
1. místo Rokytnice nad Jizerou
2. místo Rokytnice u Přerova
3. místo Rokytnice nad Rokytnou
4. místo Rokytnice v Orlických horách – 1. FC
5. místo Rokytnice nad Vlárou
6. místo Rokytnice v Orlických horách - Union
Hasičská soutěž – štafeta družstev - muži
1. místo Rokytnice u Přerova
2. místo Rokytnice nad Vlárou
3. místo Rokytnice v Orlických horách
4. místo Rokytnice nad Rokytnou		
5. místo Rokytnice nad Jizerou
Hasičská soutěž – štafeta družstev - ženy
1. místo Rokytnice nad Rokytnou
2. místo Rokytnice nad Vlárou

V sobotu 22. června hasiči z Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci
s hasiči z Wojcieszówa nabízeli návštěvníkům své kulinářské zážitky.
Kdo chtěl, mohl ochutnat jak Wojcieszowskou hrachovou polévku, tak
i české sejkory. Tento den přijelo z Rokytnice nad Jizerou 28 obyvatel,
jejichž velkou část tvořily členky klubu důchodců z Rokytnice a z Vilémova. Dostali jsme k dispozici rodáka, který nám návštěvu města
zpestřil procházkou po atraktivních místech, zprostředkoval nám
prohlídku kostela a návštěvu dětského domova, který sídlí v objektu
bývalého zámku. Ráda bych tímto poděkovala účastníkům zájezdu za
příjemnou atmosféru a hezké zážitky. Velké díky patří průvodci Slawomiru Patalasovi.

Hasičská soutěž – Netradiční štafeta
1. místo Rokytnice v Orlických horách
2. místo Rokytnice nad Jizerou
3. místo Rokytnice u Přerova
4. místo Rokytnice nad Rokytnou
5. místo Rokytnice nad Vlárou
Stolní tenis – soutěž družstev
1. místo Rokytnice nad Jizerou „A“
2. místo Rokytnice nad Rokytnou „A“
3. místo Rokytnice nad Vlárou „A“
4. místo Rokytnice nad Jizerou „B“
5. místo Rokytnice nad Vlárou „B“
6. místo Rokytnice nad Rokytnou „B“
7. místo Rokytnice v Orlických horách „A“
8. místo Rokytnice v Orlických horách „B“
Stolní tenis – turnaj ve čtyřhrách
1. místo Miroslav Pfeifer, Petr Štens
2. místo Sylva Zerzánková, Jan Lutz
3. místo Vlastík a Zděnek Burešovi
Rokytnický zpravodaj
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V neděli 23. června skupina mažoretek z Rokytnice nad Jizerou poctila svým vystoupením zmíněný program a odprezentovala tak připravenou taneční rutinu. Vystoupení zvedlo ze židlí všechny diváky a slečny
se dočkaly zaslouženého potlesku. Následovaly umělecké výkony dětí
z umělecké školy z Wojcieszówa. Toto vystoupení udělalo na diváky velký dojem, jelikož se jednalo o umění s prvky cirkusových vystoupení. Po
hezkém představení a výborném občerstvení jsme se v pořádku a spokojeni vrátili v plném obsazení autobusu zase zpět. Děkuji mažoretkám
a jejich odbornému vedení za příjemně strávený den.
Ing. Lucie Lukešová (Vyšanská)
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KULTURNÍ SERVIS
Rokytnice nad Jizerou
• 9. 8. 2013 – 11. 8. 2013 – Kovosochání, Galerie Starý Kravín, Františkov
• 17. 8. 2013 – Martin Chodůr, Matt Pardus, Kouzelná školka s Michalem, areál Rotextile
• 23. 8. 2013 – Nazdar léto fest IV., Restaurace
u Udatných
• 31. 8. 2013 – Arakain, Alanis Morissette, Příběhy
včelích medvídků, areál Rotextile
• POZVÁNKA na Svatomichaelskou pouť (28. – 29.
září 2013) – Součástí rokytnické pouti bude již tradičně doprovodný program na centrálních parkovištích (v sobotu odpoledne), ve kterém vystoupí
Krkonošská dechovka, rocková kapela Vacancy
a tradiční host na závěr Vichr z hor. Celý program
zahájí rokytnické a ponikelské mažoretky. Sobotní
doprovodný program zakončí ve 20.00 hodin velkolepý ohňostroj.

