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VÁNOČNÍ TRHY

Od sobotních ranních hodin naši hasiči
a pracovníci drobných služeb města stavěli na
Dolním náměstí stánky pro konání letošního
ročníku Vánočních trhů. Tak jako v předešlých letech, tak i letos jsem měla obavy z počasí. To jediné nelze naplánovat ani ovlivnit
a přitom hraje klíčovou roli v navození té
správné atmosféry. Řekla bych, že bylo „nic
moc“, ale mohlo to být i horší.
V půl druhé začal doprovodný program,
který zahájili flétnisté pod vedením paní Mgr.
Friedové. Následovalo vystoupení Zpěváčků
ze Základní umělecké školy v Jablonci nad
Jizerou. Kdo jejich vystoupení nestihl, musím
říci, že o hodně přišel. Druzí byli na programu děti z Dolní MŠ, které měly perfektně při-
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pravené pásmo básniček a písniček. Další na
řadu přišly děti z Horní MŠ, kterým se na pódiu také velmi líbilo. Těžko říci, jestli to bylo
tím, že na ně dohlížel sám Mikuláš s Andělem
nebo proto, že na ně čekala sladká odměna.
Zlomovým bodem programu bylo vystoupení zpěváků ze skupiny JAM & BAZAR. Duo
zpěváků v podání Ondřeje Pasky a Radky Bucharové odvedlo úctyhodný výkon. Tímto jim
moc děkuji, protože svým bezchybným vystoupením udrželi početné publikum, i když
počasí nebylo zrovna ideální. Před čtvrtou
hodinou zakončily dětská vystoupení děti ze
ZŠ, které rozzářily oči jak rodičům, tak i pyšnému učitelskému sboru. Závěr pódia patřil
Martinovi Pozdníčkovi, alias Pigimu, který

celý program moderoval. Jemu patří velké
díky, protože se úkolu zhostil opravdu bravurně. Konec programu byl lehce napínavý,
když vlivem přetížení vypadla na krátký čas
elektřina. Naštěstí vše dobře dopadlo a přesně
v pět hodin nechal starosta Petr Matyáš, který
všem popřál krásné vánoční svátky, rozsvítit
vánoční strom, který je letos oděn do nového
kabátu. Vzápětí se nad náměstím rozzářil ohňostroj a akce skončila volnou zábavou.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří
se na akci podíleli. Největší díky patří vám
všem, kteří jste dorazili a vánoční atmosféru
dotvořili.
Lucie Lukešová

Foto: Rostislav Šturma, SURA s.r.o.

Vážení spoluobčané,
stejně jako každý rok si dovoluji využít posledního čísla Rokytnického zpravodaje v roce 2014 k tomu, abych Vám mohl jeho prostřednictvím popřát k nadcházejícím vánočním svátkům a novému roku.
Velmi krátce bych chtěl také připomenout některé důležité události
končícího roku 2014.
Nejprve bych se zmínil o proběhnutých komunálních volbách, ve
kterých jste měli možnost opět po čtyřech letech zvolit nové zastupitelstvo města. Letošní volby byly oproti posledním volbám výrazně
odlišné. První odlišností byla skutečnost, že se v rámci jednotlivých
kandidátních listin objevilo velké množství mladých lidí, kteří tak projevili zájem o dění v Rokytnici a snahu toto dění aktivně ovlivnit. To
považuji za velmi pozitivní. Druhou odlišností byla intenzita předvolební kampaně, kdy se především otázka ceny vody a hospodaření města staly pro některé kandidátky volebním tématem číslo jedna. Kromě
těchto dvou témat se však volební programy většiny kandidátek velmi
podobaly a ukázaly tak, že kromě několika málo sporných témat nám
jde všem v Rokytnici o to samé.
Volební účast byla poměrně slušná 52,07 % což je o 0,06 % lepší než
v roce 2010. I když volební účast v Rokytnici byla přibližně o 7,5 %
vyšší, než byl průměr v České republice a o 9,5 % lepší než v Libereckém kraji, stále 48 % občanů Rokytnice nevyužilo možnost vyjádřit se
k tomu, kdo bude další 4 roky rozhodovat o osudu našeho města. Proto
děkuji všem, kteří k volbám přišli a využili svého práva rozhodnout
o složení nového zastupitelstva.
Do nově zvoleného 15-ti členného zastupitelstva usedne 8 zcela nových zastupitelů. Celkem 7 zastupitelů svůj mandát obhájilo a budou
tak pokračovat ve funkci zastupitele i další období. Podrobnější informace o výsledcích voleb se dozvíte uvnitř tohoto Zpravodaje.
V souvislosti s volbami bych rád ještě jednou popřál všem zastupitelům ke zvolení. Zároveň bych chtěl poděkovat jménem kandidátky
SLK i jménem svým za Vaše hlasy a projevenou důvěru v komunálních volbách. Velmi si této důvěry vážíme. Já osobně jsem velmi rád,
že díky vám mohu i nadále pracovat pro naše město a mohu zúročovat
všechny své zkušenosti nabyté během mého 11-ti letého působení ve
funkci starosty. Výsledky voleb mě utvrdily v tom, že jsme Vaši důvěru
v průběhu uplynulých čtyř let neztratili.
Co se týká dalších událostí roku 2014, připomněl bych v několika
bodech, čemu jsme se v tomto roce výrazně věnovali a co se podařilo.
V roce 2014 se podařilo úspěšně dokončit a prostřednictvím poskytovatelů dotací i profinancovat tyto dotované projekty – Zateplení budovy mateřské školky Horní, Zateplení budovy mateřské školky
Dolní, Zateplení budovy Základní školy, Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů, Varovný
protipovodňový systém, Rokytnice nad Jizerou – Celoroční dovolená.
Největší a nejnáročnější byla akce Zateplení budovy ZŠ a to jak rozsahem, tak finančně i organizačně. Kromě dokončení těchto projektů se
v roce 2014 povedlo získat dotace a zahájit realizaci projektů Zateplení
budovy Domu dětí a mládeže a Konsolidace IT a nové služby. K těmto
dotovaným akcím se v roce 2014 zrealizovala i celá řada nedotovaných
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investičních akcí a oprav přímo z rozpočtu města. Protože podrobné
informace o těchto akcích jsou průběžně zveřejňovány v Rokytnickém
zpravodaji.
Uvedu jen výčet těch nejdůležitějších:
• oprava obchvatu na sídlišti (1,86 mil. Kč)
• rozšíření parkovacích ploch na sídlišti (0,55 mil. Kč)
• oprava místní komunikace na Dvoračky (0,31 mil. Kč)
• oprava místní komunikace v Horní Vsi (2 mil. Kč)
• vybudování dešťové kanalizace a oprava pěší komunikace na sídlišti
(0,65 mil Kč)
• výměna 16 ks lamp VO u hlavní silnice (0,38 mil. Kč)
• realizace II. etapy městského informačního a navigačního systému
(1,1 mil. Kč)
• vybudování nového sběrného místa separovaného odpadu (0,21
mil. Kč)
• a další.
Další poměrně složitou a organizačně náročnou akcí bylo převzetí
provozu Kabelové televize pod Město Rokytnice nad Jizerou. V průběhu roku jsme intenzivně řešili problémy s převzetím zákazníků, uzavření nových smluv, přesměrování všech plateb, splnění legislativních
požadavků na provozování a samozřejmě hledali řešení technických
problémů sítě, řešení technologie tvorby a vysílání informačního kanálu a řešení nedostatečné kvality nabízeného internetového připojení.
V roce 2014 se podařilo zakoupit nové zařízení pro distribuci internetu
a připravit projekt na připojení rozvodu k vysokorychlostnímu internetu. V roce 2015 by tedy měla být výrazně zlepšena kvalita nabízených služeb.
Velmi důležitou a náročnou činností byla v roce 2014 spolupráce
se subjekty zabývajícími se rozvojem území na zpracování nových
rozvojových strategií, které budou důležitým podkladem při čerpání
dotací v začínajícím dotačním období. Jednalo se o aktivní spolupráci
s Libereckým krajem v rámci aktualizace Programu rozvoje Libereckého kraje, spolupráci se svazkem obcí Krkonoše při tvorbě Integrované
strategie rozvoje regionu Krkonoše, spolupráce s MAS Přijďte pobejt!
při tvorbě Komunitně vedené strategie Přiďte pobejt! pro období 2014
- 2020. Doufejme, že se nám tato práce zúročí při získávání dotací na
projekty města v novém programovacím období.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych popřál nejprve Rokytnici vydařenou zimu, dostatek přírodního sněhu na sjezdovkách,
hodně turistů a spokojených návštěvníků a konečně dlouhou zimní
sezónu. Vám všem pak klidné a radostné prožití vánočních svátků
v kruhu svých nejbližších a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky,
osobních i pracovních úspěchů a splněných přání.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

11-12/2014

Rokytnický zpravodaj

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU,
se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014.
Výsledy voleb:
•
•
•
•
•

počet volebních okrsků
počet volených zastupitelů
počet voličů v seznamu
počet vydaných obálek
volební účast

2
15
2.397
1.248
52,07 %

5.605 hl.
3.857 hl.
2.167 hl.
1.813 hl.
1.790 hl.
1.672 hl.

33,16 %
22,82 %
12,82 %
10,73 %
10,59 %
9,89 %

6 mandátů
4 mandáty
2 mandáty
1 mandát
1 mandát
1 mandát

Zvolení členové zastupitelstva:
Starostové pro Liberecký kraj

TOP 09

OBČANÉ.CZ
ANO 2011
ČSSD
PRO Sport a Zdraví

Ing. Petr Matyáš
Ing. Bronislav Patočka
Martin Pozdníček, DiS.
Ing. Jaroslav Bulušek
Mgr. Milan Javůrek
Ing. Antonín Blomer
Hana Hejralová
PaedDr. Eva Maloňová
Mgr. Marek Nechanický
Alena Janatová
Petr Kadavý
Ing. Leoš Pavlata
Michal Seidl
MUDr. Daniela Zajícová
Petr Udatný

555 hl.
489 hl.
438 hl.
406 hl.
402 hl.
391 hl.
529 hl.
457 hl.
301 hl.
283 hl.
296 hl.
250 hl.
215 hl.
351 hl.
249 hl.

Následně dne 20. 10. 2014 rezignovala na svůj mandát členky zastupitelstva města paní Alena Janatová. Jako první náhradník v pořadí
za stranu TOP 09 nastoupila na uvolněný mandát paní Alexandra
Olaszová.

Ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva
města Rokytnice nad Jizerou,
se konalo ve středu 5. 11. 2014 ve školní jídelně. Na toto jednání se
dostavili všichni zvolení zastupitelé a v souladu se zákonem o obcích všichni složili slib člena zastupitelstva města. Poté následovala
volba starosty, místostarosty a členů rady města. Volba jednotlivých
funkcionářů proběhla tajnou volbou s tímto výsledkem:
• Starostou města byl zvolen Ing. Petr Matyáš.
• Místostarostou města byl zvolen Petr Kadavý.
• Dalšími členy rady města byli zvoleni: Mgr. Milan Javůrek,
Mgr. Marek Nechanický a Martin Pozdníček, DiS.
Rokytnický zpravodaj

11-12/2014

Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, které se bude konat dne 17. 12. 2014 od
17.00 hodin ve školní jídelně (boční vchod od hasičské zbrojnice, jako do městské knihovny).
PROGRAM JEDNÁNÍ:

Pořadí volebních stran:
1. Starostové pro Liberecký kraj
2. TOP 09
3. OBČANÉ.CZ
4. ANO 2011
5. ČSSD
6. PRO Sport a Zdraví

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva města

1) Úvod, schválení programu
2) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky
3) Schválení zápisu z ustavujícího zasedání ze dne 5. 11. 2014
4) Hospodaření města:
a) Plnění rozpočtu k datu 30. 11. 2014
b) Schválení rozpočtových opatření
c) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
d) Změna podmínek revolvingového úvěru na dotační
projekty
e) Schválení finančního příspěvku na zabezpečení poskytování služeb sociální péče
5) Prodeje pozemků a majetku obce:
a) Konečné prodeje pozemků
b) Záměry prodejů pozemků
6) Různé:
a) Zřízení nepovinných výborů, schválení členů všech výborů
b) Jmenování zástupců města do Rady a Dozorčí rady VHS
Turnov
c) Jmenování zástupce města do Rady KRNAP
d) Schválení určeného zastupitele pro Územní plán města
Rokytnice nad Jizerou
e) Výpočet místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015
f) Znak a vlajka Města Rokytnice nad Jizerou
g) Informace o dotačních programech
h) Návrh na prodloužení smlouvy o spolupráci se společností JRD s. r. o.
i) Návrh na schválení darovacích smluv s manželi Jechovými
j) Problematika zásobování pitnou vodou části obce Vilémov
k) Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
l) Návrh na pořizování a zveřejňování audiovizuálního záznamu z veřejného zasedání zastupitelstva
7) Diskuse
8) Závěr

