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Vážení spoluobčané,
konec letošního roku je na dosah a přichází období jeho hodnocení. Proto bych
rád, stejně jako každý rok, v krátkosti zrekapituloval jeho nejdůležitější události.
V minulých několika letech jsem začínal
toto hodnocení pesimistickým konstatováním, že co se týká hospodaření města, došlo opět k dalšímu propadu rozpočtových
příjmů a že finanční situace a především
investiční schopnost začíná být díky tomu
velmi špatná. Jsem rád, že v tomto roce
mohu na rozdíl od těch minulých začít optimisticky, neboť díky změně zákona o rozpočtovém určení daní se naplnilo očekávání
a rozpočtové příjmy (myšleno ty daňové od
státu) se oproti roku 2012 reálně navýšily
o přibližně 5 mil. Kč. Je to sice méně, než
bylo ze strany státu slibováno, ale i přes to
se jedná o velmi významné zlepšení. Kromě této změny pomohlo k navýšení příjmů
i zvýšení daně z nemovitosti prostřednictvím místního koeficientu. I když se jednalo o velmi nepopulární krok, přinesla tato
změna poměrně významné navýšení příjmů
města o přibližně 1,5 mil. Kč.
Pevně věřím, že pozitivní vývoj rozpočtových příjmů bude přetrvávat i v budoucnu

a že nebude docházet ze strany státu, stejně
jako v minulosti, k legislativním úpravám,
na které by ve finále doplácely obce a města
propadem svých příjmů.
Kromě navýšení rozpočtových příjmů
pomohly také k pozitivnímu vývoji rozpočtu
některé úspory na straně výdajů. Na začátku roku se například podařilo refinancovat
za výrazně výhodnějších podmínek část
úvěru, který město v minulosti přijalo v souvislosti s akcí Čistá Jizera. Město tímto krokem ušetří v budoucnu více než 1 mil. Kč.
Velmi významně se také v letošním roce
podařilo rozšířit majetek města a to díky navrácenému historickému majetku. Ačkoliv
lustrace všech pozemků byla velmi složitá
a finančně náročná, vyplatilo se to a město
získalo do svého majetku od Správy Krnap
120 ha lesní půdy.
V roce 2013 bylo město stejně jako
v roce 2012 velmi úspěšné v získávání dotací na investiční i neinvestiční akce. Největší
dotace byly získány z Operačního programu
životní prostředí a to díky tzv. zrychleným
výzvám. Jejich prostřednictvím se snaží
Státní fond životního prostředí rozdělit ještě na poslední chvíli co nejvíce dotačních
peněz, aby je ČR nemusela na konci programovacího období EU vracet. Podávání žá-

dostí bylo sice „zjednodušené“ a byla velká
pravděpodobnost úspěchu, ale výzvy byly
vyhlašovány velmi rychle s krátkými lhůtami, a především měli podmínku dokončení
projektů do konce roku 2013. Vše se nakonec podařilo stihnout, připravit a celkově
zvládnout. V roce 2013 jsme tak získali dotace a zrealizovali projekty „Snížení energetické náročnosti Mateřské školy v Horní
Rokytnici nad Jizerou“, „Snížení energetické
náročnosti Mateřské školy v Dolní Rokytnici
nad Jizerou“ a „Intenzifikace a optimalizace
systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou“. Tyto investiční projekty za více než
13,5 mil. Kč budou zčásti profinancovány již
v letošním roce, z části v roce 2014. Dotace pokrývá téměř 10 mil. Kč, zbývající část
bude pokryta z rozpočtu města a z velmi výhodného úvěru z Regionálního rozvojového
fondu. Velmi důležité je, že realizace těchto
projektů bude městu v budoucnu přinášet
úspory provozních nákladů.
Další projekty, které jsou již realizovány
a budou dokončeny v roce 2014, nebo jejichž realizace bude v roce 2014 zahájena,
jsou projekty financované z OP ŽP „Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Rokytnici nad Jizerou“, „Varovný

p rotipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou“, „Revitalizace aleje Horní
ves – část II“ a projekt financovaný z ROP
„Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená“. Mimo tyto akce se možná podaří v příštím roce realizovat i projekt „Snížení energetické náročnosti Domu dětí a mládeže“,
na který byla podána žádost o dotaci z OP
ŽP v nedávné době.
Město v roce 2013 využilo kromě dotací
z „velkých“ operačních programů i několik
„menších“ dotací z krajských zdrojů, z Programu obnovy venkova přes MAS „Přiďte
pobejt!! a z Fondu malých projektu Euroregionu Nisa.
Na všechno se však dotace získat nedají
a tak město v roce 2013 uskutečnilo i několik akcí z vlastních finančních prostředků.
I přesto, že se kvůli přípravě dotačních projektů musely některé naplánované investiční akce v průběhu roku zrušit, byla zrealizována oprava dešťové kanalizace v oblasti
U Kroupů, oprava příjezdové komunikace
k Horním Domkům, byla dokončena digitalizace vysílání kabelové televize, instalace
I. etapy městského navigačního systému,
rekonstrukce části veřejného osvětlení od
sběrného dvora ke kostelu a několik dalších
menších akcí v rámci oprav a údržby městského majetku. Díky mírné zimě a uspořeným financím za zimní údržbu se podařilo
v roce 2013 opravit oproti minulým letům
i velké množství místních komunikací.
I když jsou finance vždy až na prvním
místě, není fungování města jen o penězích, dotacích a investičních akcích. Proto
bych rád krátce zmínil i několik dalších věcí
týkajících se rozvoje města, které se v roce
2013 podařily. Na prvním místě je schválení Strategického plánu rozvoje města, který

nám stanovuje do budoucna priority a cíle,
na nichž jsme se společně v rámci veřejné
diskuze shodli. Druhým významným bodem
je schválení změny územního plánu řešící
lyžařské propojení Rokytnice s Harrachovem přes Studenov. Tento záměr je však
ještě závislý na schválení územního plánu
v Harrachově. Doufejme, že se vše podaří
dotáhnout do zdárného konce i na harrachovské straně a tento záměr do budoucna
pomůže k velmi potřebnému rozvoji areálu
Studenov. Třetí důležitou záležitostí je uskutečněná změna hranic katastrálních území
mezi Rokytnicí a Harrachovem, která uvedla
do souladu hranice území obcí se skutečně
využívaným územím.
Další sledovanou záležitostí, ve které se
ale bohužel v roce 2013 moc nedařilo pokročit, je snaha o prosazení letního provozu lanové dráhy na Lysou horu. V letošním
roce byly dopracovány oba posudky vlivu
na životní prostředí (rokytnický i Správy
KRNAP), došlo k jejich vzájemnému předání a následně byly předloženy na Ministerstvu životního prostředí. Vzhledem k tomu,
že každý posudek má zcela odlišné závěry,
mělo o dalším postupu rozhodnout právě
MŽP. Bohužel v polovině roku skončila Nečasova vláda, s jejímž ministrem byla celá
záležitost projednávána. Poté byla v srpnu
rozpuštěna poslanecká sněmovna a všichni poslanci, kteří nás v záležitosti letního
provozu podporovali, skončili. Po říjnových
předčasných volbách nebyla bohužel doposud ustanovena nová vláda a jmenován
ministr, se kterým bychom mohli další postup projednat. Doufejme, že se v roce 2014
bude politická situace vyvíjet příznivěji a že
se v otázce letního provozu podaří postoupit dobrým směrem.

Jak už jsem se zmínil v souvislosti s letním provozem lanové dráhy, byl rok 2013
charakteristický také politickými změnami
v naší republice, prezidentskými volbami
a předčasnými volbami do poslanecké sněmovny. Prezidentské volby se konaly ve dvou
kolech v druhé polovině ledna. Volební účast
v Rokytnici byla velmi dobrá, v prvním kole
62,6 % a 66,8 % v kole druhém. Prezidentem
České republiky byl zvolen Miloš Zeman. Na
otázku, zda jsme si v první přímé volbě prezidenta zvolili dobře, si musíme odpovědět
každý sám. Další volby, a to předběžné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
se konaly 25. a 26. října 2013. Volební účast
byla i v tomto případě v Rokytnici poměrně
dobrá, a sice 59,85 %. Jak však dopadne povolební vyjednávání a v jakém složení bude
jmenována nová Vláda ČR, je zatím nejasné.
V každém případě bych Vám rád poděkoval
za Vaší velmi dobrou účast ve volbách.
Tolik ve stručnosti ke končícímu roku
2013. Co se týká nového roku 2014, připomněl bych snad jen to, že v roce 2014 končí
mandát stávajícímu zastupitelstvu města a přibližně v říjnu 2014 se budou konat
nové komunální volby. V rámci těchto voleb
budete mít opět po čtyřech letech možnost
volit členy zastupitelstva města a vyjádřit
tak, jak jste spokojeni či nespokojeni s činností současného zastupitelstva, rady a vedení města.
Vážení spoluobčané, přeji vám jménem
města i jménem svým klidné a radostné
prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů a splnění
všech přání a novoročních předsevzetí.
Ing. Petr Matyáš – starosta města

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města schválila provozování pravidelných měsíčních prodejních trhů (každé druhé úterý v měsíci) na Dolním náměstí
v Rokytnici nad Jizerou v roce 2014 ze strany pana Jana Berouska, Přerovská 842, Pardubice, za cenu 3.000,- Kč za prodejní den.
• Rada města schválila zadání zakázky VZ 20130016 Revitalizace
aleje „Horní Ves – 2. část“ firmě Václav Novotný, Horní Rokytnice
620, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 13169939 za nabídnutou
cenu 137.712,- Kč vč DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky na dodání a instalaci kamerového sytému na Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou společnosti TELMO, spol. s r. o., V Celnici 1031/4, Praha 1, IČ: 47307781, za
cenu 59.192,- Kč včetně DPH a po realizaci této zakázky pověřila
Bc. Martinu Šubrtovou zdokumentováním projektu a neprodleným zasláním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z Motivačního programu 2013 společnosti ELEKTROWIN, a. s.
• Ve dnech 28. – 29. 9. 2013 se v Rokytnici nad Jizerou konala tradiční pouť, a to především na centrálních parkovištích v Horní
Rokytnici. Pouť byla na základě jednání zastupitelstva města
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z loňského roku uskutečněna v tradičním církevním termínu.
S velmi kladnými ohlasy místních občanů i návštěvníků se setkal
zejména sobotní doprovodný hudební a zábavný program pro
děti i dospělé, rovněž i operní koncert pana Jana Hnyka a jeho
kolegů v kostele Sv. Michaela. Ze strany místních občanů ovšem
zazněla i velká spousta kritiky, která se týkala malého počtu prodejců na pouti a malého počtu pouťových atrakcí pro větší děti.
Město má na zajištění pouťových atrakcí smlouvu s panem Jaroslavem Janečkem, který počet velkých a malých atrakcí dodržel,
ovšem provozovatelé těch atraktivnějších typů atrakcí jeli raději
na více navštěvovanější akce. S tím souvisí i málo prodejců (12
stánků každý prodejní den), neboť v termínu Rokytnické pouti se
konala velká spousta jiných městských slavností, zejména v souvislosti s konáním poutí na Sv. Václava, který téměř každý rok
vychází ve stejném termínu jako pouť sv. Michaela v Rokytnici
nad Jizerou. V příštím roce by měla nastat příznivější situace, neboť se tyto dvě poutě nesejdou ve stejném termínu. Pokud by
ovšem tato situace měla nastat v roce 2015 a dále, doporučila
11 - 12/2013
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rada města v dostatečném předstihu tuto věc zvážit a navrhnout
posunutí Rokytnické pouti tak, aby byla zaručena větší návštěvnost i atraktivita pro prodejce.
Radě města byla předložena žádost Města Jablonec nad Jizerou
ohledně uzavření veřejnoprávní smlouvy, týkající se projednání
změny č. 1 územního plánu města Jablonce nad Jizerou. Tyto
činnosti by pro orgány Města Jablonec nad Jizerou vykonávaly
orgány Města Rokytnice nad Jizerou. Tajemnice úřadu zároveň
předložila návrh veřejnoprávní smlouvy, která zahrnuje vymezení činnosti, úhradu nákladů a časové vymezení práce i fakturace.
Rada města uzavření této smlouvy schválila.
Rada města schválila zadání zakázky č. 20130011 – Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou (Městský
informační systém) firmě Tomáš Mikula, Obora III 168/2, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ: 60040459 za nabídnutou cenu 2.367.830,Kč bez DPH.
Rada města schválila zadání zakázky č. 20130026 – Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou (Digitální
povodňový plán) firmě VOP Dolní Bousov, s. r. o., Tovární 341,
294 04 Dolní Bousov, IČ: 62959531 za nabídnutou cenu 120.000,Kč bez DPH.
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové
výši 1.500,- Kč pro nestátní zdravotnické a sociální zařízení, pro
Domov sv. Josefa v Žirči.
Rada města schválila zadání zakázky č. 20130027 – Úprava nástavby a oprava vozidla LIAZ CAS 24 firmě Požární technika
KOMET s.r.o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky, IČ: 18623255
za nabídnutou cenu 252.770,- Kč včetně DPH.
Rada města schválila pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v k.
ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za účelem provozování parkoviště pro
osobní automobily s dobou pronájmu od 1. 12. 2013 do 30. 4. 2014
společnosti BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily.
Rada města byla informována o sportovních výkonech Jakuba
Sedláčka na Mistrovství světa WPC v powerliftingu a Bench-pressu 2013, které se konalo ve dnech 26. 10. 2013 – 2. 11. 2013
v Praze. Jakub Sedláček úspěšně reprezentoval Rokytnici nad Jizerou a umístil se v kategorii do 90 kg v bench-pressu RAW na
krásném 4. místě a v silovém trojboji v kategorii do 82,5 kg na
vynikajícím 3. místě. RM se rozhodla o poskytnutí mimořádného
finančního příspěvku na činnost ve výši 1.000,- Kč.
Rada města schválila prominutí pohledávky ve výši 475,- Kč za
panem Františkem Sukem – dle faktury č. 190207 a zároveň po-
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věřila vedoucí finančního úseku jejím odepsáním (nedobytná pohledávka, neekonomické vymáhání).
• Radě města byl předložen dopis pana Mgr. Tulpy, člena rady pro
resort sociálních věcí z Libereckého kraje, ve kterém doporučuje
obecním samosprávám podpořit spolufinancování protidrogových služeb, a to v souladu s klíčem ke spolufinancování, který
byl vytvořen zástupci samospráv (6,- Kč/počet obyvatel obce
pro obce II. stupně). Ze strany sociálního úseku bylo doporučeno poskytovatelům zajišťující protidrogové služby na území
Libereckého kraje finanční příspěvek schválit. Občanům města
Rokytnice nad Jizerou nabídlo a poskytlo sdružení Most k naději
o. s., Liberec již v mnoha případech servis a poradenství. Občané
mají možnost využít informace o rizicích spojených s užíváním
drog s možností motivace ke změně životního stylu. Dle sdělení
ORP Jilemnice – místní protidrogové koordinátorky bylo nutno
mezi rokytnickou školní mládeží řešit užívání drog, především
marihuany. Služby na sebe navazují a vedou klienta ze závislosti
k uzdravení a zapojení do běžného života. Vzhledem k tomu, že
Město Rokytnice nad Jizerou nemá ve svém rozpočtu dostatek
finančních prostředků, aby mohlo protidrogové služby podpořit
dle doporučujícího klíče (cca 17.400,- Kč), bylo ze strany sociálního úseku doporučeno schválit pro rok 2013 finanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč. RM tento návrh schválila.

Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat ve středu 11. 12. 2013 od 17.00 hodin v jídelně Základní školy.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM JEDNÁNÍ:
Úvod, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky
Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 25. 9. 2013
Hospodaření města:
a) Plnění rozpočtu k datu 30. 11. 2013
b) Schválení rozpočtových opatření č. 8/2013
c) Schválení rozpočtového provizória na I. čtvrtletí roku 2014
d) Schválení finančního příspěvku na poskytování služeb sociální péče
e) Schválení přijetí revolvingového úvěru ad.
5) Prodeje pozemků a majetku obce:
6) Různé:
a) Schválení Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Domu dětí a mládeže Pod střechou
b) Schválení změny Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů
1)
2)
3)
4)
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c) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 – Požární řád
d) Výpočet místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 + návrh Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2013
e) Schválení Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše
(SMO Krkonoše)
f) Informace o dotačních projektech města
g) Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
7) Diskuse
8) Závěr
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města, včetně rozprav a diskusí k jednotlivým bodům, jsou v plném znění zveřejněny na webových stránkách města: www.mesto-rokytnice.cz.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Pracovní doba městského úřadu
o vánočních svátcích:

• V době od 23. 12. 2012 do 1. 1. 2013 budou některé úseky městského úřadu uzavřeny z důvodu čerpání řádné dovolené, jedná
se o tyto úseky: úsek rozvoje města a investic, úsek evidence
nemovitostí, životního prostředí a mezd, úsek sociální a matriky
a zároveň bude uzavřena kancelář starosty města a kancelář tajemníka městského úřadu.
• Otevřeny budou tyto úseky, a to následovně:

Finanční úsek, pokladna:
•
•
•
•

Dispečink

pro provádění zimní údržby místních komunikací

pondělí 23. 12. 2013
8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 14.00 hod.
pondělí 30. 12. 2013
8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 14.00 hod.
úterý 31. 12. 2013
8.00 – 12.00 hod.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 321.
• Záležitosti plateb lze řešit i na Městském informačním centru.

V případě připomínek či dotazů ohledně provádění zimní
údržby místních komunikací se obracejte přímo na dispečink
spol. ROTES, s. r. o. na telefonních číslech: 604 187 850 nebo
481 523 681.

Stavební úřad:

Město Rokytnice nad Jizerou informuje

• pondělí 23. 12. 2013
8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 14.00 hod.
• pondělí 30. 12. 2013
8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 14.00 hod.
• V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 314.

Úsek místních poplatků:
• pondělí 30. 12. 2013
8.00 – 16.00 hod.
• V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 321.
• Úhradu místních poplatků nebo vydávání parkovacích karet lze
řešit i na Městském informačním centru. Upozorňujeme pouze,
že poplatky na rok 2014 lze hradit až v roce 2014.

Sekretariát, podatelna:
• pondělí 30. 12. 2013
8.00 – 12.00 hod.
• V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 311.
• Zároveň upozorňujeme, že úřední ověřování podpisů v současné době zabezpečují i pobočky České pošty, s. p.

Svoz komunálních odpadů o vánočních svátcích
Svoz komunálních odpadů z popelnic a modro-bílé pytle na
komunální odpad budou o vánočních svátcích, tj. v 52. týdnu
(23. 12. – 28. 12. 2013) a v 53. týdnu (30. 12. – 4. 1. 2014) probíhat
v tradičních dnech bez ohledu na svátky, tj. v pondělí a v úterý.
Může se však z technických důvodů stát, že popelnice budou vyvezeny s 24 hodinovým zpožděním.
Počítejte tedy, prosím, s tím, že v obvyklý vývozní den mohou
popeláři přijet i v mimo obvyklou hodinu, vývozní den je stanoven
v rozsahu od 0:00 do 24:00 hodin. Je proto důležité dávat popelnici k vysypání vždy večer před vývozním dnem.

Provozní doba na Sběrném dvoře o vánočních svátcích
•
•
•
•
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neděle 22 12. 2013
středa 25. 12. 2013
neděle 29. 12. 2013
středa 1. 1. 2014

otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
ZAVŘENO
otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin

o předběžné nabídce na obsazení pracovního místa
 edoucího pracovníka Kabelové televize města
v
Rokytnice nad Jizerou
( jakožto připravované organizační složky města).
Předpokládaný termín nástupu: květen 2014
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI:
• Zabezpečení činnosti organizační složky Kabelová televize města
po organizační, technické a ekonomické stránce.
• Tvorba a zajištění vysílání informačního kanálu kabelové televize
(grafická úprava vysílaného programu, natáčení videospotů, spolupráce s Městem při předávání informací, řešení reklam, apod.).
• Ve spolupráci s odbornou firmou bude zabezpečovat údržbu,
opravy a provoz kabelové sítě a technologických zařízení a dále
bude spolupracovat na zajištění licenčních služeb.
• Ve spolupráci s odbornou firmou bude dále zabezpečovat připojování a odpojování uživatelů distribuční sítě VKR a internetu.
• Ve spolupráci s Finančním úsekem Města bude řídit výběr poplatků od uživatelů služeb.
• Zpracování návrhů programových a cenových nabídek (balíčků)
pro připojení na kabelovou televizi a pro připojení na internet.
POŽADAVKY:
• Úplné střední vzdělání s maturitou výhodou – požadujeme vzdělání nebo praxi odborného charakteru (např. informatika, grafika, telekomunikace, elektrotechnika, apod.).
• výborná znalost práce na PC (Microsoft Office – zejména znalost práce v PowerPointu, úprava a střih videí, úprava fotografií,
apod.)
• flexibilita, řidičský průkaz skupiny B, praxe v oboru nebo podobném zaměření výhodou.
• Na obsazení tohoto pracovního místa bude v I. čtvrtletí roku
2014 zveřejněno výběrové řízení.
• Případní zájemci o toto pracovní místo se již nyní mohou informovat na Městském úřadě, a to buď u starosty města Ing. Petra
Matyáše – tel. 481 549 316 nebo tajemnice Martiny Šubrtové
– tel. 481 549 319.
11 - 12/2013
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od dubna více nádob na tříděný odpad

Kontejner na textil

Jak jste se již mohli dočíst v minulých číslech Rokytnického zpravodaje, bylo naše město úspěšné při své žádosti o dotaci na tzv.
Intenzifikaci a optimalizaci systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů v Rokytnici nad Jizerou, což znamená, že dojde
ke zlepšení a rozšíření stávajícího systému sběru tříděných odpadů.
Od poloviny dubna 2014 bude stávající síť míst s nádobami na
tříděný odpad rozšířena. V první řadě dojde k výměně nádob na
sklo (dosud nádoby pouze na barevné sklo s horním výsypem), kdy
budou umístěny velké zvony – rozdělené na vkládání bílého nebo
barevného skla. Občané tak budou moci třídit i bílé sklo přímo
v těchto zvonech a ne pouze na sběrném dvoře.
Zároveň dojde k posílení stávajících míst o další kontejnery na
pet-lahve a na papír. Vznikne i jedno nové místo pro sběr tříděných
odpadů, a to v Horní Rokytnici u bývalé sběrny papíru.
Po doplnění a rozšíření nádob bude tedy v Rokytnici umístěno 18
zvonů na barevné a bílé sklo (dosud 15 malých nádob na barevné
sklo), 29 nádob na pet-lahve (dosud 15 nádob) a 14 nádob na papír
(dosud pouze 4 nádoby).

• V Rokytnici nad Jizerou je od 1. 11. 2013 v provozu kontejner na
nepotřebný textil Diakonie Broumov, která tyto věci sbírá pro humanitární účely.
• Tento kontejner (žlutý) byl umístěn na odstavné ploše u hlavní
silnice II. třídy pod čp. 143 v Dolní Rokytnici (sídlo Drobných služeb města, cca 100 m pod sběrným dvorem).
• Kontejner je přístupný 24 hodin denně.
• Do kontejneru je možné odkládat jakýkoliv nepotřebný textil
nebo jiné spotřební věci, jako např.: oblečení, závěsy, záclony,
ručníky, obuv, tašky, hračky, apod.
• Věci odkládejte nejlépe v igelitových taškách (lze je snadno do
kontejneru celé překlopit)
• Vše odkládejte pouze čisté a nepoškozené.
• Děkujeme.

Rozšíření sítě o nové nádoby a i další místo by mělo výrazně přispět ke zlepšení nakládání s tříděným odpadem a doufáme, že občané tuto možnost v blízkosti svých domovů ocení.
Změna nastane i v oblasti svozu tříděného odpadu, který v současné době zajišťuje spol. Severočeské komunální služby, s. r. o.
Město v rámci dotačního projektu obdrželo finanční prostředky
i na pořízení nákladního automobilu s nosičem kontejnerů, hydraulickou rukou a lisovacím kontejnerem (auto bylo pořízeno za cenu
3.498.700,- Kč bez DPH od firmy CTS – servis, a. s., Okřinek). Svoz
tříděných odpadů z nádob, pytlů i ze sběrného dvora tedy bude od
poloviny dubna 2014 zabezpečovat samo město, a to prostřednictvím zaměstnanců Drobných služeb města. Výhodou by měla být
úspora nákladů za dopravu tříděných odpadů (díky lisu se sveze větší množství najednou), Město si navíc samostatně sjedná výkupny
tříděných složek odpadů optimálně dle nabízené ceny a vzdálenosti.
Městu tím pádem připadnou i příjmy za výkup tříděných odpadů.
Věříme, že tento projekt bude pro naše Město přínosem a povede ke snížení celkových nákladů za likvidaci odpadů, které nejsou
bezvýznamné.
V příštím čísle Rokytnického zpravodaje bude zveřejněn seznam
míst – hnízd s uvedením počtu a druhu nádob na tříděné odpady.

Rokytnický zpravodaj
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Sběr bioodpadu a kompostování
v Rokytnici nad Jizerou
Od srpna 2013 byla v Rokytnici nad Jizerou zprovozněna komunitní kompostárna na Sachrově vrchu. Občané města měli možnost
bioodpady odkládat na určených stanovištích do velkoobjemových
kontejnerů (na hřbitově, na sídlišti, u fotbalového hřiště a na sběrném dvoře).
Do října 2013, kdy byl sběr bioodpadů pro rok 2013 ukončen, se
od občanů a v rámci údržby veřejné zeleně podařilo nashromáždit
120 tun bioodpadu, což je krásný výsledek. Následně vzniklý kompost bude použit pro úpravu veřejných ploch.
Chtěli bychom touto cestou všem občanům města poděkovat,
že tuto možnost pro odkládání bioodpadů využili, a to v opravdu
hojné míře. Doufáme, že podobně budeme pokračovat i v příštím
roce.
V roce 2014 bude sběr bioodpadů zahájen v dubnu (dle klimatických podmínek). Již nyní bychom ovšem rádi apelovali na občany,
aby do určených kontejnerů vhazovali pouze biologicky rozložitelný
odpad – do kontejneru nepatří odpad v igelitových pytlích nebo taškách (je nutné odpad z tašek vysypat), dále tam nepatří například
dřevotříska (na některých místech se občas objevovala). V případě
větví ze stromů, prosíme, aby do kontejneru byly vhazovány pouze
větve o max. průměru 6 cm.
Děkujeme.

