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Úspěch žáků sedmých tříd
– vytvoření prvního
rokytnického questu
Žáci sedmých tříd se pod vedením paní učitelek R. Vácové a I. Gebrtové zapojili do projektu „Školy pro šetrnou turistiku v KRNAP“, který
organizovalo Středisko ekologické výchovy
a etiky SEVER.
Cílem projektu bylo podnítit v žácích zájem
o zdejší krajinu a o soulad turismu s udržením
kvality prostředí a přesvědčit je o vlastním vlivu.
Hlavním výstupem bylo vytvoření questu (hledačky) přímo žáky. Na závěrečné konferenci,
která proběhla 2. 3. 2017 ve společenském sále
vrchlabského zámku, představili žáci zúčastněných škol své práce. Naši žáci vytvořili tři průvodce s úkoly (questy) po okolí Rokytnice nad
Jizerou.

Jeden z těchto questů „Výprava do přírodního divadla“ byl vybrán, upraven profesionálním grafikem a vytištěn jako oficiální turistický materiál, kterým dochází k dalšímu
rozšíření turistické nabídky. Je velmi povedený, zveršovaný a ilustrovaný samotnými
dětmi. Quest si budou moci návštěvníci Rokytnice nad Jizerou vyzvednout v Městském
informačním centru nebo stáhnout na webových stránkách. Věříme, že se bude líbit
i Vám a necháte se jím inspirovat k výletu po Rokytnici.
na článku se podílely
Mgr. R. Vácová, Ing. I. Gebrtová a Jitka Hrušková

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
 Vydání opatření obecné povahy –
územního opatření o stavební uzávěře
Opatřením obecné povahy Rady města Rokytnice nad Jizerou č. 1/2016 ze dne
11. 7. 2016 bylo vydáno územní opatření
o stavební uzávěře pro zajištění ochrany území před stavební činností, která by mohla ztížit
nebo znemožnit budoucí využití území podle
připravované Změny č. 3 Územního plánu
města Rokytnice nad Jizerou. Platnost tohoto
opatření obecné povahy byla stanovena do
31. 12. 2016. Protože se doposud nepodařilo
uvedenou územní studii projednat a dokončit,
a důvody pro vydání stavební uzávěry nadále
trvají, je nutné prodloužit platnost územního
opatření o stavební uzávěře do 30. 6. 2017 (lze
jen novým opatřením obecné povahy).
Pro zajištění ochrany území před stavební
činností, která by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované
Změny č. 3 Územního plánu města Rokytnice
nad Jizerou, tímto úkonem rada města vydává
územní opatření. Návrh tohoto opatření byl
projednán s dotčenými orgány a zveřejněn na
úřední desce. Veřejnost měla možnost k tomuto návrhu uplatnit námitky a připomínky
ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
K návrhu územního opatření o stavební uzávěře vznesla námitku 1 osoba, rozhodnutí
o této námitce je kompetencí rady města
a musí být součástí opatření obecné povahy.
Zásah do práv dotčených subjektů má
být dle rozhodnutí soudů vždy co nejmenší. V době dokončování územní studie bude
tedy nutné vymezit znovu území chráněné
stavební uzávěrou, a to již pouze jednotlivými
pozemky, jejichž zastavění podle stávajícího
územního plánu by znemožnilo budoucí využití ploch dle zpracované studie. Doba trvání
této budoucí stavební uzávěry bude stanovena do doby schválení Změny č. 3 Územního
plánu Rokytnice nad Jizerou. Tím by mělo být
ošetřeno, že nedojde k účelovému vydávání
územních rozhodnutí na stavby v lokalitách,
jejichž zastavění znemožní budoucí rozvoj
území dle připravované územní studie.
Rada města po projednání vydala opatření obecné povahy č. 2/2016 - územní opatření
o stavební uzávěře pro stavební činnost, která by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí
využití území podle připravované Změny č. 3
Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, o jejímž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo
města Rokytnice nad Jizerou na svém zasedání dne 24. 2. 2016 usnesením č. 311/2016.
 Veřejné zakázky:
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20170001 – Úklidové práce – pravidelný
úklid prostor městského úřadu v Rokytnici
nad Jizerou společnosti KBM Servis s. r. o.,
Horská 3119/27, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 27285421 a pověřila starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
 Rada města schválila zadání zakázky na
výměnu tří oken v kanceláři stavebního úřadu firmě Truhlářství Linek – Pavel Linek, Dolní
Rokytnice 31, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČ: 13570617 za celkovou cenu 187.600,- Kč
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(zhotovitel není plátce DPH) a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
smlouvy o dílo.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20170004 – „Oprava komunikace Horní Ves – Sachrův Hřeben“ firmě STRABAG
a. s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha, IČ: 60838744 za nabídnutou cenu
1.923.255,65 Kč včetně DPH a pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
smlouvy.
 Rada města vzala na vědomí zadání
zpracování projektové dokumentace s náz
vem „Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ
Rokytnice nad Jizerou“. Jedná se o PD ve
stupni pro provádění stavby, zpracovatelem
bude Ing. Pavel Doškář, Butovská 595, Jičín,
IČ: 42202043. Cena za kompletní zhotovení
díla je 145.000,- Kč (zpracovatel není plátcem
DPH) a rada města pověřila starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy.
 Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Výměna oken
v kanceláři stavebního úřadu v budově
radnice čp. 197 v Rokytnici nad Jizerou“
Rada města byla informována o havarijním stavu špaletových oken v kanceláři
stavebního úřadu v budově radnice. Protože budova radnice byla zapsána na seznam
kulturních památek, je město jako vlastník
kulturní památky oprávněným žadatelem
o dotaci na výměnu oken budovy radnice
z dotačního programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v programu
v roce 2017 pro správní obvod ORP Jilemnice
činí 757.000,- Kč. Minimální výše dotace je
50.000,- Kč a minimální vlastní podíl činí 10 %
z celkových nákladů. Celkové náklady na realizaci projektu činí 187.600,- Kč. Výše požadovaného příspěvku z MK činí 130.000,- Kč
a výše vlastního podílu 57.600,- Kč.
Dále bude podána žádost z programu 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém
kraji Dotačního fondu Libereckého kraje.
Celkové náklady na realizaci projektu činí
187.600,- Kč. Výše požadované dotace činí
56.280,- Kč (30 % z celkových nákladů), výše
vlastního podílu pak činí 131.320,- Kč (70 %
z celkových nákladů).
Pokud budou obě žádosti podpořeny, tak
ve výsledku by výše vlastních finančních prostředků činila 81.320,- Kč a výše dotačních
prostředků z MK ČR 50.000,- Kč a z Dotačního
fondu Libereckého kraje 56.280,- Kč.
 Žádost o souhlas se zapojením do projektu, MŠ Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou
Radě města byla ze strany Mateřské školy,
Horní Rokytnice 555, příspěvková organizace
předložena žádost o souhlas se zapojením do
projektu „Zlepšení kvality vzdělávání v Mateřské škole Horní Rokytnice nad Jizerou“. Jedná
se o výzvu MŠMT č. 02-16-022-Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazo-