NÁSTĚNKA
PRO INZERCI
Infocentrum od prosince
rozšířilo nabídku svých
služeb, a sice zřídilo nástěnku určenou pro inzerci, kterou naleznete hned
vedle vstupních dveří do
infocentra (nad stojanem s oblíbenými novinami 5+2 dny). Inzerce
je zatím zdarma, kartičky na svůj inzerát si můžete vyzvednout a
vyplnit v infocentru.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140028 „Oprava komunikace na ppč. 3274 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou“ firmě
EUROVIA CS a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924
za nabídnutou cenu 1.983.580,- Kč včetně DPH.
• Rada města schválila pronájem garáže v čp. 663 Horní Rokytnice
paní Zdeňce Štěpánkové, Horní Rokytnice 663, Rokytnice nad Jizerou za cenu 25,- Kč/m²/měsíc.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140030 „Dodávka zařízení CMTS“ společnosti Optiwella Kft, Fonogyari ut 13, 6724
Szeged, Maďarsko, reg. č. 06-09-017535 za cenu 73.496,46 Kč
a pověřila vedoucího RKTV Mgr. Ivo Zapletalíka objednáním zařízení CMTS Cisco uBR7246VXR.
• Rada města byla ze strany ředitelky DDM Pod střechou Mgr.
Markéty Šmídové informována o úpravě školního roku, z důvodu
částečné rekonstrukce budovy DDM, konkrétně jde o termín dodávky oken, kdy bude potřeba provoz DDM přerušit, aby stavební a doplňkové práce mohly proběhnout co nejplynuleji. Vzhledem ke všemu výše uvedenému je školní rok zahájen o 14 dní
dříve (tj. 15. 10. 2014), tak, aby i při přerušení provozu (14 dní)
byla dodržena obvyklá délka pololetí. Zájmové útvary, které se
nekonají přímo v DDM, se jeden týden konat nebudou (podzimní
prázdniny), druhý týden se budou konat po dohodě s vedoucími
a ředitelstvím DDM (dle aktuální situace).
• Rada města byla ze strany ředitelky DDM Pod střechou Mgr.
Markéty Šmídové informována o zajištění hodin pro zájmové
kroužky v tělocvičně ZŠ Rokytnice nad Jizerou. Důvodem přemístění zájmových kroužků z tělocvičny ve sportovní hale společnosti Spartak Rokytnice a.s. do tělocvičny ZŠ Rokytnice nad Jizerou je
vyšší nájemné, které by příliš zvýšilo cenu jednotlivých kroužků.
• RM schválila, na podkladě výběrového řízení provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zadání zakázky č. 20140029 „Vybudování autobusové zastávky dálkových spojů Rokytnice nad Jizerou,
hostinec“ firmě EUROVIA CS a. s. Závod Liberec, Londýnská 564,
460 11 Liberec, IČ: 45274924 za nabídnutou cenu 145.670,08 Kč
bez DPH. Uvedená cena je bez autobusové čekárny a montáže.
• Rada města ve svém usnesení č. 23/2014 ze dne 27. 1. 2014
schválila předání pohledávky vůči panu Štáfkovi za vyúčtování
služeb k vymáhání paní JUDr. Závěrkové. Celková pohledávka činila 6.681,- Kč. Do dnešního dne uhradil pan Štáfek 2.000,- Kč
a zbývající dlužná částka tedy činí 4.681,- Kč. Ze strany paní JUDr.
Závěrkové vzešel dotaz, zda má podat soudní žalobu či nikoliv.
Jsou tedy dvě možnosti – podání soudní žaloby o úhradu pohledávky nebo pohledávku jako neodbytnou odepsat. Rada města
po projednání schválila podání soudní žaloby o úhradu pohledávky vůči panu K. Štáfkovi.
• Rada města byla informována o finanční podpoře akcí „Oprava
kapličky v Rokytně“ částkou 50.000,- Kč z programu Ministerstva
kultury a „Oprava havarijního stavu střechy kapličky v Rokytně“
částkou 64.570,- Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje.
• Radě města byl předložen návrh podání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekty „Výsadba
zeleně u kompostárny“, „Oprava křížku na letní straně“, „Vybudování autobusové zastávky dálkových spojů Rokytnice n. J., hostinec“. RM podání žádostí schválila.
• Rada města schválila přijetí sponzorského daru ve výši 7.000,na uspořádání akce Den dětí 2015 od společnosti Tesco Stores
ČR, a. s. Vršovická 1527, 100 00 Praha 10, IČ: 45308314 ze strany
DDM Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou.
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• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
1.000,- Kč ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou, okres Semily, IČ:
71002723, odloučenému pracovišti Základní umělecká škola na
uspořádání vánočního koncertu Hradišťanu a dětského pěveckého sboru Mládí.
• Rada města schválila zadání zakázky VZ č. 20140026 „Výměna lamp VO podél silnice II/294 – HR“ firmě ELEKTROS s. r. o.,
Martinice v Krkonoších 253, IČ: 15043487 za nabídnutou cenu
384.999,- Kč vč. DPH.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
1.500,- Kč na provoz nestátní neziskové organizaci Domov sv. Josefa, Žíreč 1, Dvůr Králové nad Labem, která umožňuje komplexní zdravotní a sociální péči.
• Rada města pověřila s účinností od měsíce listopadu 2014 paní
Romanu Primáskovou zastupováním tajemnice MěÚ Bc. Martiny
Šubrtové v době její nepřítomnosti (částečně v době čerpání rodičovské dovolené), a to v rozsahu stanoveném v Organizačním
řádu Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou, dále v rozsahu náplně práce tajemnice MěÚ a zároveň ji pověřuje zastupováním
při vedení Registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
• Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku správního rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy s Obcí Paseky
nad Jizerou.
• Rada města vzala na vědomí informace o plánované obměně
prvků vánoční světelné výzdoby a schválila zadání zakázky repase 25 prvků původní světelné výzdoby (jehličí s výpletem s řetězem LED a u vybraných dodělání úchytů) u spol. ATELIÉR MAUR,
s. r. o., Plzeň za cenu 71.693,- Kč včetně DPH + přepravní náklady.
Rada města zároveň pověřila místostarostu Petra Kadavého jednáním se zaměstnanci Drobných služeb města o změně způsobu
zavěšení vánočního osvětlení na smrk na Dolním náměstí a pořízením potřebných dalších světelných řetězů.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2.000,- Kč Duhovému údolí o. s., Jilemnice na akci VIII. Andělská
projížďka – jízdy parním vlakem na trase Martinice v Krkonoších
– Rokytnice nad Jizerou, která se uskuteční 6. prosince 2014.
• Rada města byla informována o tom, že Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti
obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2015 v rámci reprodukce
požární techniky pro JPO. Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006
byl schválen pořadník pro přiznání dotací v roce 2015. Konkrétní
výše vyčleněných finančních prostředků bude známa v prosinci
2014 a v roce 2015 bude uspokojeno 30 – 35 žádostí. Dle pořadníku lze konstatovat, že poskytnutí dotace Rokytnici nad Jizerou
nelze v roce 2015 předpokládat, protože v pořadníku pro přiznání
dotace se město Rokytnice nad Jizerou umístilo na 41 místě. Případný zájem o dotace v roce 2016 je třeba potvrdit podáním nové
aktualizované žádosti. RM vzala tuto skutečnost na vědomí.
• Rada města schválila uzavření Dohody o spolupráci se Základní
školou, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, který se týká sběru
a svozu papíru.
• Rada města schválila pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou na období od 1. 12. 2014 do
30. 4. 2015 firmě BusLine a.s., za cenu 15.000,- Kč za celé nájemní období.
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• Rada města schválila s účinností od 1. 12. 2014 Organizační řád
Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou, kterým se ruší Organizační řád Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou ze dne 19. 12.
2011 a zároveň stanovuje počet zaměstnanců Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou v celkovém počtu 15,5 osob (snížení
o 1 osobu).
• RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč
oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Jablonec nad Jizerou na každoroční akci pro děti, která se konala na horském hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou a je zaměřena na poskytování
první pomoci.
• RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,panu Stanislavu Hartychovi, za organizační výbor Rokytnické neregistrované ligy v kuželkách na vyhlašování konečných výsledků
a na ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.
• RM schválila provozování pravidelných měsíčních prodejních
trhů (každé druhé úterý v měsíci) na Dolním náměstí v Rokytnici
nad Jizerou v roce 2015 ze strany pana Jana Berouska, Přerovská
842, Pardubice, za cenu 2.500,- Kč za prodejní den.
• Rada města byla informována, že Městské informační centrum
(MIC) zakoupilo 4 páry holí na nordic walking s tím, že je zájemcům o tento druh sportu bude půjčovat. Pořizovací cena 1 páru
holí činila 399,- Kč. MIC se tak snaží rozšířit nabídku služeb pro

turisty i místní obyvatele. Cena za 1 den půjčení by neměla být
vysoká, aby přilákala zájemce. Rada města schválila cenu půjčovného holí na nordic walking za 1 den 50,- Kč, více dnů 40,- Kč
+ vratná záloha ve výši 300,- Kč, vše včetně DPH.
• Rada města byla informována o tom, že v Informačním centru
obdrželi řadu stížností na technický stav některých plakátovacích
ploch, které v Rokytnici nad Jizerou provozuje firma Rengl s. r. o.
Plakátovací plochy jsou na základě nájemní smlouvy umístěny
na pozemcích města, ale jsou majetkem firmy Rengl s. r. o. Z nájemní smlouvy vyplývá, že údržbu technického stavu musí zajistit
právě firma Rengl s. r. o. To že jsou plochy ve špatném stavu tak
lze považovat za porušení smluvních podmínek. Smlouvu je možné vypovědět s 6 měsíční výpovědní lhůtou, a proto rada města
rozhodla o podání výpovědi s tím, že během trvání výpovědní
lhůty je možné s firmou nadále jednat o podmínkách další spolupráce, avšak pokud nebude jednání úspěšné, výpovědní lhůta již
bude plynout a smlouvu tak bude možné ukončit dříve. V případě ukončení smlouvy pak město má právo odkoupit plakátovací
plochy za jejich zůstatkovou hodnotu.
• Rada města schválila uvolnění částky ve výši 160.000,- Kč z rezervního fondu Mateřské školy v Dolní Rokytnici čp. 210 na nákup 4 kusů šatnových bloků.

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.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Pracovní doba městského úřadu
o vánočních svátcích:
V době od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 budou některé úseky městského úřadu uzavřeny z důvodu čerpání řádné dovolené, jedná
se o tyto úseky: úsek evidence nemovitostí, životního prostředí
a mezd, úsek sociální a matriky, kancelář starosty.
Otevřeny budou tyto úseky, a to následovně:
Finanční úsek, pokladna:
• pondělí
22. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
• pondělí
29. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
• středa
31. 12. 2014
8.00 – 13.00
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel.
481 549 321. Záležitosti plateb lze řešit i na Městském informačním
centru.
Stavební úřad:
• pondělí
22. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
• pondělí
29. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
• úterý
30. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 14.30
• středa
31. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel.
481 549 314.
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Úsek místních poplatků:
• pondělí
22. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
• pondělí
29. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel.
481 549 322.
Úhradu místních poplatků nebo vydávání parkovacích karet lze
řešit i na Městském informačním centru. Upozorňujeme pouze, že
poplatky na rok 2015 lze hradit až v roce 2015.
Sekretariát, podatelna:
• pondělí
22. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
• pondělí
29. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel.
481 549 311.
Úsek rozvoje města a investic:
• pondělí
22. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
• pondělí
29. 12. 2014
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel.
481 549 323.
Zároveň upozorňujeme, že úřední ověřování podpisů v současné
době zabezpečují i pobočky České pošty, s. p.
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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 (22. 12.
– 28. 12. 2014) a v 53. týdnu (29. 12. – 4. 1. 2015) probíhat v tradičních dnech, 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
neděle
středa
neděle
středa

21. 12. 2014
24. 12. 2014
28. 12. 2014
31. 12. 2014

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

Prosba ubytovatelům
– úklid po novoročních
ohňostrojích
Prosíme touto cestou provozovatele ubytovacích zařízení, zejména penzionů a hotelů, aby po svých
hostech zabezpečili úklid veřejného
prostranství (chodníků, komunikací i ostatních ploch) po pyrotechnických výrobcích, ohňostrojích.
V době mezi vánočními svátky a zejména při vítání Nového roku je
téměř u každého objektu odpalováno velké množství pyrotechnických výrobků a není v silách Města následný úklid veřejných ploch
zabezpečit. Děkujeme.

Dispečink pro provádění zimní údržby
místních komunikací
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.

ROZPIS
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBY
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátky
(8.00 – 12.00 hod.)
13. 12. – 14. 12.

MUDr. Marie Štejfová

Přepeřská 120, Turnov, tel. 481 324 956
20. 12. – 21. 12.

MUDr. Iveta Holbová Melíšková

Antonína Dvořáka 302, Turnov, tel. 603 506 670
středa 24. 12.

MUDr. Richard Štejfa

5. května 521, Turnov, tel. 481 325 187
čtvrtek 25. 12.

MUDr. Hana Mrenicová

5. května 521, Turnov, tel. 481 323 123
pátek 26. 12.

MUDr. Dagmar Cejnarová

5. května 521, Turnov, tel. 481 324 573
27. 12. – 28. 12.