Okolí
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Cestovní kancelář

A & A Reisen

z Berlína s 23 lety zkušeností a 970 objekty

HLEDÁ
další byty, pokoje, domy, penziony, hotely

– objekty ke dlouhodobé spolupráci
v Krkonoších i v podhůří.

INZERCE

• 4. 5. 2013 – 30. 4. 2014 – Výstava: Sedlačina pěkná
dřina, Muzeum – Památník Zapadlých vlastenců,
Paseky nad Jizerou
• 1. 6. 2013 – 28. 9. 2013 – Nostalgické jízdy na Zubačce, Muzeum ozubnicové dráhy, Kořenov
• 1. 6. – 29. 9. 2013 – Výstava „Jaroslav Skrbek“, výstava akademického malíře, Vlastivědné muzeum
Vysoké nad Jizerou
• 9. 8. 2013 – 10. 8. 2013 – Keltská noc, Areál můstků
Harrachov, Harrachov
• 10. 8. 2013 – Bike Music Fest 2013, Paseky nad Jizerou
• 10. 8. 2013 – Krkonošské pivní slavnosti, vystoupí
Anna K., Děda Mládek Illegal Band atd., Vrchlabí
• 11. 8. 2013 – Vysocká časovka 2013, cyklistický závod na trase Cimbál u Semil – Vysoké nad Jizerou,
Vysoké nad Jizerou
• 17. 8. 2013 – Štěpánův jarmark na Štěpánce, Rozhledna Štěpánka, Kořenov – Příchovice
• 17. 8. 2013 – IV. Motofest, sraz motorkářů s doprovodným programem, Autokemp Zátiší, Jablonec
nad Jizerou
• 20. 8. 2013 – Koncert Cinque nostri, koncert ve
sloupovém sále čp. 1, Jilemnice
• 9. 9. 2013 – Sun dance – přednáška o náboženském
obřadu indiánů, SD Jilm Jilemnice
• 15. 9. 2013 – Jak šel pejsek do školy, pohádka pro
děti, SD Jilm, Jilemnice
• 17. 9. 2013 – Divadlo Aloise Jiráska Úpice: P.R.S.A.
– Eugeniusz Szybal, úsměvná komedie o tragice
ženského osudu děděného po mnoho let, SD Jilm,
Jilemnice
• 25. 9. 2013 – Galavečer rytmů a strun: Jaroslav
Svěcený a Václav Mácha, koncert, SD Jilm, Jilemnice
• 2. 10. 2013 – Honza nebojsa, pohádka pro děti, SD
Jilm, Jilemnice

V zimní sezoně se SILVESTREM.
Hosté platí při příjezdu v EURO.
Tel.: +420 604 200 306
Tel./fax: +420 499 425 142
E-mail: office@a-a-reisen.de (nabídky můžete psát i česky)

www.a-a-reisen.de
7 - 8/2013
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Nové knihy

Nové knihy na červenec a srpen
Romány pro ženy, společenské a psychologické romány:
»» Tyburcová – Nepřestávej tančit
»» Jakoubková – Můžeš-li se vdát dnes,
neodkládej to na zítřek
»» Závodná – Alma mater
»» Hörömpöli – Rok milenkou
»» Green – Místo v mém srdci
»» Garlock – Úsvit lásky
»» Walden – Uprostřed ráje
»» Stimson – Kdo miluje nejvíc
»» Ingemarsson – Sny o vůni citronů
»» Valková – Arabská žena
»» Shaw – Údolí lagun
»» Simpnns – Taťána a Alexandr
»» Cleave – Včelička
»» Grossman – Mít s kým běžet
»» Zusak – Zlodějka knih
Romány humoristické:
»» Hartl – Prvok, Šampón, Tečka a Karel
»» Safier – Mizerná karma
»» Karon – Z Mitfordu do staré vlasti
»» Brooks – Dospěj!
»» Torday – Lov lososů v Jemenu