Kamerový systém na Sběrném dvoře
V listopadu 2013 byl na Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou
instalován kamerový systém od spol. TELMO, s. r. o. v hodnotě
60.000,- Kč. Na jeho pořízení obdrží Město Rokytnice nad Jizerou
finanční příspěvek v celé výši od spol. ELEKTROWIN, a. s., se kterou
má uzavřenou smlouvu na bezplatný zpětný odběr elektrozařízení.
Tento příspěvek bude poskytnut v rámci jejich motivačního programu pro rok 2013.
Kamerový systém by měl zamezit tomu, aby do prostor sběrného
dvora nevstupovali neoprávněné osoby – často dochází např. k rozmontování elektrozařízení, které má sloužit ke zpětnému odběru.
Pokud elektrozařízení není v kompletním stavu, nemusí být převzato a obec jeho likvidaci musí uhradit jako likvidaci nebezpečného
odpadu.
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Ve dnech 25. – 26. 10. 2013 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Celkový přehled zisku mandátů
v Poslanecké sněmovně:

Výsledky hlasování za Rokytnici nad Jizerou:
Počet volebních okrsků:
2
Voliči v seznamu:		2.421
Počet odevzdaných obálek
1.449
Počet platných hlasů
1.432
Volební účast 		59,85 %
Název strany
Počet platných hlasů
TOP 09
289 hlasů
Česká strana sociálně demokratická
248 hlasů
ANO 2011
217 hlasů
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
170 hlasů
KSČM
152 hlasů
Občanská demokratická strana
97 hlasů
KDU – ČSL
74 hlasů
Česká pirátská strana
53 hlasů
Strana svobodných občanů
48 hlasů
Strana zelených
29 hlasů
Strana Práv Občanů Zemanovci
14 hlasů
Dělnická str. soc. spravedlnosti
13 hlasů
HLAVU VZHŮRU – volební blok
11 hlasů
Politické hnutí Změna
11 hlasů
Strana soukromníků ČR
5 hlasů
Suverenita – Strana zdr. rozumu
1 hlas
Romská demokratická strana
0 hlasů
LEV 21 – Národní socialisté
0 hlasů

v%
20,18 %
17,31 %
15,15 %
11,87 %
10,61 %
6,77 %
5,16 %
3,70 %
3,35 %
2,02 %
0,97 %
0,90 %
0,76 %
0,76 %
0,34 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %

Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
TOP 09
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
KDU – ČSL

50 mandátů
47 mandátů
33 mandátů
26 mandátů
16 mandátů
14 mandátů
14 mandátů

Liberecký kraj budou v Poslanecké sněmovně
zastupovat (dle volební strany)
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
Pavel Ploc
PhDr. Martin Komárek
Bc. Jana Pastuchová
Bc. Stanislav Mackovík
Mgr. Jan Farský
Mgr. Václav Horáček
Jana Hnyková

ČSSD
ČSSD
ANO 2011
ANO 2011
KSČM
TOP 09
TOP 09
Úsvit

Komplexní informace naleznete na www.volby.cz.

Informace o projektu „ZATEPLENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOLEK“
Stavební práce na dolní školce jsou již zcela hotové, na horní školce probíhají ještě opravy lodžií. Jedná se o práce, které listopadové
klimatické podmínky dovolí. Některé dokončovací práce však budou
dodělány s ohledem na počasí až příští rok. I tak v červnu sotva kdo
předpokládal, že se vše stihne letos. Podzimní počasí nám naštěstí
přálo a sníh si dal na čas. Firma Ještědská stavební společnost s r. o.
se do Rokytnice vrátí i příští rok na akci „Zateplení ZŠ“.
Co se týče administrace dotací, na obě školky již bylo vydáno
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a byly podepsané smlouvy s Fondem o poskytnutí dotace. Společně s administrátorem žádosti p.
Tauchmanem jsme připravili na každou školku žádost o platbu (tedy
žádost o proplacení faktur), do které jsme zahrnuli všechny dosavadní faktury (příprava a podání žádosti, energetický audit, staveb-

ní práce a technický dozor) kromě těch posledních listopadových.
Žádosti musely být podané do 20. 11. 2013, aby Fond mohl dotaci
proplatit ještě letos. Díky spolupráci všech se nám podařilo zahrnout do žádosti o platbu zhruba 85% celkových výdajů. Tím, že nám
Fond poskytne dotace ještě letos, můžeme zaplatit faktury dodavateli stavebních prací přímo bez použití kontokorentu. Zbylé listopadové faktury budou zahrnuty do druhé žádosti o platbu, která bude
dle pravidel Fondu proplacena až v březnu 2014. Na vlastní podíl,
který činí celkem 2 846 754 Kč má Město sjednaný úvěr u Českomoravské záruční a rozvojové banky s velmi výhodným úrokem.
Ohlasy ze školek jsou už teď pozitivní a všichni si chválí, jak je ve
školkách pěkně teplo. Doufejme, že se tato akce pozitivně promítne
i na počítadlech plynoměrů.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky ...... 7.30 – 11.30 hod.
PROSINEC
1. 12. 2013
7. 12. – 8. 12.
14. 12. – 15. 12.
24. 12. 2013
25. 12. 2013
26. 12. 2013
28. 12. – 29. 12.

MUDr. Sylva Wolfová, 5. května 521, Turnov, tel. 481 312 146
MUDr. Jaroslav Hošek, Rovensko pod Troskami 219, tel. 481 382 372
MUDr. Miloš Dědek, Nádražní 1296, Turnov, tel. 481 324 282
MUDr. Luděk Šubert, 5. května 57, Turnov, tel. 481 325 566
MUDr. Eva Preislerová, 5. května 64, Turnov, tel. 481 324 429
MUDr. Marie Štejfová, Přepeřská 120, Turnov, tel. 481 324 956
MUDr. Marta Jagiellová, 5. května 64, Turnov, tel. 481 324 833
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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INZERCE

Prodám
chalupu
v Krkonoších,

Poniklá č. p. 28.
Cena 1.050.000,- Kč.
Více informací
na tel. 777 123 001
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Rekonstrukce

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

veřejného osvětlení
Město Rokytnice nad Jizerou každý
rok vyčleňuje určitou část financí z rozpočtu na obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení. Současně se snaží získat
i nějaké dotační peníze např. z programu
Efekt, které poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zatím bohužel neúspěšně.
V rámci rekonstrukce veřejného
osvětlení v letošním roce proběhla výměna lamp podél silnice II/294. Na zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, kdy
nejvýhodnější nabídku podala firma
oaza net spol. s r. o. z Liberce. Oproti
předpokládané ceně zakázky se Městu
podařilo vysoutěžit cenu nižší.
Vyměněno bylo celkem 15 lamp
a 2 výložníky a to v úseku od čp. 143
(sídlo Drobných služeb) po křižovatku u
kostela. Dvě lampy byly také vyměněné
u odbočky na zimní stranu naproti bývalé továrně Prellog. Kde to pozemky
města umožňovaly, byly lampy posunuty mimo chodník, aby nepřekáželi zimní údržbě a hlavně chodcům (maminky
s kočárky). S výměnou lamp podél této
silnice v Horní Rokytnici by chtělo Město
pokračovat i v příštích letech.
Kromě těchto větších investic budou
v prosinci 2013 namontovány do tří rozvaděčů veřejného osvětlení astronomické digitální spínací hodiny, které by měli
zajistit spolehlivé a přesné spínání a vypínání veřejného osvětlení a přinést tak
úspory energie.

SPLATNOST POPLATKU ZA SLUŽBY INFOCENTRA
od 1. 12. do 31. 12. 2013
Již v loňském roce jsme zpoplatnili některé služby MIC. Pokud máte zájem prodloužit
si tyto služby i na celý rok 2014, případně noví zájemci vyzkoušet tuto službu, uhraďte
prosím do konce tohoto roku paušální poplatek dle kapacity lůžek a to přímo v Městském informačním nebo na účtárně na Městském úřadě (více informací: Lucie Lukešová:
+420 481 522 001, infocentrum@mesto-rokytnice.cz). Výše ročního poplatku zůstává stejná, tedy:
1 – 20 lůžek		
300 Kč/rok
21 – 49 lůžek		
500 Kč/rok
50 lůžek a více
1000 Kč/rok
Uvítáme Vaše propagační materiály. Také nabízíme v rámci „balíčku“ služeb možnost
využít reklamy na otočném stojanu a to ve formátu A4. Můžete si přinést vlastní materiál
nebo ho za Vás rádi vyrobíme, stačí nám zaslat pár fotografií a nejdůležitější informace.
Nejpodstatnější službou je „poptávkový koš“. Jedná se o přeposílání poptávek, které se
k nám dostanou jak telefonicky, tak e-mailem nebo při osobním kontaktu.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MIC
Rada města schválila změnu provozní doby MIC od 20. 12. 2013. Nová provozní doba je
přizpůsobena požadavkům návštěvníků města Rokytnice nad Jizerou v zimní sezóně.

Provozní doba MIC od 20. 12. 2013:
Pondělí – Pátek: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Sobota:		
9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Neděle:		
9:00 – 13:00

Provozní doba o svátcích:
24. 12. 2013
25. 12. 2013
26. 12. 2013
31. 12. 2013
1. 1. 2014

ZAVŘENO
ZAVŘENO
9:00 – 12:00; 13:00 - 17:00
9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
ZAVŘENO

Vánoce plné radosti a pohody,

dobrou náladu,
která hřeje i v mrazu,
štěstí, zdraví a ten nejkrásnější
Nový rok,
který přinese splnění všech přání
přejí
za Infocentrum
Lucie Lukešová a Kateřina Javůrková

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV INFORMUJE
V letošním roce realizovalo VHS Turnov
na území Rokytnice nad Jizerou několik staveb a doplnění technologií stávající vodohospodářské infrastruktury:
Výměna jednotky řídícího systému
ČOV – řešení havárie, cena 200.000,- Kč:
ČOV Rokytnice nad Jizerou byla do trvalého provozu uvedena v roce 1996. Stávající
řídící systém byl na pokraji své životnosti. Při
poruše na konci roku 2012 bylo nutné provozovat ČOV v ručním režimu, tento stav si
vyžádal výměnu celé řídící jednotky. Výměnu řídícího systému provedla na základě vyhodnocení v soutěži spol. DBD Control, s.r.o.
Řídící jednotka byla vyměněna za nový typ
Schneider-Electric, včetně naprogramování,
Rokytnický zpravodaj
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odzkoušení a vyhodnocení zkušebního provozu, který proběhl bez závad.
Odstranění nátoku balastních vod Rokytnice nad Jizerou – cena 940.000,- Kč:
V roce 2012 proběhla v Rokytnici nad Jizerou identifikace zdrojů nátoku balastních
vod do páteřní stokové sítě, byly provedeny kamerové prohlídky stoky v celkové
délce 3 km. Prohlídky odhalily problémové
úseky s infiltrací, tj. vnikáním balastní vody
do kanalizačního systému. V letošním roce
se podařilo realizovat opravu 1. části stoky
v centru Rokytnice, úseky podél hlavní komunikace a Huťského potoka. Oprava byla
provedena bezvýkopovými technologiemi,
moderním způsobem oprav, který je šetrný k prostředí. Součástí opravy bylo zatěs-

nění šachet speciálními maltami, sanace
potrubí rukávem ve třech úsecích a lokální
sanace potrubí krátkými vložkami. Ke konci října 2013 byla zhotovitelem, spol. BMH
Olomouc spol. s r.o. předaná oprava zadané
části páteřního kanalizačního sběrače.
Propojení vodovodu Zimní Strana – cena
730.000,- Kč: V říjnu 2013 byla zhotovitelem
SčVK a.s. Teplice dokončena stavba „Propojení vodovodu Zimní Strana“. Jednalo se
o lokalitu, která nemohla být z finančních
důvodů přepojena na nově vybudované vodovodní řady v rámci projektu Čistá Jizera.
Současnou realizací byla přepojena zásadní
část objektů, které byly zásobovány ze starého vodojemu na Zimní Straně, určeného
k odstavení z provozu. Současně byla v sou-

7

běhu s vodovodním řadem vybudovaná
část veřejné kanalizace.
Stavba byla předaná bez vad, díky deštivému počasí v posledních týdnech nebyly
úplně dokončeny čisté terénní úpravy na
části pozemků. Tyto práce jsou nedodělkem, který bude dokončen na jaře 2014.
Stavební úpravy ČOV – cena 430.000,Kč: Ke konci listopadu 2013 byly dokončeny
stavební úpravy v objektu ČOV v Rokytnici
nad Jizerou. Stavbou byla vyřešena nevhodná vnitřní dispozice provozního zázemí objektu ČOV, především oddělení stávajícího
vstupu od kanceláře a sociálního zázemí
v 1. NP, kompletní rekonstrukce sociálního
zázemí a zřízení kuchyňky v 1. PP objektu.
Součástí úprav bylo provedení nových rozvodů ZTI v sociálním zařízení, ve všech nově
upravovaných prostorech byla provedena
nová elektroinstalace vyhovující současným
předpisům. Stavbu prováděla spol. Stavební
firma Janda, s.r.o., Jablonec nad Jizerou.
Doplnění technologií vodojemů a ČOV:
Pro zlepšení nátoků do akumulací bylo prodlouženo nátokové potrubí do VDJ Letní
i Zimní Strana v celkové ceně cca 75.000,Kč, na čistírnu odpadních vod byl pořízen
vzorkovač odpadních vod na odtoku z ČOV
v ceně cca 90.000,-Kč.