MUDr. Jaroslav Hošek

Rovensko pod Tr. 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/page830/
pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi/semilyjilemniceturnov
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Aktuální informace o investičních akcích
• Na konci září byly dokončeny stavební práce na objektu základní
školy v rámci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“. Tento projekt je financován z prostředků EU,
z Operačního programu Životní prostředí, se spoluúčastí města.
Snížení energetické náročnosti bylo dosaženo výměnou starých
zdvojených dřevěných oken za nová plastová okna s izolačním
trojsklem a především zateplením obvodového pláště budovy
kontaktním zateplovacím systémem. Spolu se zateplením obvodových stěn byly zatepleny i stropy v nejvyšších nadzemních
podlažích a na nižší budově byla i vyměněna střešní krytina
Všechna tato opatření by měla přinést úspory na energetické
náklady v hodnotě přes 225 000 Kč ročně. Celkové náklady
na všechny práce související s touto stavební akcí byly ve výši
10 124 672 Kč. Z této částky hradí město necelých 45 %, což je
4 515 846 Kč. Z těchto čísel je patrné, že prostá doba návratnosti se pohybuje okolo 20 let.
Kromě tohoto čistě ekonomického přínosu je na prvním místě
přínos užitný, kdy se zlepšila kvalita prostředí pro výuku a v neposlední řadě se zlepšil vzhled budovy.
• Stejně jako budovu ZŠ a obou mateřškých škol, tak i Dům dětí
a mládeže čekají stavební úpravu vedoucí ke snížení energetické náročnosti. I na tomto objektu dojde k výměně oken a k zateplení obálky budovy. Stavební práce jsou rozděleny na dvě
etapy, kdy první, výměna oken, již proběhla a druhá je naplánována na jaro roku 2015.
Snížení energetické náročnosti Domu dětí a mládeže bude stát
celkově 1 979 546 Kč, kde je podíl města 33 % (647 011 Kč).
Roční úspory za vytápění jsou v tomto případě ve výši 85 000 Kč
a prostá doba návratnosti investice z rozpočtu města je necelých 8 let.
• Další zásadní investiční akcí v druhé polovině roku 2014 byla
oprava místní komunikace Pod Sachrovým hřebenem. Tato
komunikace byla druhá v pořadí schváleného plánu oprav silnic
(první byl obchvat sídliště). Zde se obnovil již absolutně nevyhovující asfaltový povrch a vyčistily se příkopy a propustky v trase
komunikace. Další komunikace v pořadí podle plánu oprav je
úsek od kompostárny na Vrších do Františkova.
• V měsíci listopadu proběhla výměna veřejného osvětlení podél
hlavní silnice. Celkem bylo vyměněno 16 ks stožárů s výložníky
a svítidly, která budou oproti stávajícím energeticky úspornější. Tato obnova veřejného osvětlení navazuje na již vyměněné
lampy u autobusové zastávky „U Koreje“ a končí naproti Penzionu Troll. Stávající stožáry, které byly umístěny uprostřed chodníku, byly přesunuty mimo chodník, případně k jeho okraji. Toto
opatření uvítají kromě chodců především rodiče s kočárky a vozíčkáři.
• Dílčí opravy místních komunikací probíhaly celé léto a alespoň
částečně byly opraveny téměř všechny místní komunikace. Jednou z významějších oprav byla cesta vedoucí na Dvoračky. Tato
cesta je z větší části v majetku Správy KRNAP, ale některé úseky
patří městu Rokytnice. Společně se tedy podařilo opravit téměř
1 km dlouhý úsek z pod chaty Světlanka až k odbočce na cestu
Romance. Oprava spodního úseku cesty, který začíná už u Starého Mlýna, bude realizována v dalších letech.
• Průběžně připravujeme projektové dokumentace na opravu a obnovu staveb v majetku města Rokytnice nad Jizerou.
I přes všechnu snahu starat se svědomitě o majetek města, je
zde stále mnoho objektů, které jsou historicky velmi zanedbaRokytnický zpravodaj
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né a opomenuté. Náprava tohoto stavu je velice náročná nejen
technicky, ale především finančně. Mezi aktuálně připravované projektové dokumentace patří návrh nové lávky přes Jizeru
na Blansko (financováno společně s Jabloncem n. J.), oprava
mostu ve Vilemově do Havírny (financováno společně s Pasekami n. J.), oprava historického mostu u truhlárny p. Linka a asi
nejnutnější oprava konstrukce krovu na staré budově základní
školy.
• Spolu s přípravou projektů na opravy majetku připravujeme
také projektové dokumentace pro nové investice. Projekt víceúčelového sportovního hřiště je již ve fázi odsouhlasené studie
a bude pokračovat zpracováním dalších fází. Současně s tímto
projektem je zpracovávána studie na vytvoření dětského parku
na místě současného školního hřiště. Dětský park by sloužil jak
dětem ze základní školy pro výuku tělesné výchovy (část sportů
bude probíhat zde a část na novém víceúčelovém hřišti), tak po
skončení vyučování veřejnosti. Park bude přímo navazovat na
náměstí, přitom bude umístěn na klidném a bezpečném místě.
Vybudování víceúčelového hřiště je nad finanční možnosti města a musí se tak aktivně vyhledávat podpora z dotačních titulů.
Případně bude celá stavba realizována na etapy a financována
přímo z rozpočtu města.
• V říjnu byla dokončena oprava třetí části ohradní zdi kostela,
která byla dlouhá léta v havarijním stavu. Vzhledem k památkové ochraně jsou práce zdlouhavé, finančně náročné a ne vždy
z pohledu soudobých stavebních procesů ideálně vyřešené.
Příští rok se plánuje opravit zbývající část zdi a postupně by se
měla opravit i fasáda kostela. Investorem oprav je římskokatolická farnost. Na opravy pravidelně přispívají Ministerstvo kultury spolu s Libereckým krajem. Letos přispělo i město Rokytnice.

Informace o dotačním programovém
období 2014 – 2020
Následujících sedm let bude pravděpodobně posledních, kdy
bude možné čerpat finanční podporu z dotačních fondů Evropské
unie. Toto období je určeno pro roky 2014 až 2020. Přesto ještě
dnes, na konci roku 2014, nejsou žádné konkrétní informace o podobě vyhlášených dotačních výzev. Předpokládaný termín uveřejnění prvních výzev je v prvním čtvrtletí roku 2015. Bohužel díky
tomuto více jak ročnímu zdržení není možné výhledově plánovat
investiční akce, na které by město chtělo čerpat dotace.
Z dostupných informací, které se týkají Operačních programů,
ze kterých bude možné finance čerpat, je již teď jasné, že nebude
otevřen žádný program na podporu cestovního ruchu. Pro Rokytnici bude pravděpodobně možné využít pouze Operačních programů Životního prostředí, Integrovaného operačního programu a OP
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem.
Budeme doufat, že jednotlivé dotační výzvy budou pro naše
město použitelné a dokážeme s jejich pomocí realizovat co nejvíce
investičních akcí.
OdIn
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Zlatá popelnice 2013
Město Rokytnice nad Jizerou se dne 26. září 2014 zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Zlatá popelnice 2013. 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. Rokytnice nad Jizerou se nakonec umístila na 7. místě.

Kategorie obce 2013:
Kořenov
Bedřichov
Albrechtice v Jiz. Horách
Josefův Důl
Paseky nad Jizerou
Karlovice
Malá Skála
Karlovice
Provodín
Chlum

Kategorie města 2013:
Harrachov
Jilemnice
Jablonec nad Jizerou
Lomnice nad Popelkou
Nový Bor
Cvikov
Rokytnice nad Jizerou
Ralsko
Lučany nad Nisou
Doksy

Poděkování za tento úspěch patří zejména Vám, občanům našeho města, kteří aktivně a svědomitě třídíte domovní odpad.
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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.

Sběr bioodpadu a kompostování
v Rokytnici nad Jizerou
Od dubna 2014 bylo pokračováno, jako v předchozím roce, ve
sběru bioodpadů a kompostování v komunitní kompostárně na
Sachrově vrchu. Občané města měli možnost bioodpady odkládat
na určených stanovištích do velkoobjemových kontejnerů. Oproti
roku 2013 se počet těchto míst rozšířil a byly umístěny na městském hřbitově, na sídlišti, u fotbalového hřiště, na sběrném dvoře,
na odstavné ploše nad sběrným dvorem a v lokalitě v oblasti bývalé
sběrny papíru.
Do října 2014, kdy byl sběr bioodpadů pro rok 2014 ukončen, se
od občanů a v rámci údržby veřejné zeleně podařilo nashromáždit
velké množství biodpadů. V současné době ale teprve probíhá vyhodnocení roku 2014 a přesná čísla budou známa až v průběhu několika
týdnů. 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 2015 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 nebo dokonce kovový odpad (na jednom místě se bohužel objevil a došlo k poškození kompostovacího zařízení). V případě
větví ze stromů, prosíme, aby do kontejneru byly vhazovány pouze
větve o max. průměru 6 cm.

KABELOVÁ TELEVIZE

Konečné pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Sběr prázdných tonerů, inkoustových
cartridgí a nefunkčních mobilních telefonů

Vážení uživatelé kabelové televize,
jsou tomu již 3 roky, kdy přestal vysílat poslední vysílač analogového pozemního TV vysílání v ČR. Je na čase, abychom stejný krok
učinili i v naší kabelovce. Ke dni 1. 4. 2015 vypneme zbývající analogové kanály. Od tohoto kroku si slibujeme možnost rozšíření digitální nabídky TV vysílání a nová pásma pro přenos Internetu.
Pro ty z vás, kteří ještě stále používáte analogové televizní přijímače, to bude znamenat nutnost pořízení tzv. „Set Top Boxu“, který
vám umožní používat starou televizi i nadále.
Novou tabulku programů zveřejníme s předstihem, abyste mohli
včas přeladit své televizory.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 778 151 901, nebo
na e-mailu rktv@mesto-rokytnice.cz, případně se můžete zastavit
u nás na adrese Dolní Rokytnice 172 (budova ZŠ).
11-12/2014
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VHS TURNOV INFORMUJE
Příloha tiskové zprávy VHS z 24. listopadu
„STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2015 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VHS TURNOV“
Kompletní (nekrácené) informace, které TZ doplňují a rozšiřují:
Úprava ceny vodné a stočného na území obcí VHS Turnov pro
rok 2015 byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 12.
listopadu 2014 jako výstup z průběžného celoročního projednávání.
Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy,
Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil,
Chuchelna a Benecko.
1. ÚPRAVA CENY
Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 1,42 % u vodného
a o 2,57 % u stočného. Meziroční nárůst celkové ceny vodného
a stočného je 1,95 %.
2. CELKOVÁ CENA (M³) PRO ROK 2015
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 45,13 Kč a stočné na
hodnotu 39,96 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí
85,09 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 1,63 Kč, a to
z 83,45 Kč v roce 2014.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak
stanovena na výši 97,85 Kč.
3. VÝCHODISKA PRO PROJEDNÁVÁNÍ ÚPRAVY CEN
Vlastník vodohospodářské infrastruktury – VHS Turnov – měl při
stanovení ceny na rok 2015 opět dvojí úlohu. Jednoduchou roli jsme
měli v tom, že jsme díky úspěšnému zvládnutí procesu koncesního
řízení (provedení výběru nejvhodnějšího provozovatele podle nejlepší evropské praxe) nemuseli s provozovatelem absolvovat složitá
jednání o výši jednotlivých nákladových položek a zisku v kalkulaci.
Každá úprava byla matematicky dána podle předem stanovených
koncesních pravidel. Obtížnou úlohu jsme měli naopak v tom, že aktuální výše ceny na našem území je vysoká, a proto je v posledních
letech velmi sledována širokou veřejností. Navíc se stala cenotvorba
zejména v Turnově nosným tématem letošních komunálních voleb.
Každoroční základní otázkou k celkovému rozhodnutí je dohoda
o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský
majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro
financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově
připravovaných investic.
V rámci diskuse představitelů měst a obcí zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku
je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že
nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. Zástupci města obcí
se proto i letos shodli na skutečnosti, že opět nemůžeme dodržet
koncesní plán nárůstu nájmu, abychom co nejvíce snížili tlak na
navýšení ceny vodného a stočného. Tím jsme museli výrazně omezit rozsah plánovaných aktivit pro rok 2015.
Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitnímu
koncesnímu řízení může meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst, který byl pro
tento rok díky finanční politice státu minimální. Dalším pozitivním
Rokytnický zpravodaj
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prvkem pro tvorbu ceny bylo meziročně nižší vyrovnání skutečností
z cenové kalkulace z předcházejících let.
4. ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CEN
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím
ceny vodného a stočného mají vliv čtyři klíčové skutečnosti – skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace,
celkový způsob financování sdružení a vnímání veřejného mínění
i cenotvorby v širších měřítkách. Skutečnou potřebu investičních
akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních
norem kvality, nebo návaznost na potřebné záměry měst a obcí.
VHS Turnov bylo v letošním roce opět velmi úspěšné v získávání
dotačních prostředků z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. Financovali jsme z nich rekonstrukci úpravny
vody na Příkrém (Semilsko), výstavbu kanalizace v Rovensku pod
Troskami a dokončení odkanalizování Malé Skály – lokality Vranové.
Příjem peněz z evropských fondů však zákonitě doprovází povinnost
vysoké míry vlastního spolufinancování. Proto musí být chování
VHS Turnov v otázce získání potřebných vlastních peněžních zdrojů
maximálně odpovědné.
Se značnými dotačními prostředky budeme pracovat v roce 2015
jako každý rok také z rozpočtu Libereckého kraje. Bohužel i realizace
jen těch nejpotřebnějších akcí v malých obcích a navíc spojených
s pozitivní dotační podporou krajské samosprávy stejně přinese
v součtu velký požadavek na spolufinancování z našich peněz.
Hlavním klíčem ke konečné ceně vodného a stočného však stále
zůstává způsob financování akcí a zejména otázka možného spolufinancování potřebné obnovy existujícího majetku i z rozpočtu
obcí a měst. Veřejnost nás kvůli vysoké ceně stále více tlačí, aby
byly přidávány peníze z rozpočtů měst a obcí. Je totiž zřejmé, že
výpadek příjmů z nájemného musí nahradit jiné zdroje peněz.
--------------------------------------------------------------------------------Pro řízení VHS do této doby platila dlouholetá dohoda starostů, že zejména běžné akce rekonstrukcí a obnovy majetku nebyly
podporovány přímo z rozpočtů našich měst a obcí. Dosud se dodržovalo pravidlo, že mají být hrazeny vlastními zdroji VHS z vodného
a stočného, nebo ze získaných dotací. Tím se uvolnilo využití rozpočtů obcí a měst pro jejich každodenní úkoly. Mnoho obcí a měst v ČR
však zatím postupuje jinak – platí i vodohospodářské akce velkými
finančními prostředky přímo z vlastních rozpočtů. Tím sice snižují
tlak na nárůst ceny vodného a stočného, avšak na druhé straně je
tento krok vykoupen nemožností použít peníze na přirozené potřeby, závazky a potřebná vylepšení měst i obcí. I my se budeme uvnitř
VHS opětovně snažit diskutovat pro období od roku 2016 o tom, zda
je naše základní cesta úhrady obnovy majetku jen z příjmů vodného
a stočného zvolena optimálně.
Věříme, že se i přes omezení našeho základního příjmu budeme i v roce 2015 chovat velmi odpovědně vůči příštím generacím
a realizujeme zejména nejpotřebnější obnovu našeho majetku. Největší výdaje budou logicky vynaloženy na doplacení zbylých dvou
velkých dotovaných akcí. Příští rok pak musíme dokončit přípravu
velkého množství projektů pro další plánovací období EU a připravit
se na pozitivní reakce na očekávané rekonstrukce hlavních silnic ve
městech v majetku Libereckého kraje, pod nimiž se nacházejí dožilé,
či poruchové sítě.
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V největším městě našeho svazku - v Turnově - připravujeme
řešení havarijních stavů vodovodů a kanalizací ve vybraných komunikacích. Dále projektujeme odstranění rizik velkých provozních
havárií – dvě budoucí klíčové a rozsáhlé akce – obnovu areálu vodojemů na Károvsku a výtlačných řadů na průmyslové zóně Vesecko.
Ve fázi koncepčních studií řešíme úplnou rekonstrukci úpravny vody
v Nudvojovicích, dílčí modernizaci čistírny odpadních vod i obnovu
centrálního kanalizačního sběrače napříč Turnovem. V příštím roce
budeme pravděpodobně řešit například další část přivaděče do Turnova – v lokalitě nad obcí Rakousy.
I v dalších městech připravujeme klíčové projekty pro intenzifikace ČOV a několik akcí na obnově sítí v městských komunikacích.
Tématem budoucích let jsou také zásobování vodou Jilemnice a extrémně zastaralé mnohakilometrové přivaděče pitné vody do měst,
které jsou často v havarijním stavu.
Je však zřejmé, že i přes naše vysoké ambice nebudeme schopni
dostatečně finančně dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky
absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by
bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili
alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral.
Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hle-

NÁPAD ZA DESÍTKU
KDYBYSTE MĚLI 10.000 KORUN A MOHLI
ZA NĚ ZREALIZOVAT VÁŠ NÁPAD,

CO BY TO BYLO, A JAK BYSTE TO PROVEDLI?
JSTE SCHOPNÍ VYTVOŘIT TÝM, VYMYSLET NÁPAD
A TAKÉ HO USKUTEČNIT?
POKUD ANO, TAK SE TĚŠTE NA SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ NÁPAD
PRO ROKYTNICI, KTEROU VYHLÁSÍME V LEDNU 2015.