vání – šablony pro MŠ a ZŠ. Celková částka,
o kterou se žádá, je 284.706,- Kč. Rada města
vzala tyto informace na vědomí a se zapojením souhlasila.
 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
V loňském roce začala Správa KRNAP
Vrchlabí uplatňovat ve svých vyjádřeních,
bez jakékoliv návaznosti na svá předešlá
stanoviska a legitimnost platného územního
plánu, požadavek na provedení Posouzení
vlivu záměru na předměty ochrany evropsky
významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí
(PO) podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění. Požadavek odůvodňují
tím, že návrhové plochy dle Územního plánu
nerespektují obsah dokumentace SEA, která
byla zpracována ke Konceptu územního plánu v roce 2006.
Ze strany města je připravována změna
územního plánu č. 3 podle Studie propojení a rozvoje lyžařských areálů Horní Domky a Studenov a dále na podkladě Zprávy
o uplatňování Územního plánu Rokytnice
nad Jizerou i změna územního plánu č. 4.
K těmto změnám územního plánu již KRNAP
stanovil, že bude požadovat Posouzení vlivu
záměru na předměty ochrany EVL a PO podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
V tuto chvíli je jisté, že na podkladě
budoucího posouzení dojde ze strany Správy
KRNAP k eliminaci ploch, zařazených stávajícím územním plánem do návrhových ploch
bydlení individuálního městského i venkovského. Z takové změny územního plánu teoreticky mohou vyplývat soudní spory o náhradu vzniklých škod. Vzhledem k možným
dopadům situace, v níž se Město ocitlo, je
nutné jakýkoliv další postup při projednávání a schvalování změn územního plánu připravovat ve spolupráci s právníky, kteří se na
problematiku územních plánů a správních
řízení specializují. Smlouva zároveň pokrývá
poradenství ve věci stavební uzávěry a vypořádání námitek k této stavební uzávěře, obě
záležitosti spolu úzce souvisí.
Rada města schválila uzavření smlouvy
o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří AK RHK, s.r.o., IČ: 294 12 480, se sídlem:
Kořenského 15/1107, 150 00 Praha 5, k poskytování právních služeb ve věci poradenství
a konzultací v oblasti formulování a přijímání
stavebních uzávěr, včetně vypořádání případných námitek a připomínek, dále v oblasti
poradenství a konzultací v oblasti územního
plánování a jiných činností na ně navazujících,
včetně projednávání územních rozhodnutí.
 Žádosti o finanční dary:
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč formou uzavření
darovací smlouvy příspěvkové organizaci Tereza, Benešov u Semil na zkvalitnění a rozvoj
její činnosti.
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na činnost Svazu
diabetiků ČR, pobočného spolku v Jilemnici.
4-5/2017
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Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva města ze dne 8. března 2017:
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení Ing. Jaroslav
Bulušek a Mgr. Milan Javůrek, návrhovou
komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata, Martin
Pozdníček, DiS. a Michal Seidl a zapisovatelku
Kateřinu Rotroeklovou.
 zápis z minulého jednání ze dne 7. prosince 2016.
 rozpočet města Rokytnice nad Jizerou pro
rok 2017 jako schodkový o celkovém objemu
64.771.580,- Kč s tím, že schodek rozpočtu
bude pokryt finančními prostředky z minulých let, a to zůstatkem bankovních účtů
z roku 2016 ve výši 8.458.250,- Kč – položka
8115, viz příloha č.4/I a dle úprav projednaných na veřejném zasedání.
 dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok
2017 v příloze č. 4/II.
 že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí
být jednotlivými příkazci operací překročen
jim stanovený objem běžných a kapitálových
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2017 (v rámci paragrafů se
změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje).
 realizaci investičních akcí zahrnutých do
rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou pro
rok 2017 dle Plánu investičních akcí a akcí
většího rozměru pro rok 2017.
 záměr poskytnutí bezúročné finanční návratné výpomoci společnosti ZDRAVOŠ PÉČE
s. r. o. za účelem pořízení nového automobilu
4×4 z dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí na „Pořízení automobilu pro poskytování sociálních služeb“ s tím, že konečný návrh
veřejnoprávní smlouvy bude zastupitelstvu
města předložen ke schválení po upřesnění
všech potřebných údajů.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce
2017 ve výši 100.000,- Kč Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Jizerou, se sídlem Dolní
Rokytnice 15, Rokytnice n. Jiz., IČ: 49295888
za účelem úhrady nákladů vynaložených
na opravy kostela sv. archanděla Michaela
v Rokytnici nad Jizerou v roce 2017 a zároveň
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
 prodej části ppč. 2310/3 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Ing. Jitce Novotné,
nar. 17. 5. 1959, bytem Horní Rokytnice
620, 512 44 Rokytnice nad Jizerou za cenu
280,- Kč/m2.
 prodej části ppč. 2310/3 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Společenství vlastníků
jednotek domu čp. 505 v Horní Rokytnici,
Rokytnice nad Jizerou – Horní Rokytnice 505,
512 44, IČO: 26008017 za cenu 280,- Kč/m2.
 záměr prodeje stpč. 1007/2 v k.ú. Dolní
Rokytnice za cenu 90,- Kč/m2.
 záměr prodeje stpč. 1006/2 v k.ú. Dolní
Rokytnice za cenu 90,- Kč/m2.