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA,
BUDOUCÍ INVESTICE:
Optimalizace vodárenské soustavy, rekonstrukce vodojemů Horní Ves a Horní
Kout: V letošním roce probíhá zpracování projektové dokumentace pro povolení
a provedení stavby „Optimalizace vodárenské soustavy Rokytnice nad Jizerou“. Projekt
řeší především část, která se zaměřuje na
využití strategických vodních zdrojů v Horní
Vsi, vybudování vodojemu Horní Ves II a rekonstrukci vodojemu Horní Kout.
Dokumentace bude odevzdaná do konce letošního roku, na začátku příštího roku
bude vypsáno poptávkové řízení na realizaci s termínem provedení stavby ještě v roce
2014.
Modernizace ČOV, projektová dokumentace: ČOV v Rokytnici byla zkolaudována v r.1996 a od té doby neprošla žádnou
rekonstrukcí. Cílem připravované modernizace zařízení je zajistit požadovanou kvalitu
a rovnoměrnost hodnot odtoku dle stávajících předpisů s přípravou na přísnější limity
v parametru N-NH4.
Na rekonstrukci ČOV byla zpracovaná
studie, která v současné době předpokládá
celkový náklad na rekonstrukci ve výši cca

20 mil. Kč. Stěžejní částí modernizace bude
úprava aktivačních nádrží s přechodem na
systém s přerušovanou aerací a mícháním
(nitrifikace a denitrifikace). Tyto úpravy
budou zajišťovat stabilnější kvalitu odtoku
z ČOV.
V současné době probíhá soutěž na zpracovatele projektové dokumentace, která
bude vyhodnocena začátkem příštího roku.
Jedná se o přípravu projektu k realizaci
v horizontu příštích 3 – 5 let, vzhledem k náročnosti investice předpokládáme částečné
financování z dotačních prostředků, které
budou v budoucím období na podobné projekty vypsány.
Vodovod RTK, projektová dokumentace: Na podkladě předchozího průzkumu
byla zpracovaná studie prodloužení veřejného vodovodu do lokality zástavby v Horní
Rokytnici, dosud zásobované soukromým
vodovodem společnosti RTK Rokytnice nad
Jizerou. Do řešení byly zahrnuty objekty,
které budou ve výhledu odpojeny od vodovodu RTK, objekty jejichž vlastníci projevili
zájem o přepojení na veřejný vodovod a pozemky určené územním plánem obce k budoucí zástavbě.
Za VHS Turnov,
		
Ing. Hana Uhlířová

Benefit program Rokytnice PLUS – zima 2013/2014

Benefit program
Rokytnice PLUS je
bonusový program pro
návštěvníky Rokytnice nad
Jizerou ubytované v ubytovacích
zařízeních členů Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o. s.
(www.rokytnice.com/sdruzeni).
Těmto návštěvníkům Rokytnice nad Jizerou je na dobu jejich pobytu poskytována
karta Benefit program Rokytnice PLUS, se
kterou návštěvník získá řadu výhod.
Také v nadcházející zimní sezóně je pro
návštěvníky Rokytnice nad Jizerou ubytované u členů Sdružení připraven bonusový program. Stačí se ubytovat u některého z členů
Sdružení a návštěvník obdrží na dobu svého
pobytu kartu hosta Benefit program Rokytnice PLUS, se kterou získá řadu výhod.
Držitel karty Benefit program Rokytnice
PLUS získává vzimní sezóně 2013/2014 následující výhody:
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• Sleva na jízdné v rámci ceníku SKIREGION.
CZ – Držitel karty získá 15 % slevu na následující druhy jízdenek: Bodová 30 až 600
b (na každou kartu lze zakoupit pouze 1 ks
bodové jízdenky denně), 2 denní, 3 denní,
4 denní, 5 denní, 6 denní, 7 denní. Všechny druhy jízdenek zlevněných v rámci
Benefit programu Rokytnice PLUS bude
možné zakoupit ve vybraných pokladnách
označených náhledem karty hosta Benefit
program Rokytnice PLUS.
• Sleva na služby v Hotelu Krakonoš, Dolní Rokytnice 309 – Držitel karty získá
v restauraci hotelu Krakonoš bufetovou
snídani za Kč 125,- (sleva 17 %) a večerní menu – 5 chodů, výběr z 6 jídel, za Kč
225,- (sleva 10 %). Držitel karty získá 5 %
slevu na služby sauny a relaxační masáže
• Sleva na služby Internet Café baru
Yellow Ski, Dolní Rokytnice12 – Držitel
karty získá 10 % slevu na služby sauny, internet a konzumaci v Internet Café baru
Yellow Ski.
• Sleva na služby lyžařské školy Major
Skischool, Horní Rokytnice 660 – Držitel
karty získá 10 % slevu na služby lyžařské
školy Major Skischool.

• Sleva na služby restaurace v Hotelu Helena, Horní Rokytnice 60 – Držitel karty
získá slevu 15 % na jídla a 10 % na nápoje ze stálého jídelního lístku v restauraci
hotelu Helena.
• Sleva na služby Relax studia Vitalia,
Dolní Rokytnice 506 – Držitel karty získá
10 % slevu na sportovní, relaxační masáže a kosmetické služby v Relax Studiu
Vitalia.
• Sleva na služby lyžařské školy a půjčovny SUNSKI, Horní Rokytnice 154 – Držitel
karty získá 15 % slevu na služby lyžařské
školy a půjčovny SUNSKI.

Provozujete hotel či penzion? Ubytováváte v soukromí? Chcete pro své hosty získat výše uvedené výhody?
Staňte se členy Sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o.s.

www.rokytnice.com/sdruzeni
		
		

Petr Kadavý
předseda Sdružení
11 - 12/2013

Rokytnický zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje,

čas nám prostě letí a nezadržitelně se blíží konec roku 2013. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelům a dětem ve škole. I letos
krásně vyzdobili třídy i chodby a přispěli tak k navození příjemné předvánoční atmosféry, kterou navíc podtrhne tradiční „zpívání na schodech“.
Všem zaměstnancům školy, dětem a Vám, čtenářům zpravodaje, přeji za celou základní školu klidné a příjemné adventní období a krásné
prožití vánočních svátků. V novém roce 2014 přeji všem pevné zdraví, štěstí a radost ze života, pohodu, klid a jen vše dobré.
BZ

Přespolní běh
Ve středu 9. 10. uspořádaly ZŠ Rokytnice a ZŠ Jablonec závody v přespolním běhu.
Zúčastnili se také žáci ZŠ Harrachov. Závodu
se zúčastnilo 280 závodníků.

Dívky 5. + 6. třída (600 m):
1. KOPŘIVOVÁ Tereza – ZŠ Jablonec n. J.
1. BALCAROVÁ Kateřina – ZŠ Harrachov
3. PATOČKOVÁ Michaela – ZŠ Rokytnice n. J.
Chlapci 5. + 6. třída (800 m):
1. RÝDL Radek – ZŠ Harrachov
2. PONOCNÝ Matěj – ZŠ Rokytnice n. J.
3. PACÁK Jan – ZŠ Rokytnice n. J.

Návštěva z Ghany
Současná 7. třída se ve 4. ročníku zapojila do projektu globální výchovy. Pod vedením lektorů ze střediska Sever v Horním
Maršově plnila řadu úkolů a vyvrcholením
bylo setkání s dalšími účastníky projektu.

Dívky 7. + 8. třída (800 m):
1. DOSTALÍKOVÁ Stela – ZŠ Harrachov
2. ŽĎÁRSKÁ Dita – ZŠ Jablonec n. J.
3. POSPÍŠILOVÁ Gabriela – ZŠ Harrachov

K úspěšnému průběhu nám opět přálo
počasí, vstřícný přístup ředitelů škol, zkušenosti organizátorů a musím vyzdvihnout
i slušné chování zúčastněných závodníků.
Lze se jen těšit na třetí ročník přespolního
běhu ve školním roce 2014 – 15.
Děkujeme všem zúčastněným a třídním
učitelům, dále také
• organizátorům – Václav Šír, Libor Plucha,
HS - Jiří Nedvěd ml., Jan Samohel, Mgr.
Jaroslava Štěpánková, Mgr. Milan Javůrek, školní jídelna, školník P. Kučera, Broněk Patočka ml.
• sponzorům – Vl. Braun, J. Jiřička, L. Tošovský
• MÚ Rokytnice za úpravu tratí posečením
Mgr. Radoslav Dostál

Chlapci 7. + 8. třída (1000 m):
1. ZEMEK David – ZŠ Harrachov
2. SLAVÍK Martin – ZŠ Jablonec n. J.
3. MAZÁNEK Pavel – ZŠ Rokytnice n. J.
Dívky 9. třída (1000 m):
1. KOUBLOVÁ Tereza – ZŠ Rokytnice n. J.
2. ČERNÁ Eva – ZŠ Jablonec n. J.
3. RONOVÁ Dominika – ZŠ Rokytnice n. J.
Chlapci 9. třída (1500 m):
1. BIEMAN Ondřej – ZŠ Harrachov
2. PONOCNÝ Filip – ZŠ Rokytnice n. J.
3. MUSIL Dan – ZŠ Rokytnice n. J.

Hadi
Dne 4. 11. 2013 se v tělocvičně základní školy konala beseda s chovatelem hadů
s ukázkou živých exemplářů. Děti si mohly

VÝSLEDKY:
Dívky 1. + 2. třída (200 m):
1. KŘÍŽOVÁ Valerie – ZŠ Jablonec n. J.
2. SADÍLKOVÁ Nela – ZŠ Jablonec n. J.
3. JANOUŠKOVÁ Adéla – ZŠ Jablonec n. J.
Chlapci 1. + 2. třída (400 m):
1. HÝBL Axel – ZŠ Rokytnice n. J.
2. PETROVICKÝ Daniel – ZŠ Jablonec n. J.
3. STEJSKAL Mikoláš – ZŠ Rokytnice n. J.
Dívky 3. + 4. třída (400 m)
1. MARTINKOVÁ Monika – ZŠ Rokytnice n. J.
2. SEIDLOVÁ Eliška – ZŠ Rokytnice n. J.
3. TULKOVÁ Jesika – ZŠ Harrachov
Chlapci 3. + 4. třída (600 m):
1. PILAŘ Ondřej – ZŠ Harrachov
2. KUBÁT Adam – ZŠ Jablonec n. J.
3. KONVALINKA Jiří – ZŠ Harrachov
Rokytnický zpravodaj
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Nikola Hartychová a Dan Zuzánek se
v prvním říjnovém týdnu účastnili bohatého programu. Z Maršova vyjížděli každý den
do jedné ze zúčastněných škol a účastnili se
programu, který pro ně připravila. Např. ZŠ
ve Dvoře Králové zavedla děti do ZOO a gotického kostela. V Trutnově si všichni zahráli
tenis a besedovali s Elizabeth – ředitelkou
ghanské školy.
Ve středu 2. října přijela paní Elizabeth,
děvčata Sára a Priscila a chlapec Louis
k nám. Ve škole na ně čekalo několik stanovišť, na nichž si mohli vyzkoušet různé
zajímavosti. Připravovali obložené chlebíčky
a perník. Vůli a postřeh si vyzkoušeli během
několika krátkých her. Následovala přehazovaná v tělocvičně a ukázka vystoupení mažoretek. Šikovné prstíky se hodily při skládání origami. Sblížení napomohlo i zpívání
známých písniček v angličtině.
Rozloučili jsme se malým, vlastnoručně
připraveným rautem ve školní jídelně.

Předávání slabikářů v 1. A
prohlédnout a pohladit např: korálovku červenou, hroznýšovce duhového, hroznýše
královského i krajty.

Ve středu 13. 11. měli prvňáčci dostat
slabikáře. Jelikož je to první „kniha“, ze které budou číst, chtěli jsme si tento den nějak ozvláštnit. Pozvali jsme tedy do školy
na hodinu českého jazyka rodiče, babičky
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i dědečky, abychom jim ukázali, co všechno už umíme. Děti
říkaly po skupinkách básničky na jednotlivá písmenka, četly
a přiřazovaly slabiky k obrázkům na tabuli, skládaly slabiky
z písmen a pokusily se také poprvé číst ze slabikáře pomocí

Zvýšení

informovanosti občanů

města Rokytnice nad Jizerou
Chcete mít lepší přehled o aktuálním dění
v našem městě a pravidelně dostávat například
Rokytnický zpravodaj v elektronické podobě?
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou od prosince 2013 spustil projekt „E-mail informace“,
který obyvatelům i dalším zájemcům, kteří se k službě přihlásí, zasílá informace o aktuálním dění na území našeho města.