Půjde o originální nápad, se kterým v Rokytnici ještě nikdo
nepřišel, který vylepší či zpříjemní život v Rokytnici,
a realizaci toho nápadu.

VÍTĚZ BERE VŠE! TEDY 10.000 KČ
VE DVOU KATEGORIÍCH NA REALIZACI!
Může se jednat o zvelebení veřejného prostranství, vylepšení
fungování nějaké služby, organizaci zábavné, sportovní,
kulturní či jiné společenské akce, zavedení spolupráce tam,
kde to bude jasně vidět apod.

ZKRÁTKA:
Z NÁVRHU BY MĚL MÍT UŽITEK CO NEJŠIRŠÍ
OKRUH ROKYTNICKÝCH OBČANŮ ČI NÁVŠTĚVNÍKŮ
ROKYTNICE.

TĚŠÍME SE NA LEDEN A NA VAŠE NÁPADY!
Spoluorganizátor akce:

Spolek pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou
www.rokytnice.com/sdruzeni
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dat všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní
skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší kvality
a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské
vodovody a kanalizace a. s. potřebnou jistotu mnohaletého provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost
a procesní postupy. Provozovatel například zahájil klíčovou část rekonstrukce svých objektů v Turnově. Společně s provozovatelem současně stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku,
zrychlujeme výměnu vodoměrů, dosloužilých čerpadel, apod. Důležitým posunem pro kvalitu dodávané pitné vody bylo také letošní
zvládnutí rekonstrukce 3 klíčových úpraven vody pro Semily, Benecko
a Rovensko pod Troskami včetně sousedních obcí.
Jsme přesvědčeni, že i přes nejnižší nárůst ceny vodného a stočného pro rok 2015 za poslední roky naplníme stanovené cíle VHS
Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze
strany provozovatele majetku dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
Listopad 2014

Newsletter – moderní
aktuální stručné sdělení
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy
Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod, prioritní osy
3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2.
Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu,
finanční podporu na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše
a Podkrkonoší“. Projekt je aplikován do podmínek nejvyšších českých hor a jejich podhůří. Součástí je mj. pravidelná tvorba elektronického newsletteru a jeho distribuce.
Newsletter bude informovat o novinkách v Krkonoších a Podkrkonoší, v oblasti cestovního ruchu, i o dění ve Svazku Krkonoše
a Sdružení Podzvičinska.
Elektronický zpravodaj je a bude vydáván jednou měsíčně v českém a polském jazyce. Svým sdělením bude pokrývat obě území
dohromady. Obsahem bude výběr nejzajímavějších témat, novinek
a akcí z regionu.
Za Krkonoše - svazek měst a obcí, jeho koordinátorka Klára Hančová, doplnila: „Newsletter není vytvořen jako příloha v pdf formátu,
ale je vložen přímo do těla e-mailu. Psán je v html kódu s přímými
prokliky na webové stránky www.krkonose.eu a www.podkrkonosi.
eu pro zobrazení dalších informací.
Je rozesílán na vybrané e-maily získané z direct mailingu, e-mailové adresy našich partnerů a příznivců v území. Příjemci newsletteru jsou také informační centra, členské obce, partnerská města,
další organizace. Ostatní adresy zájemců o zasílání newsletteru
evidujeme z různých akcí, prezentací a fór cestovního ruchu. Jiné
adresy jsme získali prostřednictvím webových stránek a spoluprácí
s komerčními subjekty v regionu.“
Jak získat newsletter? K odběru newsletteru se lze přihlásit na
webových stránkách www.krkonose.eu zadáním e-mailové adresy
a přihlášením se k odběru novinek.
Říjen 2014, Dáša Palátková
11-12/2014
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM INFORMUJE
SPLATNOST POPLATKU ZA SLUŽBY
INFOCENTRA od 1. 12. do 31. 12. 2014

NORDIC WALKING
V ROKYTNICI NAD JIZEROU – 2

V roce 2012 jsme zpoplatnili některé služby MIC. Pokud máte zájem prodloužit si tyto služby i na celý rok 2015, případně noví zájemci
vyzkoušet tuto službu, uhraďte prosím do konce tohoto roku paušální
poplatek dle kapacity lůžek přímo v Městském informačním centru
nebo na účtárně na Městském úřadě(více informací: Lucie Lukešová:
+420 481 522 001, infocentrum@mesto-rokytnice.cz).
Vlivem špatných sněhových podmínek byl loňský rok na poptávky slabší, pevně věříme, že se to letos nebude opakovat. Kdo neuhradí poplatek v této výši, bude automaticky ze seznamu vyřazen.
Po zaplacení za tyto služby ho obratem do seznamu zařadíme.

V minulém čísle Rokytnického zpravodaje jsme Vás informovali
o Nordic walkingu neboli chůzi se speciálními holemi. Tento druh
pohybu může vykonávat každý, jak výkonnostní sportovec, tak začátečník či člověk trpící nadváhou nebo tělesným omezením. Základní
výbavou pro tento sport jsou speciální hole. Ideální velikost holí vypočítáte: vaše výška x 0,68. Hole mají svírat v lokti pravý úhel, když
je opřete o zem. Začátečníci mohou mít hole i kratší.

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

Ceník půjčovného:
• 1 den – 50,- Kč
• 2 a více dnů – 40,- Kč
• vratná záloha 300,- Kč

Uvítáme Vaše propagační materiály. Také nabízíme v rámci „balíčku“ služeb možnost využít reklamy na otočném stojanu 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.

Městské infocentrum zakoupilo pro začátek 4 páry těchto holí
a bude je půjčovat za poplatek zájemcům o tento druh sportu.

Lenka Holubičková: Hrobům v dáli
– otisk 1. světové války na Jilemnicku
Vydala Gentiana Jilemnice, 2014, 1. vydání, formát A4, 248
stran, kniha je vázaná, celobarevná, cena 400,- Kč.

V novém roce štěstí, zdraví,

Kniha mapuje osudy padlých mužů z víc než padesáti obcí
Jilemnicka, tedy od Harrachova po Svojek a od Horní Sytové
po Horní Brannou. Ukazuje, jak těžký byl tehdy život na frontě
i v zázemí. Přináší informace o pomnících padlých a pamětních
deskách, kterými jednotlivé obce uctily památku svých padlých
spoluobčanů.
Text doplňuje množství dobových pohlednic
obcí i pomníků a nikdy nepublikovaných fotografií
vojáků i lístků polní pošty. Součástí publikace je
rejstřík obsahující jmenný seznam více než 2000
padlých, zemřelých či nezvěstných vojáků z obcí
bývalého Jilemnicka.
V knize najdete informace i o mužích z Rokytnice nad Jizerou a z Jablonce nad Jizerou, jejichž
život ukončila 1. světová
válka. Dozvíte se, z kterých chalup pocházeli, jak žili i kde padli. Snad každý, kdo má
v našem kraji své kořeny, jméno nějakého prapředka na pomníku má. Proto by knížka mohla být i hezkým vánočním dárkem.

přejí za Infocentrum
Lucie Lukešová a Denisa Hančová

Knihu lze zakoupit v Městském informačním centru
v Rokytnici nad Jizerou
telefon: 481 522 001,
e-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MIC
Rada města schválila změnu provozní doby MIC od 20. 12. 2014.
Nová provozní doba je přizpůsobena požadavkům návštěvníků města Rokytnice nad Jizerou v zimní sezóně.
Provozní doba MIC od 20. 12. 2014 bude následující:
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. 2014		
ZAVŘENO
25. 12. 2014		
ZAVŘENO
26. 12. 2014		
9:00 – 12:00; 13:00 - 17:00
31. 12. 2014		
9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
1. 1. 2015		
ZAVŘENO

Příjemné prožití

vánočních svátků,

mnoho překvapení a hezkých setkání…

mnoho osobních a pracovních úspěchů

Rokytnický zpravodaj
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UDÁLO SE
Foto: Rostislav Šturma, SURA s.r.o.

Svatomichaelská pouť
4. – 5. října 2014
O víkendu 4. a 5. října 2014 se konala tradiční rokytnická pouť na svatého archanděla Michaela. Vzhledem
k tomu, že poutě spojené se svatým
Václavem se konaly o týden dříve,
byla naše pouť bohatá jak na atrakce,
tak na stánky. Jako každý rok, i letos
byl na sobotu připraven bohatý doprovodný program. Letošní ročník
byl zpestřen o jízdu vláčkem, kterým
mohli návštěvníci pouti jet z náměstí
až na pouť a pokračovat až k lanové
dráze na Lysou horu, která byla v provozu. Jen za sobotu převezla lanová
dráha okolo jednoho tisíce lidí. Je to
neuvěřitelný počet, který byl ovlivněn z velké části krásným počasím,
které vydrželo až do večerních hodin.
Troufám si říci, že letošní ročník byl
jeden z nejhezčích vůbec. Závěrem
bych ráda poděkovala všem, kteří se
na organizaci pouti podíleli.
Lucie Lukešová

NENECHTE SI UJÍT
Pozvánka na Pašeráckej vejkend (20. – 21. 2. 2015)
Tradiční víkendová akce plná masopustního veselí se každoročně koná ve druhé
polovině měsíce února. Sjezd Pašeráků
v dobovém oblečení a s loučemi v rukou na
Studenově je neopakovatelný zážitek. Tuto
část masopustu pořádá místní Horská služba. V rámci akce se uskuteční také Pašeráckej jarmark na Dolním náměstí s bohatým
doprovodným programem, následuje již
zmíněný sjezd pašeráků a lyžníků v lyžař-
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ském areálu Studenov. Akce pokračuje druhý den ve Skiareálu Horní Domky, kde probíhá společný výstup pašeráku a lyžníků na
Lysou horu, celá řada soutěží a doprovodný program. Celý víkend je pod dohledem
pána hor – Krakonoše.
Na setkání horalů dohlíží Krakonoš - dobrý duch našich hor. První zmínka o něm se
ve starých kronikách váže k roku 1561. Jde
o první zobrazení pána hor. Dnešní nejrozší-

řenější představa o jeho vzhledu, s kloboukem a fajfkou, je vlastně nejmladší. Krakonoš v představách lidí své příznivce chrání,
pomáhá… Proto je postava Krakonoše přítomna mnohým zdejším lidovým slavnostem a veselicím.
Doprovodný program pro diváky a občerstvení zajištěno! Přijďte pobejt.
Lucie Lukešová
11-12/2014
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přespolní běh – 2014
Dne 8. října proběhl již 3. ročník – přespolního běhu – za účasti
žáků ZŠ Rokytnice n. Jiz., ZŠ Jablonec n. Jiz. a ZŠ Harrachov. Závodu
se zúčastnilo 293 běžců – rekordní počet. Slogan účasti byl – „závodím podle svých možností a schopností“.
PODĚKOVÁNÍ – týmu organizátorů – p. L. Plůcha, p. V. Šír, p. B.
Patočka ml., p. J. Samohel ml., p. J. Nedvěd ml. + HS, p. M. Javůrek.
Do této mozaiky patří také třídní učitelé, p. P. Kučera, p. K. Neťuková, technické služby města a vedení škol. Na závěr – SPONZOŘI,
kteří pochopili naši snahu a o co nám jde... p. L. Tošovský, p. Vl.
Braun, p. J. Jiřička... a KRAKONOŠ, který do poslední chvíle zkoušel,
co vydržíme... ... ještě jednou všem poděkování...
Mgr. Dostál Radoslav
Přespolní běh 8. 10. 2014 – výsledky v jednotlivých kategoriích
Kategorie 1. + 2. třída dívky - trať 200 m:
1 Martinková Natálie
2. A
ZŠ Rokytnice
2 Ciróková Daniela
2.
ZŠ Jablonec
3 Kubíčková Alice
1. A
ZŠ Rokytnice
4 Votrubcová Nikola
2.
ZŠ Jablonec
5 Jonová Nela
2. A
ZŠ Rokytnice
6 Hnyková Marie
2.
ZŠ Jablonec

Kategorie 5. + 6. třída dívky - trať 600 m:
1 Benešová Nella
5.
2 Seidlová Eliška
5. B
3 Martinková Monika
5. B
4 Tulková Jessica
6.
5 Jonová Veronika
6.
6 Šturmová Andrea
5. A

ZŠ Harrachov
ZŠ Rokytnice
ZŠ Rokytnice
ZŠ Harrachov
ZŠ Jablonec
ZŠ Rokytnice

Kategorie 5. + 6. třída chlapci - trať 800 m:
1 Salaba Ondřej
5.
ZŠ Harrachov
2 Pilař Ondřej
6.
ZŠ Harrachov
3 Pacák Jan
6. A
ZŠ Rokytnice
4 Kubát Adam
5.
ZŠ Jablonec
5 Hlaváč Dominik
5.
ZŠ Jablonec
6 Žďárský Dan
5.
ZŠ Jablonec
Kategorie 7. + 8. třída dívky - trať 800 m:
1 Žďárská Dita
8.
2 Balcarová Kateřina
8.
3 Pospíšilová Gabriela
7.
4 Patočková Michaela
7.
5 Hnyková Karolína
7. A
6 Hartychová Nikola
7. A

ZŠ Jablonec
ZŠ Harrachov
ZŠ Harrachov
ZŠ Rokytnice
ZŠ Rokytnice
ZŠ Rokytnice

Kategorie 1. + 2. třída chlapci - trať 400 m:
1 Doubek Matyáš
2.
ZŠ Jablonec
2 Tulka Tomáš
2. A
ZŠ Rokytnice
3 Šturma Vojtěch
1. A
ZŠ Rokytnice
4 Škoda Filip
1. A
ZŠ Rokytnice
5 Brudík Jakub
2. A
ZŠ Rokytnice
6 Hnyk Jakub
2.
ZŠ Jablonec

Kategorie 7. + 8. třída chlapci - trať 1 000 m:
1 Slavík Martin
8.
ZŠ Jablonec
2 Špidlen Filip
8.
ZŠ Jablonec
3 Bogdány Daniel
8. A
ZŠ Rokytnice
4 Zuzánek Daniel
8. A
ZŠ Rokytnice
5 Horáček Ladislav
8.
ZŠ Harrachov
6 Nosek Samuel
8. A
ZŠ Rokytnice

Kategorie 3. + 4. třída dívky - trať 400 m:
1 Nosková Sára
4. A
2 Zlámalová Karolína
4. A
3 Křížová Valerie
3.
4 Janoušková Adéla
3.
5 Horčičková Nikola
?
6 Nechanská Vanesa
4.