 záměr prodeje stpč. 1008/2 v k.ú. Dolní
Rokytnice za cenu 90,- Kč/m2.
 záměr směny stpč. 3/2 a části ppč. 1002
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(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za
část stpč. 2, část ppč. 414/1 a část ppč. 417/1
(vlastník Město Benátky nad Jizerou), vše
v k.ú. Rokytno v Krkonoších s tím, že rozdíl
výměr směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 80,- Kč/m2.Geometrické zaměření
zajistí a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou.
 odkoupení ppč. 850/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 420,- Kč/m2 od
Waltera Pfeifera, Horní Rokytnice 456, 512 45
Rokytnice nad Jizerou.
 odkoupení ppč. 843/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 420,- Kč/m2 od Slavomila Brauna, Horní Rokytnice 444, 512 45
Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje části ppč. 2221 o výměře cca 202 m2, části ppč. 2219 o výměře cca
84 m2 a pozemku stpč. 444/2 o výměře 39 m2
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu
700,- Kč/m2 s tím, že do doby konečného
schválení prodeje bude uzavřena mezi žadateli a Městem Rokytnice nad Jizerou smlouva
o vzájemné spolupráci při realizaci mostku.
 odkoupení části ppč. 203/2 v k.ú. Františkov v Krkonoších za cenu 200,- Kč/m2 od
Klepalových Václava a Marie, Rooseveltova
1594, 250 88 Čelákovice s tím, že veškeré náklady spojené s vkladem vlastnického práva
do katastru nemovitostí ponese nabyvatel.
 směnu pozemků parc. č. 3368/67 o výměře 11 m2, parc. č. 3368/68 o výměře 2 m2,
části pozemku parc. č. 2405/1 o výměře
25 m2, části pozemku parc. č. 2405/2 o výměře 41 m2 a části pozemku parc. č. 2405/2
o výměře 5 m2 (vlastník Jiří Janoušek) za část
stavební parcely č. 313 o výměře 15 m2, část
pozemku parc. č. 2398/14 o výměře 35 m2
a část pozemku parc. č. 3367/5 o výměře
34 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou),
vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 aktualizovaný Dotační program města
Rokytnice nad Jizerou – Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města
Rokytnice nad Jizerou na kulturní a sportovní
akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových sdružení a místních spolků
včetně všech příloh.
 dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) schvaluje ve smyslu § 47 odst.
5 stavebního zákona projednanou „Zprávu
o uplatňování Územního plánu Rokytnice
nad Jizerou č. 2“ včetně pokynů pro zpracování Změny č. 4, vypracovanou ve smyslu § 55
odst. 1 stavebního zákona.
 Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Komplexní nakládání s odpady“ v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“),
mezi Jilemnickem – svazkem obcí jako
centrálním zadavatelem a městem Rokytnice nad Jizerou jako zadavatelem a pověřilo
starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
této smlouvy.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou k datu 31. 12. 2016.
 informace o jednotlivých dotačních projektech.
 Zprávu o činnosti organizační složky Městské informační centrum za rok 2016.
 Zprávu o činnosti organizační složky Městská knihovna za rok 2016.
 Zprávu o činnosti organizační složky
Drobné služby města za rok 2016.
 Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou
za rok 2016.
 Zprávu o činnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou za rok 2016.
 Zprávu o činnosti VKR města Rokytnice
nad Jizerou za rok 2016.
 zprávu o činnosti Rady města Rokytnice
nad Jizerou za období od 28. 11. 2016 do
6. 2. 2017.
 informace o průběhu projektu rekonstrukce Sportovního areálu Pěvín.
Zastupitelstvo města pověřilo:
 v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, správce
rozpočtu Petru Stojanovou, DiS., rozpisem
rozpočtu pro rok 2017 do jednotlivých položek dle platné rozpočtové skladby dle přílohy
č. 4/b-II a dle úprav projednaných na veřejném zasedání, s termínem plnění – neprodleně.
 Petru Stojanovou, DiS., aktualizací rozpočtového výhledu v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2017 a jeho předložením na
následujícím jednání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje stpč. 3/2 v k.ú. Rokytno
v Krkonoších.
 dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořízení změn ÚP Rokytnice
nad Jizerou na plochách zasahujících tyto
pozemky:
 k.ú. Dolní Rokytnice ppč.: 302/3, 339,
755/4, 342/1, 342/3, 1451/7, 1451/14,
363/1, 696, 698/3, 1273/4, 1180/2, 2289/5,
12/6, 12/3, 15/1, 16/4, 16/1, 1755/4,
1304/4, 1705/1, 1706/1, 236/2, 1293/3,
1293/11, 1293/12, 1293/13, 1804/1, 1803
 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou ppč.:
1320/6, 1326/9, 1902/6, 699/2, 1808/3,
160, 1090/1, 1090/2, 1858/1, 702/1, 803/2,
2456/4, 2176/2, 1953/1, 1953/2, 2216/4,
2187/4, 2215/1, 2212/1, 2211, 2275/1,
2092/1, 1208/3, 1970/1, 2091/2, 1661/3,
1703, 977, 978, 979, 3007/24, 1902/8,
1106/4, 1300/2, 1748, 1902/1
 k.ú. Rokytno v Krkonoších ppč.: 717/2,
588/2, 23/1, 23/2, 18/1, 246/1, 794/1,
319/5, 373/3, 395/2, 689
 k.ú. Františkov v Krkonoších ppč.: 449/3,
416, 68/9, 23/1, 155/1, 163/4, 515/5.
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Zápisy z jednání rady města
a z astupitelstva města, včetně
rozprav a diskusí k jednotlivým
bodům, jsou v plném znění včetně
audiovizuálního záznamu ZM
zveřejněny na webových stránkách
města: www.mesto-rokytnice.cz.