Těmito informačními e-maily zasíláme zejména:

záložky. Na konci hodiny děti zazpívaly rodičům písničku a na
úplný závěr dostal každý pamětní list. S předáváním nám pomohli žáci 5. A – K. Červinková, E. Počinková a O. Jirouš, kterým tímto moc děkujeme. Myslím, že jsme si všichni tento
den pěkně užili.
Třídní učitelka Jolana Pokorná

Školní družina
Letošní podzim jsme si užili na školní zahradě při opékání
buřtů, sběru jablek a švestek, ze kterých jsme upekli pouťové koláče a uvařili kompot.
Sychravý den jsme si zpestřili výletem do Harrachova, kde
jsme navštívili sklárnu a muzeum skla.
Jedno odpoledne jsme uspořádali turnaj v kuželkách
v místní kuželně TJ Spartak.
Tradiční „dýňovou noc“ jsme zahájili představováním
masek, následovala diskotéka v tělocvičně. Děti procházely
stezkou odvahy s překvapením a usínaly plny dojmů.
Během večera jsme pojídali dobroty od rodičů, od mnohých vlastnoručně vyrobené, za což jim touto cestou mnohokrát děkujeme.
Vychovatelky školní družiny

Fotogalerie na straně - 20 -

 Rokytnický zpravodaj v elektronické podobě (PDF),
 aktuální a praktické informace – např. termíny konání zastupitelstva města, termíny bezplatného sběrného dvora, nově schválené předpisy města, důležité kontakty
nebo jejich změny a další užitečné informace a novinky,
 informace o konání kulturních, sportovních a ostatních společenských akcí ve městě
nebo blízkém okolí,
 dotazníky nebo žádosti, kdy je pro Město velice důležitý názor veřejnosti (dobrovolné),
 další informace, které by obyvatelé města mohli využít.
Tato služba je zcela bezplatná, k jejímu využívání je ovšem nutná registrace.
Obyvatelé města i další zájemci se mohou zaregistrovat následovně:
 zasláním e-mailu, ve kterém v předmětu zprávy uvedou „registrace“, v textu zprávy
své jméno, příjmení, a zašlou ho na e-mail projektu: rokytnice.informace@email.cz,
 registrací prostřednictvím webových stránek města na www.mesto-rokytnice.cz, svůj
e-mail, jméno a příjmení uvedou v příslušné odrážce s názvem „E-mail Informace“,
 nahlášením e-mailu, jména a příjmení osobně nebo telefonicky na Městském informačním centru, v přízemí budovy městského úřadu, tel.: 481522001.
Pro Město Rokytnice nad Jizerou je informovanost občanů velice důležitá a touto cestou
je možné aktuální informace poskytovat snadno, rychle a v neomezeném rozsahu. Stávající informační cesty (úřední deska MÚ, Rokytnický zpravodaj, informační kanál kabelové
televize, výlepové plochy) tak budou rozšířeny o další, pro obyvatele i efektivnější zdroj.

Budeme velice rádi, pokud se k této nové službě přihlásíte
a sami se přesvědčíte o jejich výhodách.

elektronické aukce

Výsledky
za alianční celek Rokytnice nad Jizerou
Komodita

Elektřina
Zemní plyn
Celkem

Objem před aukcí

objem po aukci

úspora v Kč

úspora v %

1 166 652 Kč
831 112 Kč
1 997 764 Kč

818 943 Kč
624 454 Kč
1 443 397 Kč

347 709 Kč
206 658 Kč
554 367 Kč

29,80
24,87
27,75

Jana Ambrožová, obchodní manažer
eCENTRE, a.s.
Sídlo: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7
Mobil: +420 732 949 210
E-mail: jana.ambrozova@ecentre.cz

Od 1. listopadu 2013, organizace Rytmus Liberec, o.p.s. zahájila na Jilemnicku poskytování sociální služby „Sociální rehabilitace s metodou podporovaného zaměstnávání“.
Pomáháme lidem se zdravotním postižením, převážně lidem s mentálním postižením, nalézt a udržet si práci na otevřeném trhu (www.rytmusliberec.cz).
Chceme vytvořit podmínky pro nalezení pracovního uplatnění na otevřeném trhu
práce pro osoby se zdravotním postižením a poskytnout těmto osobám potřebnou podporu k tomu, aby si toto pracovní místo udržely. Služba je bezplatná.
Více informací o této službě, vám rády poskytnou pracovní konzultantky:
Mgr. Svitlana Sazečková a Bc. Aneta Paulů, DiS.
na tel.: 734 158 451, e-mail: sazeckova@rytmus.org, aneta.paulu@rytmus.org
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Sbírka pro opuštěné psy a psí útulky
Naše sbírka začala 10. listopadu. Je to již druhý rok, co se před
Vánoci snažíme přispět pejskům, kteří nenašli svůj domov a stále
na něj čekají. Tentokrát se naše sbírka rozdělí do tří částí.

1) Psí útulek Nová Paka:
„Občanské sdružení MÍSTO vzniklo pod názvem Svaz opuštěných
a zatoulaných zvířat v roce 2003 s cílem podpořit v péči o opuštěná
zvířata paní Libuši Šolcovou. V roce 2006 se obměnili členové a vedení sdružení, které bylo přejmenováno na Občanské sdružení MÍSTO,
a mezi své hlavní cíle si stanovilo výstavbu psího a kočičího útulku
v Nové Pace. V současné době sdružení využívá pět kotců umístěných u firmy Marius Pedersen a domácích deposit členů sdružení či
dobrovolníků, kteří se dočasně a dobrovolně starají o zvířata přijatá
do péče sdružení. V roce 2011 byla schválena bezplatná výpůjčka
městem Nová Paka pozemku ve Štikově na výstavbu dalších kotců
pro psy a prostor pro kočky.
Děkujeme všem, kteří nám fandí a pomáhají ať už finančně, materiálně či morálně :-)“
Na tento útulek upozornili jiní s tím, že lidé jsou tu úžasní, starající se a zaslouží si pomoc.

2) Depozitum Lindy Chříbkové – píše:
„V letošním roce vzniklo Občanské sdružení depozitum Adélka.
Cílem našeho sdružení je péče a starost o nemocné, opuštěné, staré
a týrané pejsky. Nejvíc našim pejskům chutnají granulky značky Calibra a Brit, mlsky piškotky, tyčinky na čištění zoubků pepermintové,
různé kostičky, masové konzervy apod. V našem depozitu máme
v domácím prostředí pejsky všech věkových kategorií. Staráme se
o kavalírky Kamilku a Kofilku, jezevčíky Majdinku, Amálku, Inušku,
Jenynku, Sárinku, Barunku, Zuzanku, Vendulku a Rozárku, kříženečky Lalinku, Lukáška, Adélku, Bobečka a Pajdu. Naše depozitum pejsky už dále nenabízí do nových domovů, ale zůstávají v domácím
prostředí po celý zbytek života. Naše depozitum financujeme pouze
z našeho příjmu a darů lidí, kteří nám chtějí pomáhat. Zatím nemáme žádného sponzora, který by nám s péči o naše pejsky pomáhal.
Teď, v době vánoční pořádáme první Vánoční aukci, kterou chceme
zlepšit podmínky života našich pejsků.“

díl financování jde přímo sem jelikož péče o štěňata a dospělé psy
(všechna dospělá zvířata necháváme kastrovat) je velmi nákladná.
Za dobu činnosti sdružení už dočasnou péčí prošlo již několik desítek pejsků a koťat, všechny zvířata jsou již v nových domovech.
Budoucí majitele psů si velmi pečlivě vybíráme, upřednostňujeme
předchozí návštěvu a seznámení se s pejskem. Také předkontrola u nových páníčků doma je velmi důležitá a pro nás rozhodující.
V případě, že jsou sympatie oboustranné, s novým majitelem zvířete je sepsána adopční smlouva, která mimo jiné umožňuje kontrolu
zvířátka v novém domově nebo např. závazek kastrace, aby se tak
zabránilo dalšímu množení a nebezpečí dalších přírůstků útulků.
Adopce je zpoplatněna symbolickou částkou, která má být jednak
částečnou kompenzací za vynaložené veterinární náklady a péči
(všechna štěňata od nás odcházejí přeočkovaná, odčervená a ve výborném zdravotním stavu) a jednak tím chceme zabránit adopcím
zvířat překupníky, kteří s nimi dále obchodují. V neposlední řadě
je nutné zmínit obrovskou pomoc a podporu od naší skvělé veterinářky Zdeňky Dobešové, která nemá problém pomoci nám i večer
nebo v noci, o víkendech i o svátcích. Je to velká milovnice zvířat
a pomáhá nám naprosto nezištně. Do budoucna bychom chtěli
pokračovat nejen ve spolupráci s útulky a s dočasnými péčemi, ale
máme v plánu vybudovat miniazyl pro akutní a první pomoc pro zvířata v nouzi. Podařilo se nám sehnat zahradu, na které se po oplocení může na dočasnou dobu ubytovat pár pejsků, zejména větších
rozměrů, než se jim podaří najít nové domovy. Bližší informace včetně fotografií, kontaktů, stanov a čísla účtu lze najít na našem webu
www.hafonadeje-os.cz. Stránky sdružení máme také na facebooku
https://www.facebook.com/pages/HAFo-nad%C4%9Bje-os/123690854418836,
máme již přes 1000 fanoušků a doufáme, že budou přibývat další.“

3) HAFO NADĚJE Lenky Pospíšilové – píše:
„Na začátku byla láska ke zvířatům. Již měsíce před vznikem sdružení jsme pomáhali opuštěným zvířatům, zejména sbírkami věcí pro
útulky. Přátelé nám darovali krmení pro psy, deky, matrace i finanční prostředky. Díky sociální síti se naše úsilí rychle rozšířilo a pomoc
přicházela i od cizích lidí. Jelikož se podpora naší činnosti stávala
čím dál širší, rozhodli jsme se založit oficiální sdružení, abychom
mohli pomáhat více a lépe. Sdružení HAFo naděje o.s. bylo ministerstvem zaregistrováno 23. 1. 2012. Jeho hlavním cílem je zejména
shromažďování finanční a materiální pomoci, která je dále předávána do útulků, ať už na financování běžného provozu (krmení, veterinární péče, zajištění přístřešků pro pejsky), nebo poskytována pro
pomoc nebo záchranu konkrétních zvířat. Neprovozujeme útulek
pro zvířata, ani karanténní stanici. Sdružení má tři členy. Předsedkyní je Lenka Pospíšilová, která má na starosti praktickou a rozhodně
největší část pomoci. Další členkou je Žaneta Charvátová, která zajišťuje chod sdružení po administrativní a právní stránce a zajišťuje provoz webu. Třetím členem je Marek Posolda, který mimo jiné
poskytuje auto k převozům, Lence pomáhá a je jí velkou oporou.
Děláme i tzv. dočasné péče, při kterých si Lenka bere domů zvířata,
která akutně potřebují pomoc. Jde zejména o štěňata, kdy pomoc je
potřeba opravdu akutně, není výjimkou, že Lenka s Markem jedou
pro psa i v noci, jen aby se dostal co nejdříve do bezpečí. Velký poRokytnický zpravodaj
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Děti nosí vše možné pro pejsky a můj kabinet je plný. Je to krásný
pocit, že ti, co jsou závislí jen na nás, nejsou opuštění. Zaměříme se
tedy na tyto tři cíle: Psí útulek v Nové Pace, depozitum Adélka Lindy Chříbkové a Hafo naděje Lenky Pospíšilové. Já sama je nazývám
anděli na zemi. Je až neuvěřitelné, co dokáží pro němou tvář udělat
a obětovat. Vím o nich hodně a upřímně se jim klaním. Jen takový příklad: malý syn Lenky Pospíšilové spinká v obklopení několika
psích štěňat pitbulů, kteří zůstali coby nalezenci na pospas lidem…
a tak to tam funguje stále. Opuštěným psům je podřízen celý život
této rodiny. O výsledku naší sbírky vám ráda povím v dalším výtisku…
J. Vávrová
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INFORMACE Z MATEŘSKÝCH ŠKOL

MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
Rády bychom touto cestou poděkovaly vedení a zaměstnancům
Speciální a praktické školy za ochotu a pomoc při umístění dětí během rekonstrukce budovy školky.
V srpnu byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy (zateplování budovy a výměna oken). Jelikož naší snahou bylo maximálně vyjít rodičům vstříc a zachovat alespoň omezený provoz, hledaly jsme vhodné prostory. Nelehkou situaci nám ochotně pomohly vyřešit paní

ředitelka a učitelky Speciální a praktické školy, které nám ochotně
poskytly – i za cenu vlastního nepohodlí (sloučení tříd) 2 učebny
i ostatní prostory školy.
Rovněž děkujeme vedoucí školní jídelny paní Neťukové a kuchařkám za zajištění obědů a hezký přístup k dětem – jídlo všem chutnalo.
Po návratu do nové školky jsme děti ze Speciální a praktické školy
jako poděkování pozvaly na pohádku Divadélka na cestách.
Učitelky MŠ Dolní Rokytnice

Nový školní rok 2013/14
v Horní školce
Školní rok 2013/2014 začal pro většinu
dětí z MŠ Horní až 23. 9. 2013 a to z důvodu
rekonstrukce celé budovy – výměna oken,
prodloužení střechy, nový strop v horní třídě a zateplení budovy s novou fasádou.
Od 2. 9. 2013 nám pro 12 dětí poskytla
azyl základní škola na náměstí, tímto děkujeme ředitelství ZŠ, vychovatelkám v družině za ochotné a milé přijetí a poskytnutí
prostor a kuchařkám za dobré obědy.
23. 9. 2013 byl pro všechny velkým
dnem, dočkali jsme se začátku školního
roku v naší školce. I když to zvenku nevypadalo, celá budova byla zahalena do plachet, uvnitř krásná nová okna, čisto a voňavo, a to díky všem zaměstnancům školky
i ochotným maminkám, které se snažily v co
nejkratší době připravit dětem krásné a čisté prostředí. Pro většinu dětí to byly letos
hodně dlouhé prázdniny a už se nemohly
dočkat setkání se svými kamarády.
Z důvodu dokončování prací jsme nemohli na zahrádku, a tak jsme využívali okolní
přírodu k dlouhým procházkám. Pozorovali jsme měnící se podzimní přírodu, ovoce
na stromech, barevnost stromů. V pondělí
7. 10. 2013 do školky přijela chovatelka psů
se dvěma psy, se kterými předváděla, jak se
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mají děti chovat k cizím psům. 24. 9. a 22. 11.
jsme byli v Kulturním domě v Jablonci nad Jizerou na divadelním a hudebním představení.
22. 10. přijela pohádka za námi a naše pozvání
na Perníkovou chaloupku přijala 1. třída ZŠ.
Podzimní prázdniny jsme využili na poslední úpravy ve školce – výměna koberce
a malování 2. oddělení.
K podzimu patří i plavecký výcvik v jilemnickém bazénu. 10 lekcí uteklo rychle, děti se
naučili mnohým dovednostem ve vodě. Poslední akcí podzimního období bylo tradiční
pondělní pečení perníčků s maminkami.
Podzim je pomalu za námi, čeká nás
a hlavně naše děti ten nejkrásnější čas roku,