Kategorie 9. třída dívky - trať 1 000 m:
1 Chlupová Adéla
9.
2 Hýblová Niké
9. A
3 Hnyková Petra
9.
4 Kobrová Monika
9. A
5 Lubiková Natálie
9.
6 Holmanová Michaela
9.

ZŠ Harrachov
ZŠ Rokytnice
ZŠ Jablonec
ZŠ Rokytnice
ZŠ Jablonec
ZŠ Jablonec

Kategorie 9. třída chlapci - trať 1 500 m:
1 Zemek David
9.
2 Polyák Daniel
9.
3 Šmika Jan
9. A
4 Lukeš David
9. A
5 Tomíček Jiří
9.
6 Mazánek Pavel
9. A

ŽS Harrachov
ŽS Harrachov
ZŠ Rokytnice
ZŠ Rokytnice
ZŠ Jablonec
ZŠ Rokytnice

ZŠ Rokytnice
ZŠ Rokytnice
ZŠ Jablonec
ZŠ Jablonec
ZŠ Harrachov
ZŠ Jablonec

Kategorie 3. + 4. třída chlapci - trať 600 m:
1 Konvalinka Jiří
3
ZŠ Harrachov
2 Florek Miroslav
3.
ZŠ Harrachov
3 Krause Ondřej
4. A
ZŠ Rokytnice
4 Ponocný Petr
4. A
ZŠ Rokytnice
5 Chmelař František
4.
ZŠ Harrachov
6 Slavík Martin
4.
ZŠ Harrachov

FOTKY PŘESPOLÁK
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Počátkem listopadu k nám už po několikáté zavítal známý český
mykolog pan Jaroslav Malý z Mělníka. Přednáška jako vždy zaujala,

děti dostávaly buď sladké odměny, nebo houbařské kalendáříky za
správné reakce. Opět jsme načerpali zajímavé a potřebné informace na houbařský lov, tak snad zase za rok?
J. Vávrová
V pondělí 3. 11. 2014 navštívily třídy 1. A, 2. A a 4. A interaktivní výstavu „VČELA “ v obchodním centru Nisa v Liberci. Děti se zábavnou formou dozvěděly mnoho zajímavých informací o včelách,

z Ukrajiny). Sbírky se účastnila minimálně 1/3 všech dětí a musím
upřímně napsat: děti, vám, i vašim rodičům se hluboce klaním. Děkuji! Určitě dodáme fotky z vánočního předání naší sbírky v dalším
čísle.
J. Vávrová
Ve dnech 19. – 20. listopadu 2014 odjela třída 5. B do Střediska
ekologické výchovy v Sedmihorkách.
Děti se zde zúčastnily těchto výukových programů: Na dno moře,
Proč ta sova tolik houkala a Bubnovačka.

Pobyt v Sedmihorkách se všem velice líbil a těšíme se na další
společné akce třídy.
Ivana Gebrtová

jejich chovu a významu v přírodě. Součástí dopoledního programu
bylo i zhlédnutí filmového představení TŘI BRATŘI. Děti si tento den
pěkně užily.
J. Kantová, J. Pokorná, M. Hnyková

Exkurze do Odborného učiliště v Hořicích
Dne 19. 11. 2014 žáci druhého stupně speciální třídy jeli na exkurzi do OU v Hořicích. Co jsme viděli? Prohlédli jsme si vybavení
školy včetně moderní posilovny. Nejvíce nás však zajímaly odborné
pracovny a jednotlivé dílny, ve kterých se vyučují tyto učební obory:
malířské a natěračské práce, pečovatelské práce, brašnářské práce, čalounické práce a farmářské práce. Exkurze se nám moc líbila,
protože jsme měli i možnost si sami vyzkoušet jednoduché činnosti
v určitém učebním oboru.

Již třetím rokem pořádáme sbírku pro opuštěné psy. Letošní rok
je obzvlášť dojemný, protože zástupy malých capartů z nejnižších
ročníků jsou obdivuhodné. Solidarita s těmi, kteří jsou odkázáni
na naši pomoc je obrovská a jde napříč všemi věkovými skupinami
žáků naší školy, ale přidalo se i několik dospěláků, kteří se o sbírce
doslechli či byli pozváni k účasti na facebooku. Výtěžek sbírky půjde
na 3 místa: depozitum Adélka Jeseník, Občanské sdružení Záchranné pacičky Slatina nad Zdobnicí a společně s dětmi tu největší várku
povezeme 16. 12. do psího útulku Michaely Kmoníčkové do Skřivan
(24 pejsků a 5 kočiček, během prosince mají vzít do péče i štěňata

14

11-12/2014

Rokytnický zpravodaj

Noc dýní
Stává se již tradicí, že slavíme podle Keltů „konec léta“, což je pro nás svátek dýní – Halloween, který připadá na 31. 10. Tento novodobý zvyk je pro děti jako stvořený. Prostřednictvím různých masek a převleků se mohou vydovádět.
Letos jsme si na oslavu pozvali kouzelníka, který nám čarovnou atmosféru ještě zpestřil. Poté děti jdou stezku odvahy osvětlenou
vydlabanými dýněmi, kde plní úkoly. Před usnutím ještě zhlédnou pohádku o strašidlech.
Děti mají přespávání ve školní družině moc rády. V brzké době si to zopakujeme oslavou „Štědrého dne“ ve školní družině.
Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli ke zdárnému průběhu této akce.
Vychovatelky ŠD

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ ROKYTNICE
Ohlédnutí se za podzimem
ve školce
Každoročně je podzim spojený s plaváním v Jilemnickém bazénu, kde absolvujeme 10 lekcí – letos nám je Sportovní centrum obohatilo i o solnou jeskyni, ve které si
děti mohly hrát jako na pískovišti a náležitě
si to užily.

Protože jsme turistická školka, vypravili jsme se na Liščí stezku v Harrachově,
k Mumlavskému vodopádu a prošli Lesnické
muzeum. Dále jsme se vypravili k Huťskému
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vodopádu, k muzeu Zapadlých vlastenců
v Pasekách nad Jizerou a na plno menších
výletů do okolí školky.
Máme rádi pohádky, a tak jsme nevynechali Divadelní podzim ve Vysokém nad
Jizerou, pohádku O Dřevěné víle v KD v Jablonci nad Jizerou a do MŠ jsme si pozvali Pirátskou pohádku a dvojici kouzelníků.
Rádi pečeme, a tak si děti osladily podzimní čas pečením koláčků, štrúdlu a ovocných buchet.

Navštívili jsme své kamarády v základní
škole v 1. třídě – ti nám ukázali, co už umí,
a naši Dráčci si zase vyzkoušeli, jaké to bude
příští rok ve škole a jaké to je sedět v lavicích.
V Týdnu české hračky v Jiřetíně pod Bukovou jsme v muzeu hraček strávili velice
pěkné dopoledne. Prohlédli jsme si továrnu
a viděli, jak se vyrábí hračky, krtečkovu porodnici a zúčastnili se soutěže (letos se vyráběla hračka z barevných kostiček). 2 naše
děti získaly hlavní cenu v celkovém hodnocení (Esterka Vrdlovcová a Toník Hanout).

Soutěžní výrobky všech dětí byly moc pěkné
a zdobily nám dlouho chodbu ve školce, kde
jsme si je vystavili.

V listopadu jsme si zacvičili s klienty
Domu Senior s masážními míčky a pro babičky a dědečky (jak říkají děti) měli připravený program písniček a básniček. Jak říkaly
děti – rozsvítily jsme babičkám a dědečkům
srdíčka.
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Letos se naše MŠ zapojila do projektu
EU: Angličtina pro MŠ a ZŠ.
Více jak 200 mateřských škol z celé republiky se začíná od září učit anglicky podle
nových učebních osnov Wow! Jejich unikátnost spočívá v tom, že angličtinu mohou
učit přímo učitelky MŠ, které mají angličtinu
na dobré úrovni. K dispozici mají učebnice,
ale i pracovní materiály a zábavná videa,
která každému dítěti umožňují kontakt s rodilým mluvčím. Do učebního procesu je zapojena i emocionální paměť, čímž je učení
efektivnější.
U nás byla proškolena paní učitelka Mgr.
Michaela Hnyková, angličtina probíhá 4x týdně ve 25 min. cyklech formou hry, která děti
baví a nevnímají, že se vlastně učí. Do výuky
je zařazeno hodně pohybu, písniček a her.
Děti poznávají svátky jiných kultur: Halloween - napekly strašidelné cukroví, uspořádaly rej masek s anglickými písničkami...

„Důležitá je metodika, protože je-li
správná, angličtina se stane zábavným blokem v rámci běžného denního programu
školky“ M. Kadlec ředitel jazykové školy

Wattsenglish a člen svazu pro předškolní
vzdělávání OMEP.
Tak a teď se už všichni těšíme na sníh,
sáňkování, lyžování a předvánoční čas.

Všem vám přejeme klidné, veselé Vánoce – Děti a kolektiv MŠ Dolní

ZPRÁVIČKY Z DOMOVA DŮCHODCŮ
Den otevřených dveří

Setkání dětí se seniory v Domově důchodců

Oficiální otevření kuchyňského koutu s ochutnávkou výrobků našich klientů proběhlo v rámci Dne otevřených dveří, který se konal
7. 10. 2014.

Dne 14. 11. 2014 nás navštívily děti z Mateřské školky – Dolní
Rokytnice. Děti pod vedením paní učitelky Evy Votočkové a paní
Jany Votočkové svým vystoupením udělaly velikou radost našim klientům. Krásným pásmem písní, básní a tanečků oživily vzpomínky
klientům, vždyť i oni vychovali děti, mají vnoučata a ne ke všem klientům děti přicházejí.

Děkujeme dětem i paním učitelkám za vystoupení, které dalo
i spoustu práce s nácvikem. Poděkování patří i rodičům, kteří děti
často doprovází a slavnostně je na vystoupení obléknou.
Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil starosta Rokytnice
nad Jizerou pan Ing. Petr Matyáš. V odpoledních hodinách se přišel
podívat i starosta Jablonce nad Jizerou v doprovodu obyvatel Domu
s pečovatelskou službou.

Pečovatelka roku 2014
Dne 11. 11. 2014 na Novoměstské radnici v Praze proběhlo vyhlášení Pečovatelka roku 2014, které
moderovala paní Retková s paní
Maciuchovou, ceny předávala
paní ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marxová. Mezi oceněnými pečovatelkami byla i naše
pracovnice Jana Hájková.

Naši pracovníci v Poslanecké sněmovně
Dne 30. 11. 2014 se naši pracovníci zúčastnili semináře v Poslanecké sněmovně, kam je pozvala poslankyně Jana Hnyková, která
pracuje v sociálním a zdravotním výboru. Seminář byl zaměřen na
problematiku Alzheimerovy choroby, která se stává civilizační chorobou. Semináře se zúčastnili zástupci ministerstev práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví, i členové Sociálního výboru
při Poslanecké sněmovně.
I my se touto problematikou intenzivně zabýváme, po semináři
jsme měli možnost diskutovat s paní MUDr. Ivou Holmerovou, která
je největší odbornicí zabývající se problematikou Alzheimerovy choroby. Navázali jsme spolupráci a uvažujeme o získání značky kvality
– VÁŽKA ve službě Domova se zvláštním režimem. V současné době
jsme se stali členy A-FÓRA, které sdružuje odborníky a pečující pracovníky o osoby s Alzheimerovou chorobou.
V Rokytnici nad Jizerou dne 28. 11. 2014 Mgr. Helena Housová
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ZPRÁVA O ČINNOSTI OKRSKU HS ROKYTNICE V SEZÓNĚ
Sezónu jsme zahájili 14. 12. 2013 zimním opakovacím školením ještě za poměrně
dobrých sněhových podmínek v prostoru
Kaprunu ve Skiareálu Horní Domky. To bylo
zaměřeno klasicky na ošetření osob v terénu, transport, obsluhy vysílaček a testy ze
zdravovědy.
Lyžařská sezóna začala před Vánocemi
provozem vleků, jak v areálu Horní Domky,
tak i na Studenově. Vzhledem k vývoji letošní zimy skončil po týdnu provoz na hlavních vlecích na Studenově. Zde pokračovaly
v provozu pouze malé vleky. I další vývoj
zimy v areálu Horních Domků pokračoval
problematicky pouze na umělém sněhu.
Přes nepříznivé sněhové podmínky jsme
5. února zorganizovali cvičnou hledačku
společně s okrskem Harrachov v oblasti
Krakonošovi snídaně a Vosecké boudy, kde
jsme úspěšnou akci také zakončili. Zúčastnilo se 17. členů a čekatelů HS.
Jednadvacátého února jsme jako každoročně pořádali tradiční Sjezd pašeráků na
Studenově. Letos to bylo s velkým nasazením (5 hodin jsme ručně naváželi sníh na
skok).
Osmého března oddíl Alpin clubu ve spolupráci s okrskem HS Rokytnice pořádali 13.
ročník závodu českého poháru ve skialpinismu. Tradiční závod o Dřevěného Krakonoše.
Dne 24. března jsme si již tradičně připomněli Den Horské služby položením věnců
u mohyly Hanče a Vrbaty.