Romány historické, životopisné
+ skutečné osudy:
»» Follett – Zima světa
»» Martin – Tanec s draky
»» Mitchell – Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta
»» Kerr – Nebezpečná metoda (Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové)
»» Koepcke – Zázraky se dějí
»» White – Žil jsem mezi malomocnými
»» Howarth – Každý umírá sám
»» Macháčková – Útěk z ráje
Napětí, detektivky, thrillery:
»» Connelly – Pátý svědek
»» Jackson – Bez milosti
»» Harris – Vražda na Den práce. Vražda na
silvestra
»» Bruen – Svatyně
»» Rowland – Pavilon z oblaků
»» Hiltuen – Finské pouto
»» May – Skála
»» Lindell – Medová past
»» Riggs – Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti

Děkuji čtenářům za účast v anketě a přidaná milá slova. Výsledky ankety si můžete přečíst na webu knihovny. Těším se na
Vaše návštěvy v knihovně a další společné
čtenářské rozhovory a zážitky. Doufám, že
od září využijete rozšíření půjčovní doby
o pondělí odpoledne a uvítáte další přírůstky nových knih. Hezké léto a na shledanou v knihovně se těší Soňa Valášková.
V srpnu bude knihovna otevřená
od 19. 8. do 28. 8.
(ostatní dny je čerpána dovolená).
Rozšířené půjčovní hodiny v městské
knihovně (od 1. 9. 2013):
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.30 – 11.30
–––
–––
8.30 – 11.30
–––

13.00 – 15.00
13.00 – 17.00
12.00 – 16.00
13.00 – 17.00
–––

Kam lze cestovat pouze na občanský průkaz
Letos lze občanský průkaz (díky nabytí účinnosti zákona
o cestovních dokladech) použít jako cestovní doklad k cestám do některých států, které nepatří do Evropské unie
nebo do Schengenského prostoru.
Jednodušší bude cestování do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska.
Na občanský průkaz je možné do uvedených států cestovat
jak pozemními dopravními prostředky, tak letecky. Cestovat
na občanský průkaz mohou i občané mladší 15 let. Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat k cestám občanské průkazy typu knížky, které byly vydány občanům narozeným před
1. lednem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich
vydání došlo ke změně podoby držitele.