Mikuláš a Vánoční svátky. Naše školka už
bude brzy dokončena, plachty zmizely a do
dálky září krásná „sluníčková školka“. Teď už
všichni i návštěvníci našeho města budou
vědět, pro koho tato budova je.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat
Všem, kteří se na této krásné proměně podíleli. Moc děkujeme.
Děti a kolektiv Mateřské školy Horní
11 - 12/2013
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Projekt „Přeshraniční spolupráce hasičských sborů v Krkonoších“
Začátkem září podalo město žádost o dotaci z Fondu malých projektů spravovaném Euroregionem NISA v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská
republika na projekt „Přeshraniční spolupráce hasičských sborů
v Krkonoších“. Tento projekt byl dne 19. 11. 2013 Euroregionálním
řídícím výborem doporučen ke spolufinancování. V první polovině
prosince dojde k podpisu Smlouvy o financování projektu.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 11 195,29 €, příspěvek
ERDF činí 9 515,99 €.
Partnerem tohoto projektu je Powiat Jeleniogórski (Okresní úřad
v Jelenie Góře). Každý z partnerů žádá o dotaci na realizaci části projektu na svém území a garantuje realizaci této části projektu. Cílem
projektu je:
• ustanovení a realizace přeshraniční spolupráce Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, měst a jednotek sborů
dobrovolných hasičů měst Rokytnice nad Jizerou, Harrachov,
Vítkovice v Krk., Špindlerův Mlýn, Sklarska Poreba, Piechowice,
Straži Požarnej v Jeleni Góře, KRNAPu a KPN v oblasti západních
Krkonoš
• prověření akceschopnosti hasičských jednotek na české i polské
straně západních Krkonoš

• vytvoření podmínek pro zvýšení ochrany západních Krkonoš při
haváriích a katastrofách, které by mohli mít přeshraniční charakter (lesní požáry, havárie škodlivých látek)
• vytvoření podmínek pro obměnu a modernizaci technického
a materiálního vybavení
• zkvalitnění systému spojení a komunikace mezi jednotlivými zasahujícími složkami
V rámci realizace bude uspořádáno v srpnu 2014 společné taktické cvičení v hraniční oblasti, pro přípravu cvičení a realizaci spolupráce bude ustanovena pracovní skupina, v dubnu 2014 bude v Polsku uspořádána mezinárodní konference k možnostem spolupráce
a ke společnému cvičení, v srpnu 2014 bude v Rokytnici uspořádána
konference k vyhodnocení cvičení a k projednání společného dokumentu Koncept spolupráce jednotek požární ochrany v západních
Krkonoších. Výstupy z tohoto projektu by měli sloužit jako výchozí
podklad pro společný projekt na obnovu hasičské techniky a žádost
o dotaci v rámci nového programovacího období z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 Česká republika – Polská republika.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.

KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ INFORMUJE
Krkonoše lyžařský běžecký ráj aktuálně
Svazek Krkonoše jako hlavní koordinátor projektu Krkonoše – lyžařský běžecký ráj se v posledních měsících, i ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku a krkonošskou Horskou službou, intenzivně zabýval souvislostmi, které s sebou přinesly změny
provozovatelů či nájemců krkonošských skiareálů.
Snahou bylo částečné rozšíření nabídky upravovaných tras v Krkonoších i řešení možností jejich stabilnějšího systému financování.
Pro skiareály je úprava těchto tratí více méně důležitá, ale přesto
vedle sjezdového lyžování jen doplňková služba. Úprava tratí stojí
čím dál víc peněz. Proto je třeba vymyslet systém, resp. jejich tok,
který by náklady upravovatelům lyžařských běžeckých tratí alespoň
z části refundoval. Svazek Krkonoše je v současné době schopen získat od různých donátorů kolem jednoho milionu korun pro všechny
upravovatele na zimní sezonu.
K tomu stručně zrekapitulujme: více než dvě desítky upravovatelů se stará o zhruba 670 kilometrů běžeckých tratí. Předpokládané
roční náklady, včetně oprav a amortizace strojů, činí přes deset milionů korun v závislosti na klimatických a sněhových podmínkách, při
jejich plánovaném projíždění 3x týdně, od 1. prosince do 31. března.
NOVĚ UPRAVOVANÉ ÚSEKY
Vzhledem k poznatkům z minulých zimních sezon je v současné
době jednáno se Správou KRNAP o začlenění některých dalších tratí
do projektu KLBR. Jde o trasy Dolní Dvůr -Vápenice, délka 2,5 km,
Skiareál Luisino údolí horní stanice vleku - Hříběcí Boudy - Husí potok
- Sluneční stráň, délka 5 km, Rýchorský kříž - Sněžně domky - Pod pralesem - Trutnov, délka 5 km, odbočka Lahrovy boudy - Zadní Rennerovky - Dvorská bouda, délka 2,5 km, Růžohorky - Janovy Boudy - Spálený mlýn - Malá Úpa u kostela, délka 7,5 km, okolo Kraví hory, délka
2,5 km, šířka úpravy 3,5 m, Horní Albeřice jako místní trasa, přeložení
Rokytnický zpravodaj
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je z důvodu vyhrnování sněhu. V případě schválení Správou KRNAP
budou trasy ještě před zimní sezonou vyznačeny v mapových podkladech a umístěny na www.krnap.cz a www.krkonose.eu
Dále se počítá s možností využít některé zásobovací cesty i jako
zimní lyžařské tratě, které ovšem nebudou upravovány pravidelně.
Jde o tratě Luční bouda - Výrovka - Pec p. Sn, Výrovka - Chalupa na
rozcestí - bývalé Klínové boudy a Labská bouda - napojení na Krkonošskou lyžařskou magistrálu. Definitivně jasno bude v nejbližších
dnech po vydání Rozhodnutí správy KRNAP k těmto otázkám.
AKTUÁLNĚ – KAM DO STOPY
Ve spolupráci s Nadací ČEZ, resp. díky společnému projektu,
mohl Svazek Krkonoše zajistit osm GPS, které budou instalovány
v jednotlivých rolbách určených na úpravu stop. Díky GPS bude
možné prostřednictvím www.bilestopy.cz sledovat aktuální upravenost. V časovém rozmezí tak mohou běžci vyhodnotit, kam a do
které lokality si pojedou zalyžovat. GPS bude umístěna i na rolbě
upravující stopy v běžeckém areálu Jakuszyce v Polsku. Díky tomu
bude celé toto, lyžaři hojně navštěvované, území monitorováno.
GPS budou instalovány ve Skiareálu Harrachov, Vítkovice, Kořenov,
Malá Úpa, TJ Vysoké nad Jizerou, SVS Krkonoše - Vrchlabí (skútr),
Snowhill Herlíkovice a zmiňované Jakuszyce. Ski Resort Černá hora
má v rolbách nainstalované vlastní GPS, ze kterých budou data také
přenášena na web www.bilestopy.cz.
Nezapomeňme zmínit upravovatele, kteří měli monitoring pomocí GPS již v minulých letech a to Spartak Rokytnice, obec Strážné
a SVS Krkonoše - Vrchlabí (rolba).
Další bližší informace poskytne Radek Vich, koordinátor projektu
Krkonoše - lyžařský běžecký ráj, e-mail: vichradek@muvrchlabi.cz,
tel.: 499 405 706, mob.: 734 390 499.
Dáša Palátková
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UDÁLO SE
24. 10. 2013 Soutěž propagačních materiálů
TOURPROPAG v Písku

30. 11. 2013 ZAHÁJENÍ PROVOZU
V PIZZERII GENZIANA NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ

Sedmnáctého ročníku soutěžní přehlídky propagačních tiskovin
obcí a turistických oblastí ČR Tourpropag 2013 se v letošním roce
zúčastnila i Rokytnice nad Jizerou. Pořadatelem Tourpropagu bylo
město Písek a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Přípravu odborného programu převzalo odborné vydavatelství C. O. T.
media s. r. o.
Ústředním bodem doprovodného programu festivalu byla konference s námětem „Filmová turistika – přínosy a úskalí“. Z úst předních odborníků z veřejné i soukromé sféry zazněly v diskusi konkrétní rady, varování a doporučení týkající se komunikace s filmovými
produkcemi.
Celkem se do soutěže přihlásilo 66 regionů z celé České republiky. Porota měla při hodnocení nelehkou roli, protože materiály
byly velmi různorodé – od souborů zaslaných malými sdruženími
až po prezentaci velkých destinačních společností. Vítězem se stal
náš sousedící region a tím je Sdružení Pozvičinsko, na druhém místě INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. a na třetím ČCCR
– CzechTourism. Materiály Rokytnice nad Jizerou se sice neumístily
na předních příčkách, ale hodnoceny byly velmi kladně.
Více informací o soutěži naleznete na: www.tourpropag.cz

V sobotu 30. 11. 2013 po malé rekonstrukci zahájili provoz v pizzerii Genziana na Dolním náměstí. Jídelní lístek nabízí italskou kuchyni a velký výběr pizzy. Pizza to ale nebude ledajaká, jelikož bude
celých 40 cm velká a péct se bude v peci na dřevo, které dodá pokrmu delikátní chuť. Otevírací doba je denně od 11.00 do 23.00 hodin.

NOVĚ OTEVŘENÁ KAVÁRNA od 15. 11. 2013
Nově otevřenou kavárnu můžete navštívit v Horní Rokytnici
čp. 476. Provozní doba je již od osmi hodin ráno, kdy si můžete vybrat ze snídaňového menu, ale také ze salátů, lehkých jídel, palačinek (crepes, galettes) a jiné. Personál vyrábí vlastní domácí poctivé
výrobky, jako jsou párečky, šunka, uzený losos, apod. Bagetky, toustový chléb, croiassanty, balkánky, ořechovky a jiné dobroty si pečou
sami. Vyrábí také různé omáčky, marmelády, anglickou hořčici, pesto, creme fraiche, majolku, česnekové a bylinkové máslo, křenovou,

1. 12. 2013 OTEVŘENÍ NOVÉ PRÁDELNY
V ROKYTNICI NAD JIZEROU
Dvě místní obyvatelky zřídily v centru Rokytnice prádelnu, kterou již v sobotu 30. 11. 2013 úspěšně zkolaudovaly a 1. 12. 2013
otevřely. Fungovat bude v pravidelné provozní době od 8.00 do
20.00 hodin a to každý den. Prádelní kapacita je cca 400 kg prádla
denně. Její ceník si můžete vyzvednout přímo v provozovně nebo
také v Městském informačním centru. Prádelna se nachází naproti
potravinám Hruška v Dolní Rokytnici čp 365. Zákazníci z Rokytnice,
Jablonce nad Jizerou a Harrachova mají díky blízkému okolí balné
a expedici v ceně.
Lucie Lukešová

INZERCE

HUBNUTÍ A REGENERACE
Dobrý den,

trápíte se s nadváhou, tápete, rozhodujete se co vyzkoušet za dietu

aby zaručeně fungovala? Cvičili jste v posilovně až Vás z toho bolelo
celé tělo? A přesto váha ne a ne dolů? Kila zůstávají. Už to vzdáváte
a myslíte si, že jste jedinec, kterému není pomoci?

Nezoufejte. Ještě je tu pro Vás šance.

Individuální plán pro regulaci váhy
Program bude navržen a sestaven přímo pro Vás, pro Vaše potřeby,
vzhledem k věku a s ohledem na Váš zdravotní stav.
Protože jsem viděla hodně lidí, kteří by potřebovali řešit svou nadváhu,
začala jsem spolupracovat s Centrem redukce váhy a programy doporučovat. Věnovat se klientům a řešit jejich individuální potřeby.
Doporučuji nízkokalorické zdravé jídlo a další doplňky, které jsou plné
vitamínů, minerálů, čínských a brazilských bylin, které připravili lékaři, odborníci na zdravou výživu a za použití nejmodernější technologie.