V minulé sezóně 2013-14 bylo v našem
okrsku ošetřeno 183 úrazů v areálech Rokytnice nad Jizerou. Z toho bylo 44 případů předáno rychlé záchranné službě. U čtyř
zasahovala letecká záchranná služba. Úrazů
byla oproti loňskému roku zhruba polovina.
Tradiční cyklistický zájezd na přelomu
května a června, kterého se zúčastňuje
většina okrsku, se letos konal nedaleko od
Prahy. Bydleli jsme na Slapech (proběhla
zde i exkurze v elektrárně). Ze Slapů jsme
vyráželi do okolí (Amerika, Karlštejn, Hlásná
Třebáň atd.).
V červnu jsme letos realizovali výrobu
tyčí. Každý člen vyrobil 20 tyčí.
Letního opakovacího cvičení, které jsme
naplánovali na 21. července, se zúčastnilo
19 členů a čekatelů. Cvičení, jehož náplní
byla záchrana ve skalách, lanová technika
a lezení, proběhlo v Rokytnici v oblasti Hranic.
Od poloviny června do listopadu probíhaly letní služby. Letos jsme sloužili o víkendech ve spolupráci s Honzou Doubkem či
Jirkou Nedvědem ml.
V průběhu července až srpna každý člen
absolvoval pravidelnou lékařskou prohlídku
u sportovního lékaře pana Koldovského.
Čtvrtého až devátého září náš okrsek pořádal horolezeckou akci do Vysokých Tater.
Devět členů, jeden čekatel a dva zájemci
dosáhli v Tatrách zajímavých výstupů: Vysoká 2547m, Rysy 2503m a Gerlachovský štít
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2655m. Během výstupu dokonce asistovali
při záchraně turisty postiženého infarktem.
Třináctého září jsme se zúčastnili ve
Špindlerově Mlýně oslav 80. výročí založení
Horské služby. V rámci toho jsme si splnili
fyzické prověrky v běhu. Oslava proběhla za
krásného počasí a spolu se staršími členy HS
se protáhla do pozdních večerních hodin.
Musím konstatovat, že se oslava podařila
a tak mi dovolte poděkovat za organizaci
okrsku Špindlerův Mlýn, zejména Ádovi
Klepšovi a Pavlovi Jirsovi.
Před zahájením sezóny jsme 11. října
cvičili evakuaci osob z lanovky. Tentokrát
za hezkého počasí a účasti veřejnosti se zúčastnilo 21 členů a čekatelů.
K dnešnímu dni má okrsek 21 členů a dva
čekatele a další čtyři zájemce.
Závěrem mi dovolte poděkovat doktoru
Břeskému za zdravotní činnost v okrsku,
Radku Dostálovi za přednáškovou činnost,
vedení okrsku za spolupráci a Vám všem za
služby, asistence a další aktivní účast na akcích Horské služby.
Sepsal: Ing. Pavel Brož,
náčelník Horské služby,
okrsek Rokytnice nad Jizerou

Jeleni potřebují v zimě trochu klidu

zimními návštěvníky hor. Jeleni, kteříSpráva
mají vKrkonošského
zimním období zvýšený
energetický výdej, trpí při častém rušení
stresem
a snaží se proto
národního parku
Jelen lesní je největší savec žijící na území Krkonoš. V zimě ve soustředit se v klidnějších oblastech. Ve větším počtu by ale mohli
volné přírodě může v důsledku nedostatku dostupné potravy půso- okusem výhonků a ohryzem kůry z kmenů mladých stromků způsobit velké škody v lese. To je také důvodem, proč musejí naši lesníci
bit škody na lese. Aby k nim nedocházelo, provozujemeTISKOVÁ
již řadu let ZPRÁVA
v Krkonoších síť 16 přezimovacích obůrek. Počátkem zimy do nich jeleny v krkonošských lesích lovit. Stavy jelenů udržujeme zhruba na
přicházejí jeleni za potravou a zůstávají v nich až do jara. Přezimovací úrovni 500 kusů. Pro ně máme připravené tzv. přezimovací obůrky,
Vrchlabí
1. prosince
2014
klid a pravidelný
přísun
potravy.
obůrky jsou převážně v odlehlých částech hor, i přesto je ale nezbyt- ve kterých se shromažďují, mají tam
né pro zachování pohody zvěře zachovávat v jejich okolí klid. Z toho- V obůrkách jsou však zvířata na relativně malém prostoru, a je proto
to důvodu vydává pravidelně Správa KRNAP zákaz vstupu do jejich potřeba předcházet jejich rušení a plašení, které by mohlo vést ke
zranění nebo dokonce smrti zvířat.
bezprostřední blízkosti. Zákaz vstupu začíná platit 1. 12. 2014.
Jeleni
potřebují
Pro ochranu přírody a současně pro zajištění
rovnováhy
v ekosys-v zimě trochu klidu
Zákaz vstupu je platný v období od 1. prosince 2014 do 15. května
témech má v zimním období velký význam zajištění nerušeného pobytu lesní zvěře v krajině. Na území KRNAP se tento požadavek týká 2015 a ve stejném období i v letech 2016 a 2017.
Jelen lesní
je největší
žijící
na území
Krkonoš.
především
zvěře jelení,
která sesavec
v zimním
období
přirozeně
stahuje V zimě ve volné přírodě může v důsledku nedostatku
dostupné potravy působit škody na lese. Aby k nim nedocházelo, provozujeme již řadu let v Krkonoších síť
Z obdobných důvodů je omezen přístup k některým krmelcům
do nižších horských poloh. Většina míst v těchto nižších polohách
16 přezimovacích obůrek. Počátkem zimy do nich přicházejí jeleni za potravou a zůstávají v nich až do jara.
je však právě v zimním období hojně využívána lyžaři a ostatními pro srnčí zvěř.
Přezimovací obůrky jsou převážně v odlehlých částech hor, i přesto je ale nezbytné pro zachování pohody
zvěře zachovávat v jejich okolí klid. Z tohoto důvodu vydává pravidelně Správa KRNAP zákaz vstupu do
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jejich bezprostřední blízkosti. Zákaz vstupu začíná platit dnešním dnem.
Pro ochranu přírody a současně pro zajištění rovnováhy v ekosystémech má v zimním období velký význam

KULTURNÍ SERVIS
Rokytnice nad Jizerou
• 9. 12., 17:00 – Adventní pobožnost Církve československé
husitské
• 13. 12., 16:00 – Kterak Kačenka Honzu zachránila – pohádka
v kulturním domě, vstupné děti zdarma, dospělí 30,• 21. 12., 16:00 – Adventní koncert v kostele sv. Michaela –
orchestr WALDORFSKÉ ŠKOLY
• 22. 12., 8:00 – Prodej živých kaprů – Dolní náměstí
• 24. 12., 15:00 – Štědrovečerní bohoslužba v kapli M. J. Husa
• 24. 12., 16:00 – Půlnoční bohoslužba v kostele sv. Michaela
• 28. 12., 16:00 – Svátek Boží rodiny v kapli M. J. Husa
• 20. - 22. 2. 2015 – Pašeráckej vejkend
• Ve Starém kravíně ve Františkově je prodloužena výstava
Starých fotografií až do Velikonoc
Vysoké nad Jizerou
• 23. 11. 14 – 23. 2. 2015 – Výstava betlémů – Josef Lada dětem
i pro dospělé, sbor Dr. Karla Farského, Vysoké nad Jizerou
DIVADLO KRAKONOŠ:
• 20. 12., 17:00 – Posezení s Krakonošem – pásmo poudaček a koled zdejšího kraje, vstupné dobrovolné
• 25. 12., 19:30 – Zločin v Posázavském Pacifiku – 3. repríza a zároveň obnovená premiéra muzikálu Ondřeje Havelky a Martina
Vačkáře, vstupné 90,- a 70,-Kč, na toto představení platí premiérové rezervace
• 26. 12., 16:00 – Vodníčku, vrať se! – loutková pohádka Jaromíra
Mareše, vstupné 40,- dospělí, 30,- děti
• 26. 12., 19:30 – Vodníčku, vrať se! – loutková pohádka Jaromíra
Mareše, vstupné 40,- dospělí, 30,- děti
• 27. 12., 19:30 – Zločin v Posázavském Pacifiku – 3. repríza a zároveň obnovená premiéra muzikálu Ondřeje Havelky a Martina
Vačkáře, vstupné 90,- a 70,-Kč
• 30. 12., 17:00 – Posezení s Krakonošem – pásmo poudaček a koled zdejšího kraje, vstupné dobrovolné

Harrachov
• 14. 3. 2015 – Příjezd Krakonoše – Harrachov

Paseky nad Jizerou
• až do 30. 4. 2015 – VÝSTAVA Tajemství školního kabinetu,
Památník zapadlých vlastenců

Jilemnice
• 13. 12., 8:00 – 17:00 – Vánoční jarmark s ohňostrojem
• 27. 12., 13:30 – Jilemnice plná lampiónů aneb Kufrování s Krakonošem – Tradiční orientační dobrodružství v ulicích vánoční
Jilemnice pro malé i velké, odvážné i trochu bojácné, závodníky
i pohodáře.
• 31. 12., 15:00 – Silvestrovský přípitek Skiáků na Hraběnce
• 7. 2. - 8. 2. 2015 – 8. ročník Jilemnické 50
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KRKONOŠSKÉ MUZEUM:
• až do 1. 3.2015 – Jarmila Haldová – výběr z tvorby – výstava
Panovníků a pohádkových bytostí – vyřezávané portréty českých panovníků, pohádkové ilustrace, skvělé kresby květin a vánoční tvorba.
• 6. 12. 2014 – 1. 3.2015 – Teplo domova: výstava seznámí
návštěvníky s vývojem vytápění od 15. do počátku 20. století.
• 12. 12. 2014 – 15. 3. 2015 – Výstava hracích strojů a strojků
SD JILM
• 4. 1. 2015, 19:00 – Afrika aneb Češi mezi lidožravci – Divadlo
Járy Cimrmana (350,- 330,- Kč)
• 18. 1. 2015, 15:00 – Mrazík – DS Jiří Poděbrady (60,- Kč)
• 28. 1. 2015, 19:00 – Manželský poker – Divadlo Palalce Praha,
(380,-, 350,- Kč)
• 24. 1. 2015, 17:30 – Duo ADAMIS (190,- Kč)
• 8. 2. 2015, 15:00 – VESELÁ POUŤ (100,- Kč)
• 11. 2. 2015, 18:00 – Divokým Kurdistánem (80,- Kč)
• 27. 2. 2015, 19:00 – Žena za pultem 2 – Pult osobnosti – Divadlo
Kalich Praha (350,- 330,- Kč)

Semily
• 12. 11. - 4. 1. 2015 – Výstava Zpátky do pohádky, Muzeum a Pojizerská galerie Semily
• 21. 11. - 11. 1. 2015 – Výstava fotografií Libuše Jarcovjákové,
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
• 13. 12., 15:00 – Jak šli zajíci do betléma, KC Golf
• 14. 12., 19:00 – Tichá noc s Gentlement singers, KC Golf
• 28. 12., 15:00 – Dětský karneval, KC Golf
• 30. 12., 19:00 – Ach ta Julie... (DS PODIO Semily), KC Golf
• 1. 1. 2015, 9:00 – 15:00 – Novoroční výstup na Kozákov, Klub
českých turistů Semily
• 16. 1. 2015 – 31. 12. 2015 – Umění Pojizeří 55, Muzeum a Pojizerská galerie Semily
• 21. 1. 2015, 19:00 – Beseda s cestovatelkou Radkou Tkáčikovou,
KC Golf
• 25. 1. 2015, 15:00 – Plechové pohádky, KC Golf
• 14. 2. 2015, 10:00 – Masopust, Cervus Semilensis o. s.
• 14. 2. 2015, 20:00 – Ples města Semily, KC Golf
• 15. 2. 2015, 19:00 – Žena za pultem 2 – Pult osobnosti, KC Golf
11-12/2014
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nové knihy na listopad
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Gillerová – Konečně se rozhodni
»» Řeháčková – Návraty do lázní
»» Holá – O ženách a o lásce
»» Sparks – Nejdelší jízda
»» Peetz – Úterní ženy mezi bylinami
a řepou
»» Morton – Tajemství letního odpoledne
»» Hilderbrand – Naboso

»» Grémillon – Zpověď
»» Cabot – Šaty pro nevěstu
»» Wood – Výhra
»» Giesbert – Himmlerova kuchařka
»» - romány pro mladší dospělé (starší
dospívající):
»» James – Cena nevinnosti
»» Doller - Kde hvězdy stále září
»» Brunt – Řekni vlkům, že jsem doma

Historické romány, cestopisy:
»» Vondruška – Husitská epopej 1.
»» Martin – Rytíř sedmi království
»» Nvotová – Fulmaya
Napětí:
»» Stevens – Loutka
»» Reichs – Divoké kosti
»» McClure – Tajemství
»» Marklund – Prime time
»» McDermid – Spálené vzpomínky

»» Grylls – Příběhy skutečné odvahy
(skutečné osudy)
»» Drtina – Ve zdech (fantasy)
Populárně – naučná literatura:
»» Vyhoštěná smrt (Šiklová)
»» Lidé a psi: střet kultur (Donaldson)
»» Od minulosti k dnešku. Dějiny českých
zemí (Rychlík, Penčev) – dar MK ČR
»» Přemyslovský dvůr (Dvořáčková-Malá) – dar MK ČR