Projekt „Řídím, piju nealko pivo“
Konzumace alkoholu a řízení vozidel je neslučitelné
a dlouhodobě tato problematika patří mezi priority jak Policie ČR, tak i Českého svazu pivovarů a sladoven. Projekt
„Řídím, piju nealko pivo“ je proto jejich společným projektem, který má tříletou tradici. Letos proběhl první běh
projektu v období kolem Velikonoc, stěžejním obdobím jsou
letní prázdniny. Policisté při dopravních kontrolách předávají řidičům kartičku s orientačními informacemi o odbourání
alkoholu v krvi a letáček o tom, jak postupovat v případě
dopravní nehody. Hovoří také o rizicích řízení auta při tzv.
„kocovině“ a o trestně právní odpovědnosti řidiče, který
pod vlivem alkoholu usedne za volant. Řidiči, u nichž policisté neodhalili požití alkoholu před jízdou, dostanou od
promotérek Českého svazu pivovarů a sladoven dárky - alkoholtester a nealkoholické pivo.
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POUDAČKA
Strach
Dnes bylo krásné ráno. Sluníčko mě probudilo dřív než maminka. Sníh venku se jen
třpytí. Těším se, že půjdu vyzkoušet svoje
nové sáňky, dostal jsem je k Ježíšku a když je
projetá cesta, tak to dolů od naší chaloupky
krásně frčí. Tatínek odjel s koněm někam
moc daleko, tak vyjel už někdy v noci. Prý
jel až někam do Visentalu (Lučan). Jezdí tam
s hotovými korálky. Babička a maminka je
navlékají. Jsou to takové droboučké korálky, mají je nasypané v korýtkách z prkýnek,
v jedné ruce mají několik jehel, těmi píchají
do těch korálek a tak je navlékají na dlouhé
nitě. Tu práci jim dává strýček Pepik, co má
taky krám. Dává tu práci více lidem, a když
má hodně hotovo, tak to tatínek odveze do
toho Visentalu s koněm a přiveze zase korálky. Tatínek říká, že to je na koně moc daleko.
Tak vyjíždí brzy, ještě v noci, aby tam byl včas
a mohl koně ještě nakrmit a nechat odpočinout, než pojede zpátky. Dnes jim na cestu
svítí sluníčko, ale děda s babičkou povídají,
že to asi dlouho nevydrží, že se to nad Končinama začíná mračit. S maminkou vzpomínáme na tatínka, kde teď asi je, jestli už jede
zpátky a tak. Maminka má vždycky starost,
když jede tak daleko, aby se mu něco nestalo cestou. „No hlauně aby vyderželo počasí,
ňák se mě to nelíbí“, říká babička, když již je
pozdě odpoledne a venku se najednou zamračilo a začíná foukat vítr. Ale sáňkovat to
šlo moc dobře. Ale když začal foukat víc vítr,
tak musím domů. Taky se začal sníh jen chumelit. To Anna má o mě starost a volá mě
domu: „Už seš celej voznobenej, tak už pojď
domu.“ Když hned neposlechnu, tak přijde
maminka a to už musím. Zatím se setmělo
a venku to fouká pořád víc a víc. K večeři
jsou brambory na loupačku, tvaroh a podmáslí, jako každý den. Co asi večeří tatínek,
vzpomínáme. Vím, že si bere sebou chleba
se solí a někdy se špekem. Venku se spustila metelice, vítr honí sníh a meluzína občas
zavyje. „Dyť sem to říkal, že přijde nekleč“,
říká děda. Jen nemalujte čerta na zeď, snad
nebude tak zle, utěšuje se maminka.
Ale až to s ní trhlo, když vítr prudce zafoukal a zalomcoval okny. „Ráno tak pěkně
a teďkon tohle“, přidá se Anna. „Kdepak Bohumil asi je?“ Anna má o každého vždycky
největší starost. Já poslouchám, jestli uslyším zvonek našeho koně, ale slyším jenom
vítr, který je stále silnější.
Všichni jsme najednou nějak zaraženi,
máme strach o tatínka i o koně, jak v tom
počasí dojedou. Čas se vleče. Je po večeři,
venku dávno hotovo, jen všichni se straRokytnický zpravodaj
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chem posloucháme jak to venku hvízdá,
fučí a sténá. Babička přinesla s půdy větývek svěcených kočiček a dává je do kamen.
„To je na usmířenou s větrem, aby neškodil“,
vysvětluje babička a dál vzpomíná: „Toho
Zabuchovskýho tenkrát zamordovali taky
dyž jel s korálema.“ „I dej pokoj zrouna tejdě“, okřikuje babičku děda. A je ticho. Jen
v kamnech praská a venku fučí vítr. „Taková
metelice“, povzdychne si Anna, která toho
moc nenamluví. Svěcené kočičky na vítr
nějak neplatí. Máme je na domě (na půdě)
za krovem, aby neuhodilo. Anna je nosí nechat posvětit na Květnou neděli do kostela.
Tatínek je pak nosí na podzim na pole, kde
máme zaseté žito a do každého rohu pole
zastrčí větévku kočiček. To aby ho kroupy
nepotloukly. Loni mě vzal sebou a mohl
jsem ty větévky zastrkovat na pole. Tak cítím, že asi mám nějakou zásluhu na našem
žitě. Žito to je velká věda. Osivo se musí
mořit nějakým práškem, aby nemělo plíseň, musí se správně nasít, aby nebylo moc
husté, poněvadž by pak mohlo polehnout
a nic by z něho nezbylo. Když žito klíčí a pomalu roste ze země, tak je krásně červené.
Na zimu zezelená, na jaře se chodíme dívat,
jestli už metá a pak krásně voní chlebem,
když kvete a vítr nosí oblaka pylu.
Ale teď je zima, je metelice a tatínek je
někde na cestě s koněm. Nejde to vydržet,
a tak se ptám babičky, jak to bylo s tím co
ho zamordovali a proč? „No von ten někdo
věděl, že až pojede domů, tak že bude mít
hodně peněz za ty korále, a tak si na něj počkal ve sklenařickým háji, zabil ho a vokrad
ho. Jo peníze jsou čertovy vobrázky. Moc se
to vyšetřovalo a jennoho za to zauřeli, jenže nevinnýho. Ten pravej vrah se přiznal až
na smrtelnej posteli, dyž ho sjedomí tlačilo,
tak se vyzpovídal farářoj. Ale to bylo až za
mnoho let, celou tu dobu vyderžal mlčet
i dyž sjedomí ho muselo žráť. Toho nevinnýho potom holt pustili a dostal za to nevinný
vodsouzení hromadu peněz. Postavil si za
to novej domek. Jenže co. Život strávenej
v kriminále pro nic za nic a stejně pak berzo umřel. A ta jeho se ustejskala. Tak nevím
esli Pámbů mu ty hříchy vodpustil, možná
se smaží v pekle.“
„Dyž voni boží mlejny melou holt někdy
až moc pomalu.“
Babička povídání dokončila a zapaluje
svíčku. „Ale, babi, že se už teď nepřepadává“, chci mít jistotu. Maminka u kamen
zavzlykala a děda se rozzlobil. „Takriš,
dejte s tím pokoj, dyť to není malej kluk.“
A bouchnul pěstí až svíčka poskočila a zhasla. Maminka už před tím zapálila petrolejku