Je určena pro:

švestkovou a brusinkovou omáčku a jiné. Uvaří Vám úžasnou čokoládu (obsah kakaa je 60%), podávají espresso z čerstvě upražené
kávy z plzeňské pražírny. Zkrátka jsou tu pro Vás, aby Vás rozmazlovali kvalitními potravinami a osobitou nabídkou.
Kontakt: Genziana caffe, Horní Rokytnice 476
facebook: Genziana caffe
tel.: 604 419 522
otevřeno každý den od 8.00 do 18.00 hodin
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1) mladé ženy a muže ke snižování váhy
2) ženy po porodu k regulaci váhy a dodání živin
3) muže a ženy středního věku ke snížení váhy a dodání energie
a vitality
4) seniory, kteří potřebují doplnit živiny, zlepšit zažívání apod., dodat
energii
5) a speciální program pro ty, kteří potřebují svou váhu naopak zvýšit
6) mohou používat i děti, ale se souhlasem rodičů
Na Váš zájem se těší a na otázky odpoví:

Miluše Jónová, tel.: 720 442 651, Letná 452, Jablonec nad Jizerou
11 - 12/2013

Rokytnický zpravodaj

KULTURNÍ SERVIS
Rokytnice nad Jizerou
• 14. 12. 2013 – Operní vánoční koncert v kostele sv. Michaela od 19.00 hodin v podání
členů OPERY VIVA: Jan Kolář, Jan Hnyk, Daniel
Klánský a Petr Havel.
• 20. 12. 2013 – Prodej vánočních kaprů na
Dolním náměstí od 9.00 hodin do vyprodání
zásob. Tradiční česká ryba ze sádek ŽABAKOR.
• 22. 12. 2013 – Adventní koncert orchestru
Waldorfské školy Semily od 16.00 v kostele sv.
Michaela.
• 25. 1. 2014 – Divadelné představení Otylka
– DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou sehraje
divadelní komedii OTYLKA autora Jaromíra
Břehového. Děj nás zavádí do luxusního sanatoria, kam posílá bohatý manžel svoji ženu
Otýlii na léčebnou odtučňovací kůru, zatímco
si doma užívá s její kamarádkou. Jak to celé
dopadne? Přijďte se podívat do divadla. DS
Klicpera již v našem kulturním domě několikrát vystupoval, a to s velmi příznivým ohlasem. Nenechte si proto ujít tento kulturní
zážitek. Kulturní dům, sobota 25. 1. 2014 od
19.30 hodin, předprodej MIC
• 25. 1. 2014 – XINDL-X v jídelně
Rotextile od 19.00 hodin.
• 14. 2. 2014 – TECHTLE MECHTLE travestie show, KD Rokytnice.
• 21. 2. – 23. 2. 2014 Pašeráckej
vejkend.
• 21. 2. 2014 – Pašerácká zábava v maskách v jídelně Rotextile. Od 21.00 hodin hraje HUSTEJ WIMPY a od
22.30 hodin VICHR Z HOR. Vstupné: s maskou
50,- Kč, bez masky 100,- Kč.

Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou o. s. si Vás dovolují pozvat na

Vánoční trhy
v sobotu 7. prosince 2013

od 13. hodin na Dolním náměstí v Rokytnici n. J.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
13.00 hodin Zahájení trhů – místní a regionální výrobky, výrobky dětí.
13.30 hodin Začátek doprovodného programu zahájí vystoupení dětí z Dolní MŠ.
13.45 hodin Vystoupení dětí z Horní MŠ.
14.00 hodin Flétnový soubor PISKOŘ ze Základní umělecké školy v Jablonci nad Jizerou.
14.15 hodin Kytarové balady.
14.30 hodin Vystoupení žáků ze Základní školy v Rokytnici nad Jizerou.
14.45 hodin Zpěváčci ze Základní umělecké školy v Jablonci nad Jizerou.
15.30 - 17.00 Vánoční písně v podání zpěváků z kapely JAM AND BAZAR
17.00 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Změna programu vyhrazena.

• součástí trhů bude i PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
• letošní atmosféru zpestří ŽIVÝ BETLÉM, který bude k vidění po celou dobu
programu

Rokytnický zpravodaj

11 - 12/2013

v 19.00 hodin odehrají operní vánoční koncert v kostele sv. Michaela členové OPERY VIVA
a to v podání: Jan Kolář, Jan Hnyk, Daniel Klánský
a Petr Havel.

20.12.

se uskuteční PRODEJ ŽIVÝCH KAPRŮ na Dolním náměstí od 9.00 hodin do vyprodání zásob.
Tradiční česká ryba ze sádek ŽABAKOR.

22.12.

si vás dovolujeme pozvat na ADVENTNÍ KONCERT
orchestru WALDORFSKÉ ŠKOLY SEMILY
od 16.00 hodin v kostele sv. Michaela.

Městské informační centrum
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.:
+420 481 522 001
Tel./fax: +420 481 522 001
E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
Web:
www.mesto-rokytnice.cz

Okolí
• 10. 12. 2013 – Vánoční koncert Věry Martinové od 19.30 hodin
v kulturním domě Jilm. Vstupné 280,- Kč.
• 12. 12. 2013 – Vánoční posezení s důchodci od 14.00 hodin
v Jilemnici.
• 14. 12. 2013 – Vánoční jarmark v Jilemnici, zakončení jarmarku
tradičním ohňostrojem.
• 14. 12. 2013 – Víkendová pohádka pro děti a rodiče: LAKOMÁ
BARKA, Kulturní centrum Golf Semily od 15.00 hodin.
• 15. 12. 2013 – Adventní koncert v kostele sv. Václava v Harrachově od 16.00 hodin v podání smíšeného pěveckého sboru
Camponotus z Jilemnice.
• 16. 12. 2013 – Vánoční koncert s orchestrem Václava Hybše,
Kulturní centrum Golf Semily.
• 17. 12. 2013 – Podivná paní Savageová – John Patrick, od 19.30
hodin, vstupné 90,- Kč, KD Jilemnice.
• 23. 12. 2013 – Tradiční Vánoční koncert sopranistky Jany Štěrbové v kostele sv. Václava v Harrachově od 18.00 hodin.
• 26. 12. 2013 – Na Štěpána na Štěpánku, od 11.00 hodin, Kořenov. Turistické setkání na Turnovské chatě u rozhledny Štěpánka.

14.12.

•
•
•
•
•
•

•

Můžete přijet autem, na kole, na lyžích nebo přijít pěšky. Účastníci obdrží pamětní suvenýr.
28. 12. 2013 – Vánoční koncert – Smíšený pěvecký sbor Camponotus Jilemnice. Akce se uskuteční ve Sloupovém sále čp 1. od
18.00 hodin za vstupné ve výši 90,- Kč, KD Jilemnice.
6. 1. 2013 – Divadlo Járy Cimrmana: NĚMÝ BOBEŠ. Kulturní centrum Golf Semily od 19.00 hodin.
11. 1. 2013 – Myslivecký ples – pořádá Myslivecké sdružení LES
Jilemnice od 20.00 hodin.
16. 1. 2013 – Studio Dva Praha: OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ. Jilemnice. Představení začíná v 19.30 hodin a vstupné je ve výši 350,Kč.
17. 1. 2013 – EVA A VAŠEK – od 18.00 hodin, 190,- Kč v Jilemnici.
21. 1. 2013 – Dolní Dolpo. Poznejme život v izolované oblasti
západního Nepálu, kde se čas zastavil na přednášce Radky Tkáčikové od 18.00 hodin za vstupné ve výši 80,- Kč. Kulturní dům
Jilemnice.
25. 1. 2013 – Mladá scéna Ústí nad Labem: O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH - Pohádka od 15.00 hodin, vstupné 60,- Kč. Kulturní dům
Jilemnice.
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Pozvánka na PAŠERÁCKEJ VEJKEND!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY
V KOSTELE SV. MICHAELA

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ – ŠTĚDRÝ DEN VE 24:00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO – LUCERNIČKY S SEBOU
25. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ V 10:30

Přijďte se vrátit do dávných dob a pozdravte se s přáteli u pravé Krkonošské zabíjačky, jitrničky či voňavého ovárku. Tak jako
každou zimu, tak i během únorového pátku nás přijdou pozdravit na Dolní náměstí pašeráci s lyžníky. Během čekání na pozdní
odpoledne, kdy k nám zavítá Krakonoš, si prohlídneme tradiční řemesla a své milé můžeme obdarovat regionálními výrobky. Doprovodný program zpestří živá hudba, divadélko pro děti
a poudačka. Po příchodu pána hor bude následovat hromadný
odchod Krakonoše, pašeráků a lyžníků na Studenov. Zde – pod
dohledem pana řídícího – se pašeráci a lyžníci rozcvičí, aby nám
ukázali svůj poutavý sjezd se zapálenými loučemi a následnými
skoky z můstku. Tuto část masopustu pořádá místní Horská služba. Sobotní a nedělní program Pašeráckého vejkendu bude stejně jako v předchozích letech na bedrech Skiareálu Horní Domky.
V sobotu proběhne tradiční putování po boudách a soutěže pro
děti. V neděli se můžete těšit na amatérské dětské závody o Super cenu.
Doprovodný program pro diváky a občerstvení zajištěno!
Přijďte pobejt.
Lucie Lukešová

Betlémské světlo
„Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – z nepatrného počátku
vzejde veliká věc.“ (srov. Mich. 5)

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje
mnohá srdce, vám budeme předávat 24. 12. 2013 od 12. do 16. hod
v kostele sv. Michaela a při „Půlnoční“ mši svaté.
Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

Církev
československá
husitská
oznamuje, že

Štědrovečerní
bohoslužba
se koná 24. 12. 2013 již v 16. hod.
v kapli „Mistra Jana Husa“ v Berlíně.
Upozorňujeme, že hodina konání
bohoslužby je značně posunuta oproti
minulým létům.

Sylva MASÁŽE a PEDIKÚRA

INZERCE

Sylva Hojsáková
Dolní Rokytnice 493
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 603 217 329
Web: www.rokytnice.com/hojsakova
E-mail: hojsakova@seznam.cz
Masáže • klasická • baňková • lávovými kameny • Breussova • čokoládová se zábalem • indická masáž hlavy • Dornova metoda •
moxování • čínská masáž Tuina I. • rašelinové zábaly/záda, kolena, ramena / Pedikúra • mokrá i suchá
16
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Nové knihy na listopad
Romány pro ženy a společenské romány:

»» Kukal – Deník muže ve středním věku
»» Řeháčková – Na prahu dospělosti
»» Hrůzová – Dlouhé stíny
»» Petrusová – Nebezpečná láska
»» Steel – Přátelé navždy
»» Sparks – Poslední píseň
»» Roberets – Sen v bílém
»» Watson – Pouto
»» MacMahon – Takhle to končí
»» Pulkkinen – Zapomenuté šaty
»» Franck – Polednice

Psychologické a ideové romány:

»» Grossman – Žena prchá před zprávou
»» Pascoe – Strom
»» Michie – Dalajlamova kočka
»» Cury – Prodavač snů. Povolaný
»» Gaarder - Hrad v Pyrenejích

Historické romány a detektivky, životopisné romány, autobiografie:
»» Vondruška – Přemyslovská epopej. Král
básník Václav II.
»» Pošíval – Kdo skrývá tvář
»» Vondruška – Králův dluh
»» Goldstein – Zapomenutý papež
»» Erickson – Paměti Marie Stuartovny
»» Moran – Nefertari. Dědictví kacířské královny
»» Poullain – Chantal. Život na laně

Poudačka
S laskavým svolením pana Ing. Stanislava Soukupa, autora, si přečtěte vzpomínky
jak „Bylo nebylo“ na horách Krkonoších.

O Diblíkovi

Tak máme zase černou hodinku. Děda
nějak marodí a moc se mu do vyprávění nechce. „Rači mě uvař krapet lipovýho čaje“,
říká děda a babička musí marodovi posloužit. Sice zabručí: „Ty taky pořád něco máš“,
ale jde a dává na kamínka hrnek s vodou
a na rozpálených kamínkách za chvíli voda
vaří a děda dostává lipový čaj z naší lípy. Z té
se květ trhá každé léto do zásoby a voní pak
na půdě v malé komůrce. Tam je ještě jiné
koření jak je babička přes léto natrhá a nasuší. Rád tam chodím tu vůni nasávat. Pokud není květ lípy dosažitelný ze země, tak
se uřízne větev obalená květem. Nejdřív se
ale dlouho diskutuje, která větev se může
uříznout, aby to lípě neublížilo. Nesmí být
moc silná, aby se rána brzy zacelila. Na to
babička dohlíží, ona je totiž ta lípa i kaštan
vedle její. Prý je děda objednal na její přání,
Rokytnický zpravodaj
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Napětí (thrillery, detektivky, napětí pro ženy):
»» Brown – Inferno
»» Speller – Návrat kapitána Johna Emmetta
»» Patterson – Oko za oko
»» Flynn – Zmizelá
»» Connolly – Na ostří nože
»» Läckberg – Vražda s vůní mandlí
»» Beckett – Chladný popel
»» Erskine – Řeka osudu (pro ženy)
»» Garwood – Nemůžeš mě milovat (pro ženy)

Populárně-naučná literatura:

»» Zahrada po 4 roční období (Felnerová)
»» 59 vteřin – malým zamyšlením k velkým
změnám (Wiseman)
»» Řeč snů (Lennox)
»» Cušima (Kovařík)
»» Legendární 617. peruť (Ward)

Nové knihy na prosinec
Romány pro ženy a společenské romány:
»» Keleová-Vasilková – Druhá
»» Gillerová – Záhada zadního pokoje
»» Klimecká – Druhý život Marýny G.
»» Mornštajnová – Slepá mapa
»» Kubátová - Obětovaná
»» Moyes – Než jsem tě poznala
»» Stimson – Co je tvoje, je i moje
»» Proctor – Pod australským sluncem
»» Matthews – Jediná cesta nahoru
»» Aikman – Vdovám smutek nesluší
»» Hagena – O spánku a mizení
»» Mlynářová – Zač je toho loket (humor)
»» Boček – Poslední aristokratka (humor)

když si ji vzal. Každý na ty stromy dává pozor, aby si babičku nepohněval. Ona se umí,
jak je hodná, taky pořádně rozzlobit. To já
jsem nedávno upustil a také rozbil sklenici,
zlatě zdobenou, přinesenou se zbývajícími
pěti z vambeřické pouti. A to jsem dostal.
Že jsem chomout a řečí bylo, že jsem raděj
utek ven. Ale večer už bouřka přešla a už
byla sklenice oželená a bylo zase dobře.
Děda dostal již hrnek lipového čaje
s medem a já se nesměle zeptal: „Babi nosí
černá kočka smůlu?“, „No to se ví, to tys ji
asi někde potkal“, říká babička, už mírně.
V kamnech praská a mile to hřeje. Děda se
tváří spokojeně u toho hrnku lipovýho čaje
a babička si přinesla ještě hrneček podmáslí a postupně usedáme ke stolu, kam
maminka přinesla ošatku jablek. Máme
je na půdě pod podlahou, je to na stropě
chléva a tak tam nezmrznou, protože je to
zespodu od chléva vyhřívaný. Mám pocit
bezpečí a je mi blaze. Už chybí jenom táta.
Ten se drží často v mašteli u koně. Musí ho
nakrmit, aby měl sílu do těch našich kopců.