Nové knihy na prosinec
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Pancol – Líbejte mě
»» Peetz – Úterní ženy mezi bylinami
a řepou
»» Hilderbrand – Ostrov
»» Garwood – Borec
»» Pospíšilová – Kočka na plotě
»» Prokšová – Odvážní a čekatelé
»» Moran – Koruna císařovny Josefíny
»» Trigiani – Obuvníkova žena
»» Kent – Agnes

»» Haddon – Červený dům
»» Guillou – Norský dandy
»»
Humoristická próza:
»» Foenkinos – Erotický potencionál mé
ženy
»» Puértolas – Cesta fakíra, který uvízl ve
skříni z IKEY
»» Šichtařová-Pikora – Lumpové a
beránci
»» Epstein – Ocucanej konec (povídky)

Napětí:
»» Nesbo – Přízrak
»» Patterson – Dokonalá iluze
»» Adler-Olsen – Marco
»» Grafton – W… jako western
»» Pospíchal – Když dvanáctá hodina
odbila (horory)
»» Vácha - Červenobílá (válečný r.
o legionářích)
»» Englund – Válka a naděje. Osobní
příběhy z 1. světové války

Regionální literatura:
»» Holubičková – Hrobům v dáli (1. svět.
válka - pomníky)
»» Juřena – Soumrak nad českým Podkrkonoším (okupace 1938)
»» Bartoš – Příběh Luční boudy. Příběh
Erlebachovy boudy (historie)
»» Stránský – Strašidla a čarování v Krkonoších (vyprávění)

Knihovna bude otevřená ještě 22. 12. a 29. 12. v obvyklých pondělních půjčovních hodinách.
Přeji klidné Vánoce všem čtenářům knihovny. Soňa Valášková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum slaví v měsíci listopadu
a prosinci 2014 tito naši spoluobčané:
80 let Erlebach Václav
Bartošová Vlasta
Marková Zděnka
81 let Čermák Věroslav
Vacek Josef
Pešek Elisabeth
82 let Pěničková Věra
Gebrt Josef
Pfeifer Walter
Hartig Václav
83 let Vojáčková Blažena
Jónová Jiřina
Procházka Leopold
Pavlata Josef
84 let Bešinová Mária
85 let Škrabálková Božena
Kefurtová Milada
Soukup Stanislav
Černá Antonie
Jiroušová Libuše
Rokytnický zpravodaj
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86 let Pacholík Stanislav
Arpa Silvestr
Zeman Karel
87 let Topičovská Jana
88 let Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
90 let Hlobilová Marie
91 let Márynka Josef
Hrbková Libuše
Doubková Irma
93 let Hanuljáková Anna

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se 2. listopadu přišli do Pasek
naposledy rozloučit s naším milovaným Borkem.
Vážíme si Vašich projevených soustrastí.
Rodina Nechanických

Všem oslavencům
blahopřejeme!
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MÁTE SLOVO
Ze života vozíčkáře č. 6: Kupodivu se stal zastupitelem
Vážení obyvatelé Rokytnice nad Jizerou,
letošní rok byl poměrně hektický na významné události. Toto co
dnes, bude mít asi 6 zásadních členění.
ČÁST PRVNÍ: Již 25 let si můžeme říkat to, co si myslíme. Velmi
často bohužel toho nevyužíváme.
ČÁST DRUHÁ: Ač je mi to často vytýkáno, ale nedá mi to vrátit
se ke konferenci TJ Spartak ze dne 21. 11. 2014. Vzhledem k tomu,
že historicky tento spolek vybudovali občané Rokytnice, by se to
nemělo opomíjet.
Moc jsem chtěl něco v této organizaci změnit. Nebylo mi to
umožněno. Možná, že můj vstup do této organizace na místní zvyklosti byl agresivní, ale volil jsem tak, jak volil. Souvisí to z dalším,
které bude obsahem tohoto článku. Delegáti si zvolili tak, jak zvolili.
Již rozumím některým místním, že se nechtějí bavit na téma Spartak. Nechtějí jitřit vnitřní lítost. Musel jsem si to také doslova užít,
abych pochopil. Dále se již nebudu tak angažovat, ale to neznamená, že je nebudu bedlivě sledovat. Přednesl jsem poslední projev
na této schůzi a více udělat již nemohu a již nechci. Je ke stažení
na www.proski-rokytnice.cz
ČÁST TŘETÍ: Hodnoty
Jsem dítě normalizační doby. V té době byli v naší společnosti
tři skupiny obyvatel. Papaláši, pracující lid a zloději s heslem „kdo
nekrade, okrádá rodinu“. Já se narodil do té druhé skupiny. Komunisté měli poměrně propracovaný systém, jak mezi pracujícím lidem
zachovávat morální hodnoty a slušnost, a to včetně tolerování církve. Pilířem byla rodina, výchova a škola. Atmosféra rodiny byla dle
příslušnosti ke skupině, a to se dále promítalo do výchovy jejich dětí
a jejich přeneseným hodnotám. Proto je v dnešní době naše společnost tak pestrá. V úterý jsem našel zajímavý začátek článku na
webu.
„Josef Lux byl přesvědčen, že politický systém bez duchovních
hodnot neměl perspektivu“, zavzpomínal kardinál Miloslav Vlk. Právě absence duchovních hodnot podle něj stála za zánikem komunismu, založeném na třídní nenávisti a lži.
Nejsem věřící a ani jsem ho nevolil, ale vystihuje to vše. Jediné,
co po nás na světě zbyde, jsou naše děti. Těm má cenu se věnovat.
ČÁST ČTVRTÁ: Vedení – autorita.
Jsou dvě možnosti. Autorita koupená formou mzdy nebo jiných
hmotných statků. Autorita přirozená, té se nenaučíte někde na škole, k té máte nadání nebo ji získáte po mnoha letech, a nebo ji získá
jen pár vnímavých jedinců. Proto těch velmi významných lidí v naší
historii není mnoho.
Názorný přiklad rozdílů: V případě koupené autority zaměstnanec pracuje max. na 70 %, protože ho to nebaví a v některých případech si třeba pomůže i k PHM. Když nepracuje nebo kouří je úplně
stejné, jako když něco ukradne zaměstnavateli. Dá se to omezit úkolovou mzdou, ale pro vedoucí je to náročné.
V případě autority přirozené zaměstnanec pracuje na 98 % a baví
ho to. A je ochoten i udělat něco navíc, aniž je mu za to zaplaceno.
Vedoucí se může zabývat rozvojem a budoucností a ne být neustále
ve střehu.
Převedeno do peněz, které musí někde zaměstnavatel utržit při
průměrné mzdě zde 12.000,- a 12 měsících provozu. Při 35 zaměstnancích.
Zaměstnanci 70 % = 3 024 000,- Kč. Ztráta. Proto jsou předáci
odborářů v dnešní době tak úspěšní a cílí agitaci přesně na tuto skupinu zaměstnanců.

20

Zaměstnanci 98 % = 201 600,- Kč. Přijatelný podnikatelský náklad. Spokojený jak zaměstnavatel, tak především zaměstnanec.
Zaměstnavatel má na to, aby mohl své zaměstnance podporovat.
Zisk ve prospěch přirozené autority 2 822 400,- Kč.
ČÁST PÁTÁ: Vnitřní osobnostní hodnoty
Musíme si sebe sami vážit. Kompromisy můžeme dělat max.
hmotné, určitě ne morální a povahové. Tyto vnitřní hodnoty nás
formují do budoucnosti a ovlivňují další rozvoj a šance v životě. Studium, které člověk postupně získává, je základ, ale tyto hodnoty to
celkově zastropí. Proto člověk dozrává až ve starším věku. Životní
karamboly jsou to učivo. Do politiky a do práce pro lidi by neměli
chodit velmi mladí lidé. Může je to do dalšího života poškodit a především profesně omezit, protože nemají ještě vytvořenou vnitřní
obranu proti negativním vlivům např. byrokracie, kterým jsou vystaveni a nejsou je také sami schopni posoudit a rozlišit. Bohužel tímto
přicházejí o čas, který se již nedá vrátit. Toto duševně nehostinné
komerční prostředí je pohltí, vyždímá a zahodí. To je také jeden
z důvodů, proč jsem se odstěhoval z Prahy.
Proto něco ode mne pro mladé: Život nepřeskočíš, musíš si ho
prožít!!!
ČÁST ŠESTÁ: ANO pro Rokytnici nad Jizerou.
Až na páteční konferenci TJ jsem pochopil, jaký husarský kousek
se nám zde povedl v tomto rodinami provázaném městečku. Skončili jsme na čtvrtém místě v letošních komunálních volbách a porazili jsme zde takovou velkou stranu jako je ČSSD – zde dlouhodobě
zabydlenou. Také máme jako první ze všech stran splněný aspoň
malinko volební program. A je to pro mne o to radostnější, že se to
týká Spartaku. Aspoň malá výhra. Děti z kroužků DDM mohou zase
chodit do tělocvičny TJ za normální peníze. Budu doufat, že další
naší činností a mou snahou na zastupitelstvu se bude tato podpora
zvyšovat. Místním obyvatelům slibuji, že jim budu pomáhat s řešením jejich problémů v našem městě. Nezbývá než doufat, že je
časem přesvědčím o svých čestných úmyslech. Na závěr zdůrazňuji,
že jsem vždy mluvil za sebe a tak to zůstane i nadále. Děkuji všem,
kteří jste mi dali hlas a volili jste dle svého srdce a rozumu.

Přeji všem obyvatelům Rokytnice nad Jizerou,
aby prožili krásné Vánoce a nový rok. V roce 2015 pevné
zdraví a také trochu štěstí a věřte sami sobě.
Michal Seidl

seidl111@gmail.com, Mobil: 602 334 517
11-12/2014
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Omlouvám se, že se vracím do minulosti. Je ale velmi nedaleká. Komunální volby.
U dvou kandidujících stran bylo jedno horké
předvolební téma. Cituji - TOP09: „jako první téma nabízíme: návrh na zrušení městské
policie“. ANO: „zrušení městské policie.“
Volby jsou za námi, městská policie, zdá
se, přežila. Bohudík! Vy, co jste navrhovali
její zrušení, často sami máte děti, které dennodenně přechází přechod před naší školou
a můžete být v klidu, že vaše dítě opravdu
přejde v klidu a v bezpečí. Možná, že kdyby

před onou nešťastnou žďárskou školou stál
policista, nemuselo by dojít k tak tragické
události. Přitom u nás stojí policista před
školou již několik let...
Ztratil se mi pes... reakce okamžitá
a úžasná. Našla jsem psa s utrženým řetězem... městský policista pan Řehořek tu byl
během pár minut a majitele našli (pan Votoček) ... v cestě k domu v zimních dnech nám
tu stál se svým autem namyšlený a arogantní pan „rekreant“, reakce městské policie
byla okamžitá a účinná. A když rokytnickým

údolím zněl křik a muzikální marast, pan
Hollmann byl ten, kdo opět byl velmi vstřícný a řešil situaci.
Předvolební hesla jsou hezká. Jen nevím,
jestli vždy až tak rozumná. Tak tedy: nejsem
pro zrušení městské policie. Mám k tomu
řadu důvodů, jak jsem uvedla, vy, volební
strany, jste neudaly pro jejich zrušení ani
jeden. A je mi úplně jedno, jestli svým názorem někoho naštvu.
Jarmila Vávrová

Dobrý den vám všem, rokytnickým i přespolním, malým i velkým
Na tuto chvíli jsem se těšil více než rok
příprav, kdy konečně můžu říct, že ten moment přišel. O co jde?
Od chvíle, kdy jsem poprvé mohl zasednout do studia v Českém Rozhlasu a setkat

Domov
A
Rodin a

se s úžasným režisérem, panem Janem
Bergerem, uplynulo spoustu let. Tehdy
jsem jako mladý vyplašený zaměstnanec Č.
Rozhlasu poprvé začal vnímat úžasnou atmosféru ticha studia a napětí z červeného
světýlka oznamujícího “START”. Pan režisér

Centrum náhradní
rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina s pobočkami
v Semilech, Vrchlabí a Trutnově bylo založeno v roce 2009. V
současné době spolupracuje v Libereckém a Královéhradeckém
kraji s více než 70 rodinami a své služby nabízí i zájemcům o
náhradní rodinnou péči a široké veřejnosti. Centrum Domov a
rodina (DAR) zajišťuje poradenskou činnost, rozvoj v oblasti
vzdělávání, umožňuje setkávání a sdílení prožitých zkušeností. Na pracovníky centra se mohou tedy obrátit všichni
ti, kdo mají zájem se do procesu náhradní rodinné péče zapojit, chtějí se o tomto tématu dozvědět více a samozřejmě
ti, kteří už svěřené dítě vychovávají.
Centrum poskytuje také vzdělávací semináře, které jsou koncipovány v souladu se zvyšováním znalostí a dovedností pro osobu
pečující. Významnou úlohu plní při setkávání dítěte, pěstounů a
biologických rodičů. Vzdělávání a setkávání probíhá nejen přímo
v našich centrech, klienti jsou zváni také na víkendové pobyty.
Zde na ně čeká plno nových zážitků i vědomostí.
Centrum DAR se snaží pomoci, doufáme, že jeho snaha je a
bude přeměňována v lepší životní situaci všech těch, kteří se na
nás obrátí.