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Životní jubileum slaví
v měsíci červenci a srpnu
2013 tito naši spoluobčané:
80 let
81 let

82 let
83 let
84 let
85 let

86 let
87 let
88 let
89 let
90 let

91 let
92 let

Kobrová Hana
Prokop Jaroslav
Kobr Drahoslav
Glos Václav
Votoček Luděk
Jedličková Lidmila
Kučera Vladimír
Breuerová Ilse
Bašusová Helena
Kalafutová Anna
Jandečková Helena
Neoproudová Miloslava
Baudišová Miloslava
Sejpal Václav
Sasková Emilie
Votočková Miloslava
Tauchmannová Pelagie
Kubátová Anna
Novotná Věra
Doubková Miluše
Soukupová Olga
Jindřišek Miloslav
Holatová Miluše
Prokůpková Marie
Kavanová Milada
Hamanová Martana

Všem oslavencům
blahopřejeme!
a tak sedíme u pomrkávající lampy a nikomu není do řeči. Máme strach. Ne o sebe,
ale o tatínka. Najednou jsem plnej toho
strachu a běžím se schovat k mamince. Je
pozdě a maminka chce, abych šel spát.
Pojď, pomodlíme se za tatínka a půjdeme spát, však on přijede. Nechci. Nepůjdu.
„I dyť von je na takovou nekleč zvyklej“, těší
sebe i mě Anna. Tak sedíme, každý v těch
v svých myšlenkách a venku fučet nepřestává. Konečně. Bouchly dveře a někdo dupe
a sklepává sníh. „No co eště nespíte“, ozvalo se ode dveří a tatínek je konečně tady.
Celý ošlehaný od větru a šťastný, že je mezi
námi, jako my všichni.
A najednou je zas teplo a bezpečno ve
světnici a venku ať si meluzína kvílí. Mě je
zase dobře. Dobrou noc.
S laskavým svolením p. Ing. Stanislava
Soukupa autora si přečtěte vzpomínky jak
„Bylo nebylo“ na horách Krkonoších.
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SPORT
LYŽOVÁNÍ