Psychologická, válečná a ostatní próza:
»» Irving – V jedné osobě
»» Viewegh – Můj život po životě (deník)
»» Pick – Daleká cesta
»» Sepetys – V šedých tónech
»» Kriwak – Dlouhý návrat
»» Klíma – Jak se nestát vrahem (fejetony)
»» Fisher- Muž, který chtěl být bohatý

Napětí a dobrodružství:

»» L´Amour – Krajina pistolníků
»» Sapkowski – Boží bojovníci. Lux Perpetua
(historické)
»» Nesbo – Levhart
»» Christie – Pět malých prasátek
»» Jackson – Nechtěj nic vědět
»» McDermic – Konec hry
»» Gardner – Chyť mě
»» Northorp – V pasti
»» Connelly – Černá skříňka

Knihovna bude otevřená mezi svátky,
a to v pondělí 23. 12. 2013 a v pondělí
30. 12. 2013.
V novém roce se opět setkáme ve čtvrtek 2. 1. 2014.

Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví, pohodu
a mnoho dalších čtenářských zážitků
přeje všem čtenářům
Soňa Valášková – knihovnice.

Taky jsem zjistil, že v truhle, kde má oves
pro koně, má taky nějakou flašku.
Říkal, že je to mazání koňovi na nohy. „Jo
hochu“, navazuje babička na tu černou kočku, „to v Bratrouchově u Kožančinejch měli
diblíka.“ U Kožančinejch se říkalo v Bratrouchově jedné chalupě. Babička je z Bratrouchova a tak to zná, jak se kde říká, protože
měla každá chalupa svůj tzv. příšlapek.
„Co je to ten diblík a odkud ho měli?“,
rychle se ptám, aby se to nezamluvilo. „Jo
vono nim nejdřív ňák nic nešlo, krávy nedojily, na louce samá kozina, na poli pyřinka.
Starej jennou ňák šmátral na domě, něco
hledal. To von porád, protože u nich byl
hroznej nepořádek, protože žádnej nedal
nic k svýmu místu. Hledal a našel i to, co
nehledal. Starou knihu psanou švabachem.
Voni tam měli jeden čas ňákýho podivína
a ten prej se paktoval s temnejma silama. Tak taky jennou zmizel a nikdo nevěděl kam. Jo starej koženčinej tu knihu vzal
a začal v ní slabikovat, až ho napadlo, že
by se možná moh pomocí tý knihy, jestli
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je vočarovaná, nějak dostat z tý svý bídy.
Taky jo. V tý starý knize našel poudání jak
sehnat pomocníka do hospodářství. Že se
musí nejdřiu dát z chalupy všechno posvěcený, svatý vobrazy, knížky, no všechno. Pak
se musí černá slepice hlídat až vo půlnoci
snese vejce. To vejce se pak musí nosiť pod
levou paží tak dlouho, až se pomocník vylíhne. Jo v chalupě se taky nesmí nikdo modlit
a dělat ňáký zaklínání, ani chodit do kostela.
Von to byl starej neznaboh a to mu žannou
štrapáci neďálo.
A tak jo, starej líhal se slepicej a furt ji
hlídal, hlauně k půlnoci, až se to jennou
povedlo. Slepice byla k večeru ňáká nesvá,
furt kdákala a dlouho nikde nic, až k půlnoci
snesla velký vejce. Tak von za tepla, aby ne-

vystydlo, ho strčil do podpaždí. Von pak furt
ležel na seně, aby to vejce nepomačkal, až
za dlouho se ten diblík vylíhnul.
Nejdříu to bylo jako černý kuře, ale hrozně
rychle to rostlo. Líhalo to pod dětskou postelí
a von si s tím povídal, co jako by bylo potřeba udělat. To dycky museli bejt sami a v noci.
Tak se tam jennou vobjevil čeledín, takovej
černej, voči mu jen blejskaly, no ale práce mu
šla od ruky. A tak se najennou u nich začalo
dařit. Na poli rostlo jako v kraji, krávy dojily
jenna radosť. Čeledín na všechno stačil sám
a strejc vysedával v hospodě U Proudu. Jenže
dyž se napil, tak ved diuný řeči. Jako že von je
pán a co chce, to všechno může a tak.
Měli se dlouho dobře, ale všeho dočasu.
Jennou se hospodyně něčeho lekla na dvor-

ku a pustila z huby „Ježiši Kriste“. Čeledín
se najennou ztratil, zbyl jen hroznej smrad.
Dědek se ztratil i s diblíkem, asi ho diblík vonnes do pekla.
Do chalupy uhodil hrom a ušechno to
schořelo. Hasiči hasili, ale nedalo se. Jen
prej bylo slyšet hroznej chechot. Hospodyně skončila v chudobinci, a tak uzalo ušechno takovej hroznej konec. No tak ty si pamatuj: „Rychle nabyl, rychle pozbyl“ a s peklem
rači nic nemít.“
„No tak sem se zapoudala a děda už dříme, tak půjdem asi spáť.“ „Už je ti lepčí?“,
ptá se dědy. „I kata“, říká děda, „eště dyby
byla štamprlička Rezkouky.“ Ale to už nedostal a deme spát. Dobrou noc.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků

Životní jubileum slaví v měsíci listopadu a prosinci 2013
tito naši spoluobčané:

SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou
uspořádal v sobotu 26. října 2013 slavnostní
vítání nových občánků našeho města.

80 let

Přivítáni byli:

81 let

Machačka Antonín
Štěrba Alexandr
Novosad Ondřej
Matyáš Ondřej
Šístek Michal
Patočka Jiří
Račák Tadeáš
Josífko Josef
Děkujeme paní učitelce M. Hnykové
a dětem ze Základní školy v Rokytnici nad
Jizerou za velmi hezké básničky.

82 let

83 let
84 let

Ing.Čermák Věroslav
Vacek Josef
Pěničková Věra
Gebrt Josef
Pfeifer Walter
Hartig Václav
Vojáčková Blažena
Jónová Jiřina
Procházka Leopold
Pavlata Josef
Bešinová Mária
Škrabálková Božena
Kefurtová Milada
Ing. Soukup Stanislav
Černá Antonie
Jiroušová Libuše

85 let

86 let
87 let
89 let
90 let
91 let
92 let
94 let

Janurová Miloslava
Pacholík Stanislav
Libiš Rudolf
Zeman Karel
Arpa Silvestr
Topičovská Jana
Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
Hlobilová Marie
Kaprasová Vlasta
Márynka Josef
Hrbková Libuše
Doubková Irma
Procházka Otakar
Hanuljáková Anna
Setunská Ludmila

Všem oslavencům blahopřejeme!
Poděkování pracovnicím Pečovatelské služby paní Jany Černé
Vaše vysoce profesionální péče a psychická podpora nám umožnila prožít s manželem
poslední společné chvíle v našem domově a za to Vám, moje milé, patří dík.
Chci také poděkovat všem, kteří se přišli 15. 11. 2013 rozloučit s mým manželem, panem
Miroslavem Martínkem. Děkuji také členům Horské služby a paní Věře Soukupové za milá slova.
Eva Martínková

Poděkování
Děkujeme přátelům a známým za účast na rozloučení s Rainerem Erlebachem. Dále děkujeme paní V. Soukupové za pronesení smuteční řeči a panu O. Pfeiferovi za vstřícnost při zařizování
obřadu.
Rodina Erlebachova

Poděkování sestřičkám domácí zdravotní péče
Rádi bychom touto cestou velice poděkovali paní Janě Černé a jejímu pracovnímu týmu za
poskytnutou péči s milým a profesionálním přístupem. Díky této službě nám bylo umožněno
postarat se o našeho těžce nemocného tatínka v kruhu rodiny a domácím prostředí, které dobře
znal.
Mockrát děkujeme – Rodina Bihariova
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SPORT
SILOVÝ TROJBOJ

FOTBAL

Mistrovství světa WPC v POWERLIFTINGU
a BENCH-PRESSU 2013 Praha

MUŽI – I.B třída

26. 10. 2013 – 2. 11. 2013
Mistrovství světa WPC v silovém trojboji a bench-pressu 2013 se
z Rokytnice nad Jizerou zúčastnil Jakub Sedláček (kategorie OPEN)
a z důvodu zranění musel odstoupit Tomáš Sedláček (kategorie
MASTERS M2). Vše se odehrávalo ve čtyřhvězdičkovém pražském
hotelu Pyramida. Na startovní listinu se podepsalo 900 sportovců
ze 60 zemí světa. Mezinárodní akci pořádá Česká asociace silového trojboje pod vedením organizátora Daniela Dvořáka. V neděli
27. 10. 2013 soutěžil Jakub Sedláček v kategorii do 90 kg bench-pressu RAW, umístil se na krásném 4. místě. Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se
zúčastnil trojboje v kategorii do 82,5 kg, díky tomu, že během 3 dnů
cíleně shodil 2,5 kg za záměrem možnosti lepšího umístění. Obsadil
vynikající 3. místo v kategorii RAW.
Vysvětlivka: RAW – znamená bez jakýchkoliv podpůrných prostředků typu bandáže
na kolena, speciálních dresů na benchpress.

STOLNÍ TENIS
Krajský přebor 2. třídy
19.10.2013
20.10.2013
02.11.2013
31.10.2013
16.11.2013
17.11.2013

TJ Spartak Rokytnice A : TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou D
TJ Spartak Rokytnice A : KST Victory Liberec A
TJ Sokol Košťálov A : TJ Spartak Rokytnice A
TJ Sokol Nová Ves n. P. A : TJ Spartak Rokytnice A
TJ Spartak Rokytnice A : SKST Liberec H
TJ Spartak Rokytnice A : TJ Zákupy A

TABULKA:

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

TJ Sokol Vesec A
TJ Sokol Košťálov A
TJ Sokol Turnov B
TJ Sokol Nová Ves n. P. A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
TJ Lokomotiva Česká Lípa C
TJ Doksy – Mimoň A
SKST Liberec H
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou D
Orel Studenec u Horek A
TJ Zákupy A
KST Victory Liberec A

18:0
17:1
11:7
10:8
14:4
13:5

27 b.
25 b.
25 b.
23 b.
19 b.
17 b.
17 b.
15 b.
15 b.
14 b.
10 b.
9 b.

Hledáme pracovníka do půjčovny
a servisu lyží v Harrachově
- znalost v oboru výhodou
- příjemné vystupování, dochvilnost
- německý / polský jazyk
- nadstandartní platové podmínky
- zaměstnanencké výhody
více na 603 579 584 • sportcermak@centrum.cz

1. Pěnčín
2. Kr. Studánka
3. Rokytnice
4. Ruprechtice
5. Držkov
6. Zásada
7. Plavy
8. Velké Hamry B
9. Hodkovice
10. Železný Brod B
11. Jeníšovice
12. Kokonín
13. Lučany
14. Rovensko

13
13
13
13
12
13
12
13
13
13
13
13
13
13

11
9
9
8
7
7
5
4
5
4
3
3
1
1

1
2
1
3
4
0
2
4
0
2
2
2
2
1

1
2
3
2
1
6
5
5
8
7
8
8
10
11

55: 8
47: 19
27: 14
35: 11
35: 13
29: 35
16: 24
27: 28
23: 40
21: 31
23: 37
29: 44
17: 45
20: 55

34
29
28
27
25
21
17
16
15
14
11
11
5
4

ŠACHY
Koncem října byl zahájen soutěžní ročník 2013/2014 pro
soutěže družstev v našem kraji.
• A mužstvo se po roční přestávce opět vrátilo do krajského
přeboru družstev 8 členných mužstev. Nástup se docela vydařil, když po 3. kolech získalo 6. bodů (2 výhry, 1 porážka).
• B mužstvu se již tolik nedaří a obě úvodní utkání prohrálo.
Toto mužstvo hraje krajskou soutěž skupin východ a je rovněž 8. členné.
• Náš oddíl pořádá 26. 12. 2013 tradiční vánoční turnaj v rapid šachu jednotlivců. Místo konání: klubovna sportovní
haly. Začátek v 9.00 hodin.
Zveme příznivce šachu!!! Z. Hollmann

INZERCE

Přenechám

zahrádku s chatkou

nad bývalou drogérií
v Rokytnici nad Jizerou.
Za chatku požaduji finanční vyrovnání.

Mobil: 737 576 099

INZERCE
Rokytnický zpravodaj
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Fotogalerie ke zprávám ze školy

Hadi

Přespolní běh

Předávání slabikářů v 1.A

Návštěva z Ghany

Školní družina

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001
nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 30. 1. 2014. Sazba & tisk SURA s. r. o.