Následující veřejné jednání
se bude konat
12. dubna 2017,
dále pak v červnu 2017.
Program jednání bude zveřejněn
na úřední desce.

Zprávy z úřadu
Změna pro bezplatné odkládání velkoobjemových odpadů
ve sběrném dvoře a zaslání KARTY OBČANA
S účinností od letošního roku 2017 dochází ke změně pro bezplatné odkládání
velkoobjemových odpadů ve Sběrném dvoře
Rokytnice nad Jizerou, resp. odkládání v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dosud měli občané a vlastníci
chalup možnost velkoobjemový odpad bezplatně odkládat pouze ve dvou termínech
během kalendářního roku. Odložení mimo
stanovené termíny bylo zpoplatněno ceníkem provozovatele sběrného dvora.
Od roku 2017 mohou občané a vlastníci
chalup velkoobjemové odpady odkládat celoročně podle vlastní potřeby při provozních
dnech sběrného dvora. Za tímto účelem
byla občanům města zaslána tzv. KARTA
OBČANA, vystavená jednotlivě pro každého
poplatníka. Zastupitelstvem města byl pro
rok 2017 stanoven evidenční limit ve výši
75 kilogramů na občana nebo vlastníka objektu k individuální rekreaci a rok.
V případě potřeby tedy mohou držitelé karet velkoobjemový odpad na sběrném dvoře
kdykoliv bezplatně odložit po předložení této
karty. Váha přivezených odpadů Vám bude
následně obsluhou odečtena z limitu karty
a není tedy nutné přivézt stanovených 75 kg
najednou. Po vyčerpání limitu 75 kg lze velkoobjemový odpad odložit za úplatu dle platného ceníku provozovatele sběrného dvora,
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kterým je spol. Severočeské komunální služby, s. r. o. Obsluha sběrného dvora může při
použití karty vyžadovat i občanský průkaz
nebo podpis do evidenční knihy. Je samozřejmé, že s kartami nezletilých dětí budou manipulovat jejich rodiče.