Mistrovství světa Masters ve sjezdovém lyžování
v Rokytnici nad Jizerou v roce 2016
Vážení sportovci, vážení občané města Rokytnice
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval, že 27. 2. – 5. 3.
2016 se uskuteční v Rokytnici nad Jizerou Mistrovství světa ve
sjezdovém lyžování v kategorii Masters.
Na základě žádosti výboru TJ, lyžařského klubu a ski klubu Masters byla tato žádost postoupena na SLČR a následně do komise
Fis Masters ve Švýcarsku. Mimo jiné tyto žádosti o uspořádání mistrovství podpořilo představenstvo Spartak a. s., rada města Rokytnice a hejtman Libereckého kraje, předseda svazu lyžařů ČR a další
funkcionáři ČSTV. Na základě těchto skutečností byla naše žádost
5. 6. 2013 na světové konferenci Fis v Dubrovníku schválena.

klubu Masters uspořádali 5 ročníků mezinárodních závodů Fis Masters, a to vždy na vysoké sportovní úrovni. Získané zkušenosti jsou
k nezaplacení. Dále Vás chci informovat o tom, že Ski areál Horní
Domky splňuje všechny podmínky k uspořádání takovýchto závodů.
Všechny tratě jsou homologované a parametry sjezdových tratí odpovídají pro závody Masters. Vzhledem k tomu, že jsem se zúčastnil
a startoval na čtyřech mistrovstvích světa Masters v Itálii, Švýcarsku, Rakousku a USA mohu zodpovědně srovnávat úroveň těchto
středisek s Rokytnicí. Domnívám se, že organizaci mistrovství světa
tak, jak to dělají jinde, můžeme zvládnout v pohodě. Jak přípravu,
tak i samotné závody bude řídit organizační výbor. Členové tohoto
výboru mají velké zkušenosti s pořádáním mezinárodních závodů.
Jenom pro informaci, zkušený a perfektní tým rozhodčích pod vedením pana Bareše, technický tým pracovitých a zodpovědných členů
pod vedením pana Kočvary, výpočetní středisko pod vedením pana
Ulvera a další členové jednotlivých sekcí organizačního výboru,
panové Braun, Gebrt, Jirman, Málek, Hanč, Lipanský, Jon, Mastný,
Tošovský, Ulver, v neposlední řadě velice zodpovědný a zkušený ředitel závodů pan Setunský a zástupci SLČR a další.
Dovolte, abych Vás informoval o tom, že závodníci a doprovod,
kteří se zúčastní těchto závodů, jsou povinni náklady na účast hradit
ze svých finančních zdrojů:

V historii Československa a České republiky to bude první Mistrovství světa Masters ve sjezdovém lyžování, které se uskuteční právě v Rokytnici. Je to velká čest jak pro sportovce, tak i pro občany
města Rokytnice. Těchto závodů se zúčastní cca 400 – 450 závodníků a cca 100 – 150 členů doprovodu z celého světa. Závodit se bude
v SG, obřím slalomu a slalomu.
Vážení sportovci, vážení občané, po Rokytnici se šíří nepředstavitelné pomluvy a fámy, že toto mistrovství bude propadák, že to tu
dopadne jako v Liberci. Domnívám se, že lidé, kteří šíří tyto pomluvy nemají informace, ale ani žádné zkušenosti s pořádáním závodů
Masters. Sděluji Vám, že členové TJ Spartak, lyžařského klubu a ski