www.centrumdar.cz
Rokytnický zpravodaj
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se o mě staral jako o vlastního syna (za což
mu do nebeského rozhlasu posílám svůj dík)
a dodnes si pamatuji jeho jazykolamy, které jsem musel odříkávat jako básničku. V r.
2010 jsem se s rodinou přestěhoval do vaší
Rokytnice, začal pracovat jako řidič autobusu a při té příležitosti jsem zjistil, že toto
malé horské město má i svou kabelovku!
Sice ve stavu muzeálního typu (díky Bohu se
tato situace razantně mění), přesto funkční. Seznámil jsem se se skvělým režisérem
Tomášem Petráněm a viděl natočené materiály, včetně Rokytnického seriálu. Pánové
a dámy, herci a herečky, klaním se před vaším ztvárněním. Ale proč mluvit o minulosti, byť byla určitě pěkná a rádi na ni vzpomínáte? Proč nemluvit o budoucnosti?
Osobně jsem přesvědčen, že Rokytnice má spoustu talentů. Malých i velkých.
Lidiček, kteří by se chtěli spolupodílet na
dětských soutěžích i dospěláckých debatách. Mladých, kteří chtějí ve svém životě
nechat zaznít svůj názor. Prostě všech, kteří by si chtěli vyzkoušet práci moderátora, reportéra, kameramana, střihače atp.
A kdo ví, možná právě z Rokytnice vyjde
nová hvězda našich TV obrazovek. Pokud
byste se tedy chtěli přidat do mého týmu,
nebojte se mi napsat na emailovou adresu:
jindrich.ludvik@seznam.cz. Těším se na vás!
Jindra Ludvík, Rokytnice n. J.
P. S.: ještě malé upozornění:
pro kojence a děti do 8 let zatím ještě
uplatnění hledám :-)
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SPORT
60 let Klubu českých turistů v Rokytnici nad Jizerou
V letošním roce slaví odbor KČT Rokytnice nad
Jizerou 60. výročí založení organizované turistiky
v Rokytnici nad Jizerou. Není to sice mnoho let,
ale je nutné si uvědomit, že do druhé světové
války byla Rokytnice nad Jizerou obcí s převahou
německého obyvatelstva a pro české spolky zde
prostě místo nebylo.
Začátky nebyly lehké, ale postupem času se
podařilo zorganizovat výlety do blízkého okolí,
Českého ráje, dokonce i týdenní zájezdy na Slovensko, atd. Tehdy ještě byly pracovní soboty, takže na výlety se chodilo zpravidla až v neděli. Svoji
popularitu získaly autobusové zájezdy, které byly
a jsou pořádány stejně tak jako ostatní akce i pro
širokou veřejnost. Turistická činnost byla tehdy
provozována pod hlavičkou ČSTV, proto byl oddíl
turistiky přiřazen pod TJ Spartak, kde je doposud.
Nejvíce se o rozvoj turistiky v našem městě zasloužili: pan Oldřich METELKA, Ing. Jiří BUREŠ, Jan
MACH, Ing. František PLATOŠ, Karel ŠALDA, Miroslav KOCOUREK, Jan MIKULÁŠEK, Ing. Jaroslav
HEJRAL, Petr ROSŮLEK a další, jejichž nemalou
zásluhou je dnešní odbor KČT v Rokytnici nad Jizerou v povědomí nejenom rokytnických občanů,
ale i v okolních městech. Za svoji dlouholetou aktivní činnost v oblasti turistiky obdržel učitel Miroslav KOCOUREK v roce 1985 titul „Mistr turistiky“ a v roce 2004 nejvyšší ocenění KČT – Čestný
odznak Vojty NÁPRSTKA.
Při našem odboru KČT pracuje skupina značkařů pod vedením Petra ROSŮLKA v počtu 15
značkařů, přičemž 12 značkařů je z LKČT Rokytnice nad Jizerou a 3 z KČT Vysoké nad Jizerou. Tato
skupina v tříletém cyklu obnovuje turistické značení na pěších trasách v Západních Krkonoších, na
Vysocku a Jilemnicku. Dále provádí údržbu směrovníků a směrovek mimo území KRNAP. Celkem
obnovuje asi 337 km turistických tras.
V roce 2009 jsme obnovili tradiční týdenní zájezdy, které se pořádají v květnu. Účastnící jsou
ubytováni na jednom místě, ze kterého vyráží do
blízkého okolí. Většina z nich má s sebou jízdní
kola, takže tím se vzdálenost denních výletů prodlužuje. Ohlasy na tyto zájezdy jsou kladné a počet účastníků se neustále zvyšuje. Naše zájezdy
byly směrovány na Šumavu, Pálavu, Krušné hory,
Oderské vrchy a Táborsko.
Letošní rok se nesl v duchu oslav 60 let od
založení organizované turistiky v Rokytnici nad
Jizerou. Rok jsme zahájili tradičním Výstupem na
Strážník, kde se rozdávaly kalendáříky pro letošní
rok. Pokračovalo se různými výlety na běžkách.
Zimní setkání turistů z okolních odborů KČT se konalo letos poprvé Na Háskově. Následoval již 40.
ročník přejezdu Krkonoš – memoriál Karla ŠALDY, který jako vždy úspěšně zorganizoval Ing. Jan
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KOCOUREK. Přes oslavu MDŽ a Poslední mazání
jsme vkročili do jarní části činnosti. Uskutečnil se
výlet do Českého ráje a po rozhlednách v Jizerských horách. Ke konci dubna se těšil hojné účasti autobusový zájezd Lounsko – krajem chmelu.
Týdenní zájezd letos směřoval do jižních Čech na
Bechyňsko, kde si výletníci na kolech i pěšky jistě
přišli na své. Tradiční Vesničky vedly přes Křižlice.
Několik členů KČT se také zúčastnilo známých Lišenských pochodů.
Vyvrcholením oslav založení odboru byla
dvoudenní akce. V pátek 20. června 2014 se začínalo prohlídkou kostela sv. Michaela v Rokytnici
nad Jizerou, která byla spojena s varhanním koncertem. Po prohlídce kostela následovalo připomenutí založení odboru a jeho bohaté historie.
V sobotu 21. června 2014 po vyvezení lanovkou
k chatě Lovčenka následoval nenáročný přesun
k chatě Dvoračky. Odtud jsme se rozdělili na dvě
skupiny. První se vracela do Rokytnice nad Jizerou
přes Čihadlo a Rezek. Druhá prošla Kotelními jamami (Bylo to vlastně připomenutí jednoho z prvních výletů po založení odboru, který také vedl do
Kotelních jam a stejně jako tehdy i nás na cestě
provázel déšť.) a přes Dolní Mísečky se vracela
rovněž do hospůdky U Mojmíra. Zde proběhla
schůze odboru, po které následovalo, stejně jako
předešlý den, promítání fotek z minulých akcí.
Začátkem července se konala dvoudenní akce
Východ slunce na Sněžce. V září se pod vedením
Jana MIKULÁŠKA uskutečnil již 39. ročník HETOSu
(hlídková etapová turistická orientační superhra).
Mezitím se konala řada výletů do Krkonoš a jejich
okolí. Na začátku a na konci letní turistické sezóny
se scházíme při opékání buřtů u saní.
Ve dnech 18. – 19. října 2014 jsme hostili seminář cvičitelů, činovníků a značkařů KČT Libereckého kraje (bývalé Ještědské oblasti KČT). Po zprávách z ústředí a od značkařů nás autobus vyvezl
na Zlaté návrší. Zde jsme se s ostatními vydali po
hraně Labského dolu k Labské boudě, odkud jsme
po krátké přestávce pokračovali k pramenu Labe
a kolem mohyly HANČE a VRBATY zpátky na Zlaté
návrší. Škoda jen, že mraky byly příliš nízko. Večer
nás čekala poutavá přednáška zástupce KRNAP.
Druhý den se šlo na vyhlídkovou skálu na Stráž.
Každý z účastníků obdržel stejně jako při dvoudenních oslavách pamětní list.
Téměř každý víkend pořádáme nějakou akci,
na které se s Vámi rádi setkáme. Bližší informace o připravovaných akcích najdete buďto na
kabelové televizi, nebo na naší webové stránce:
www.kct-rokytnice.com.
Mgr. Antonín SAJDL

Připravuje pro následující
období tyto akce:
Mikulášský výlet
Dne 6. 12. 2014 odjezd linkovým
autobusem od ČSAD v 07:40 hod.,
v 07:45 hod. z náměstí. U Kroupů
v 07:55 hod. přestup na autobus do
Jilemnice, aut. nádr.
V Jilemnici navštívíme muzeum
s Metelkovým betlémem, popř.
další výstavy a expozice. Následuje
pěší výlet po žluté značce Jilemnického okruhu – asi 6 km.
Návrat linkovým autobusem ve
12:58 hod. nebo vlakem v 15:10
hod.
Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel:
736 754 557.

Na Štěpána na Štěpánku
Dne 26. 12. 2014 se koná tradiční
výlet na Štěpánku, kde se setkáme
s turisty z okolních odborů KČT, ale
i s příznivci turistiky. V tento den
bývá rozhledna otevřena pro účastníky akce zdarma.
Podrobnosti u vedoucího akce: Jan
Mikulášek, tel: 732 889 801.

Silvestrovská vycházka
kolem Rokytnice
Dne 31. 12. 2014 v 13:00 hod. sraz
u Modré Hvězdy a odtud buďto
pěšky, nebo na běžkách vyrazíme
na nenáročnou procházku.
Výlet organizuje: Eva Konířová, tel:
608 059 716.

Novoroční výstup na Strážník
Dne 1. 1. 2015 od 13:00 do 15:00
hod. sraz na kótě 487,9 m. n. m.
Dřevo, buřty, popř. cukroví nebo
jiné dobroty s sebou.
Vysokohorský výstup organizuje:
Miroslav Kavan, tel: 481 523 587.

Relax 2015
Dne 3. 1. 2015 sraz v 09:00 hod.
u lanovky Přibližovák. Dobře namazané běžky s sebou. Trasa cca
15 km.
Podrobnosti u vedoucího akce: Jan
Mikulášek, tel: 732 889 801.

Zimní setkání turistů
Dne 10. 1. 2015 od 11:00 do 15:00
hod. na Háskově. Tradiční setkání
turistů z okolních odborů KČT.
Setkání turistů organizuje: Jaroslav
Hejral, tel:737 248 405.
Výlety a akce jsou organizovány nejen
pro turisty, ale i širokou veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné
před plánovanou akcí kontaktovat vedoucího akce.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách: www.kct-rokytnice.com
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STOLNÍ TENIS

ŠACHY

Krajský přebor 2. třídy

Koncem října byly zahájeny soutěže družstev v rámci kraje na sezonu 2014 – 2015. A mužstvu se start docela vydařil
a po 3 kolech je na 6. místě z 12-ti oddílů v krajském přeboru
osmičlenných družstev. „B” mužstvo v krajské soutěži skupina východ zatím oba zápasy prohrálo. Jelikož i toto mužstvo
je 8 členné, nedaří se pokaždé nastoupit kompletně. Do mužstva jsme také zařadili 3 žáky, kteří zatím sbírají zkušenosti.

Tabulka:
1. TJ Sokol Vesec A
2. TJ Sokol Turnov C
3. SKST Liberec K
4. TTC Preciosa Jablonné v Pod. A
5. TJ Sokol Nová Ves n. P. A
6. TJ Spartak Chrastava B
7. TJ Sokol Turnov B
8. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
9. TJ Doksy – Mimoň A
10. Orel Studenec u Horek A
11. TJ Volfartice
12. SKST Liberec J

14 bodů
14
12
11
11
10
9
9
9
9
7
5

Výsledky – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A:
27. 09. 2014
TJ Sokol Nová Ves n. P. A : TJ Sp. Rokytnice n. J. A

I o letošních vánocích uspořádá náš oddíl již tradiční turnaj v rapid šachu 26. 12. 2014 v klubovně sportovní haly.
Začátek v 9:00 hodin. Zveme příznivce šachu.
Z. Hollmann

FOTBAL
I.B třída východ – výsledky

10:7

11. 10. 2014
TJ Sp. Rokytnice n. J. A : TJ Spartak Chrastava B

8:10

11. 10. 2014
TJ Sp. Rokytnice n. J. A : TJ Sokol Vesec A

9:9

25. 10. 2014
TJ Sp. Rokytnice n. J. A : TTC Preciosa Jablonné v Pod. A 10:8
25. 10. 2014
TJ Sp. Rokytnice n. J. A : TJ Sokol Turnov B

9:9

INZERCE

Hledáme správce
nebo paní správcovou
na zabezpečení
chodu chaty cca 23 lůžek.
NÁPLŇ PRÁCE:

Předání a zpětné převzetí chaty po týdenních
turnusech, vždy v sobota - sobota, úklid chaty,
odvoz odpadků, zajištění praní prádla.

09.11.2014
17.08.2014
24.08.2014
31.08.2014
07.09.2014
14.09.2014
21.09.2014
28.09.2014
05.10.2014
12.10.2014
19.10.2014
26.10.2014
02.11.2014

Držkov
Železný Brod B
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rovensko
Rokytnice
Rychnov
Rokytnice
Pěnčín
Rokytnice
Mšeno B
Rokytnice

Rokytnice
Rokytnice
Velké Hamry B
Smržovka
Jilemnice
Rokytnice
Horní Branná
Rokytnice
Zásada
Rokytnice
Jeníšovice
Rokytnice
Plavy

8:2
1:2
3:2
1:1
1:1
3:0
2:1
3:0
3:0
1:0
2:3
3:3
2:2

I.B třída východ – tabulka po podzimní části
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Pěnčín
Rovensko
Držkov
Plavy
Mšeno B
Horní Branná
Smržovka
Rokytnice
Železný Brod B
Jilemnice
Zásada
Jeníšovice
Rychnov
Velké Hamry B

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
12
10
9
6
6
5
4
4
5
4
4
3
3
2

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

1
3
4
3
6
7
5
5
7
6
7
7
7
9

Skóre
36:14
34:17
51:31
28:24
43:32
30:28
23:26
21:29
23:40
18:26
16:32
27:32
19:31
21:28

B
36
30
27
22
19
16
16
16
16
15
14
12
12
8

Hledáme vstřícného, pečlivého a seriózního
člověka.
Zahájení provozu: 12/2014
Zájemci prosím volejte na 602 34 66 35
nebo e-mail: tennis.agens@iol.cz
Rokytnický zpravodaj

11-12/2014

23

Vítání občánků
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou
uspořádal v sobotu 29. listopadu 2014 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Přivítáni byli:
Marek Samuel, Jandová Eliška, Samohýl František, Kmínková Jitka, Rybář Luděk,
Brož Jakub, Koťátko Ondřej, Hásek Petr, Podzimková Nikola
Děkujeme paní učitelce Janě Votočkové a dětem z Mateřské školy v Dolní Rokytnici za velmi hezké básničky.

Samuel Marek

Eliška Jandová

František Samohýl

Jitka Kmínková

Luděk Rybář

Jakub Brož

Ondřej Koťátko

Petr Hásek

Nikola Podzimková

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 31. 1. 2015. Sazba & tisk SURA s. r. o.