1) pořadatel nezajišťuje ubytování pro závodníky a doprovod –
závodníci a doprovod si musí objednat ubytování přímo u ubytovatele a zaplatit provozovateli
2) startovné každý závodník a doprovod zaplatí na účet TJ
3) skipasy každý závodník a doprovod zaplatí na účet Spartak a.s.
4) galavečer každý závodník a doprovod zaplatí na účet TJ
5) pořadatel nezajišťuje parkovací místa pro auta závodníků
Další finanční prostředky získané od sponzorů pokryjí vícenáklady.
Vážení sportovci, vážení občané, doufám, že jsem alespoň částečně vysvětlil organizování a financování těchto závodů. Věřím, že
příprava a uspořádání těchto závodů dopadne výborně, ke spokojenosti jak závodníků, tak i nás pořadatelů. Domnívám se, že pořádání
těchto závodů přinese hodně pozitivního do Rokytnice.
Vladimír Málek
předseda ski klubu Masters

6. ročník veřejného PROam turnaje

v TENISE ROKYTNICE OPEN
Sobota 7. 9. 2013 9.00 hod.

•
•
•
•
•
•

Počet hráčů 16 – Muži a ženy v jedné kategorii, věk není omezen
Info a přihlášky P. Doubek, R. Korbelář
Sport. hala TJ +420 604 110 305, 732233117
Startovné 50,- Kč, členové TJ Spartak zdarma
Míče do hry dodá pořadatel, vstup pouze v tenisové obuvi!
Věcné ceny a poháry pro nejlepší

20

7 - 8/2013

Rokytnický zpravodaj

Udělení medailí zasloužilým členům TJ Spartak Rokytnice n. J.
Vážení členové TJ Spartak Rokytnice, vážení sportovci, vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o skutečnosti, že členové ski klubu Masters navrhli
udělit nejvyšší ocenění – pamětní medaili
- osmi zasloužilým členům TJ, a to za dlouholetou obětavou práci jak při rozvoji TJ, tak
při výstavbě ski areálů Horní Domky a Studenov a dále za vynikající reprezentaci jak
Československa, tak České republiky.
Tento návrh byl předán ke schválení výboru TJ a následně postoupen ke schválení
výkonnému výboru ČSTV Praha. Výkonný

Rokytnický zpravodaj
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výbor návrh schválil a nejvyšší ocenění – pamětní medaile obdrželi tito členové:
pan Slavomil Braun
pan Jan Čermák
pan Jan Samohel st.
pan Pavel Setunský
pan Oldřich Udatný
pan Miroslav Žalský
paní Jiřina Jonová
paní Ludmila Žalská
Pamětní medaile oceněným byly předány dne 11. 7. 2013 v hotelu Zlatý Lev v Li-

berci za přítomnosti náměstka hejtmana
Libereckého kraje pana Vladimíra Mastníka, starosty města Rokytnice pana Petra
Matyáše, předsedy krajského výboru ČSTV
pana Vladimíra Boháče, předsedy ski klubu
Master pana Vladimíra Málka, předsedy
lyžařského klubu pana Jiřího Jirmana a dalších hostů.
Jménem členů ski klubu Master a jménem všech sportovců přeji vyznamenaným
hodně zdraví štěstí a pohody v dalším životě.
Vladimír Málek
předseda ski klubu Masters
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TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – volejbalový oddíl pořádá na volejbalových kurtech u Pěvína tradiční

ROKYTNICKÉ VOLEJBALOVÉ DNY
sobota 24.8.2013

neděle 25.8.2013

Memoriál
Zbyňka Neumanna

Turnaj Rokytnicka
37. ročník

pro družstva mužů oblastních přeborů a soutěží

pro amatérská družstva místních podniků a organizací

»»
»»
»»
»»
»»

»» začátek turnaje v 8.30 hodin
»» startovné 300,- Kč
»» přihlášky na níže uvedenou adresu do 23.8.2013 nebo
v den konání do 8.00 hod. na Pěvíně
»» družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí

začátek turnaje v 8.30 hodin
družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí
podmínka: minimálně jedna žena v družstvu
večer společné posezení
startovné 180,- Kč
Společné pro oba turnaje:

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Předpis: hraje se podle platných pravidel volejbalu
Systém: bude určen pořadatelem podle počtu přihlášených družstev
Ceny: nejlepší družstva všech turnajů obdrží diplomy a věcné
ceny dotované místními sponzory
Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem přímo na Pěvíně
Přihlášky na adresu: Tomáš Gebrt
Horní 647, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, telefon +420 603 567 006

TURNAJE SE KONAJÍ POD ZÁŠTITOU
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Tomáš Gebrt – pořadatel
Zbyněk Neumann – předseda VO

INZERCE

Lazury, barvy, oleje a vosky
NOVÝ SVĚT 350
512 46 HARRACHOV
Po-Pá 8:00-15:30

Totální výprodej
cyklistické dresy, kalhoty, tretry,...
letní běžecký program Pearl Izumi
hole Nordic Walking
běžecké lyžování- textil, obuv, hole

 603 823 810
Rokytnice nad Jizerou
 info@rvclub.cz
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DŘEVOSOCHÁNÍ 2013
Tvůrčí setkávání umělců, výtvarníků, sochařů… dnes už ke Františkovu prostě patří.
Každoroční sympozium s bohatým doprovodným programem určeným pro návštěvníky stojí za to.
Zahájení patřilo krásnému vystoupení
mažoretek s DDM v Rokytnici nad Jizerou
a slyšeli jsme povzbudivá slova od starosty
Jablonce nad Jizerou a pána hor Krakonoše.
Odpoledne pak pokračovalo loutkovou pohádkou divadla Matýsek „Datlování“.

Druhý den se sjeli ochránci starých řemesel a my mohli slavnostně otevřít prostory Starého kravína, jejich nadšení a umění
krásně zahřáli návštěvníkům srdíčka a tak

Večer nám propršel, ale obdivovatelé
cimbálové muziky Hudci z Podluží si ve stanu dobře zazpívali a zatancovali.

Dobrá nálada, vůně dřeva ze vznikajících
soch provázeli čtvrteční den, kdy byl veřejnosti otevřen buřanský mlýn a večer nám
zpříjemnil DJ Libor Saska svojí diskotékou.
V pátek se návštěvníkům opět otevřel
buřanský mlýn a odpoledne nám přišel objasnit naši minulost z třicátých let minulého
století Mgr. Ondřej Vašata z trutnovského

muzea se svojí přednáškou „O české menšině v Rokytnici nad Jizerou“. Letos nám
večerní koncert skupiny Naboso nepropršel
a tak nálada byla více než výborná.
Věci hezké rychle utíkají a tak tu byl
nejnavštěvovanější den a to tradiční hasičská slavnost s oživlým obrazem z Kostnice
a s ukázkami staré hasičské techniky. Okolo kravína se vystavovala díla k prodeji,
která vytořili sochaři na devátém ročníku
Dřevosochání .Hezké odpoledne zabarvila
hudba DJ. Václava Ulricha a tečku udělali
místostarosta Rokytnice nad Jizerou p. Petr
Kadavý a pán hor Krakonoš. Mezi návštěvníky jste mohli vidět členky Jilemského spolku
paní a dívek v jejich krásných kostýmech.
A na zakončení nám předvedly kostýmy řemeslnic cukrářky, modistky, pradleny, kojné
atd.
Za krásných pět dní letošního již devátého ročníku děkuji všem sochařům, příznivcům a návštěvníkům akce, celému realizačnímu týmu a našim sponzorům. Těšíme se
za rok opět na viděnou.
Kolektiv Starého kravína

zde panovala jako vždy dobrá nálada. Stejná atmosféra platila o patro výš, kde zahájila výstavu starých hraček „S čím jsme si dřív
hráli“, vedoucí Jilemského spolku paní a dívek p. Markéta Hajná.

© Foto Rostislav Šturma,

SURA s.r.o.
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