Provozní dny sběrného dvora:
 středa		
 neděle

13:00 – 18:00 hodin
13:00 – 18:00 hodin

KARTA OBČANA je nyní nastavena na
jednotlivého poplatníka s limitem 75 kg pro
rok 2017. Tuto kartu je třeba pečlivě uschovat a následně předložit ve sběrném dvoře
při odkládání velkoobjemových odpadů.
Karta je vydána na dobu neurčitou, správa
systému pro každý rok nastaví nový váhový
limit. Karty se tedy nebudou vydávat každý
rok znovu.
V případě poškození nebo ztráty karty je
třeba informovat správce místních poplatků
(paní Hana Jiroušová, tel. 481 549 322, e-mail:
poplatky@mesto-rokytnice.cz), která původní kartu zablokuje a zabezpečí vydání karty
nové. K zablokování karty může dojít i v případě neuhrazeného místního poplatku.
Pro bezplatné odkládání nebezpečných
složek odpadů (barvy, laky, kyseliny apod.)
platí původní systém, tj. že radou města bu-

dou vyhlášeny 2 termíny pro jejich bezplatné
odložení na sběrném dvoře. Připomínáme
pouze, že televize, ledničky, monitory a další
elektrozařízení mohou již několik let všichni
bezplatně celoročně odkládat na sběrném
dvoře v rámci zpětného odběru elektrozařízení. Nejedná se o nebezpečný odpad.

BONUSY – další využití karty občana
KARTA OBČANA není určena výhradně
pro velkoobjemový odpad, ale umožňuje
i čerpání jiných slev, které Městu Rokytnice
nad Jizerou nabídly některé organizace nebo
podnikající osoby v cestovním ruchu, kultuře,
sportu apod.
Již v tuto chvíli můžete na základě přiložené karty čerpat tyto slevy:
 Sportovní centrum Jilemnice, Jungmannova 146, www.sport-jilemnice.cz
»» sleva 25 % na jednorázové vstupné do
bazénu, sauny a solné jeskyně v Jilemnici
 ZOO Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 1029, www.zoodvurkralove.cz
»» pro letní období – sleva 10 % na zážitkový program Offroad Safari
»» pro zimní období – sleva 20 % na vstupné z platného ceníku na vstup do ZOO
pro dospělého a pro dítě do 15 let (nevztahuje se na nákup rodinné vstupenky a nelze kombinovat se skupinovou
slevou a jinými slevami).
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O aktuálních slevách Vás budeme informovat na webových stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz v záložce Odpady –
Sběrný dvůr.
Věříme, že nová KARTA OBČANA zlepší služby
poskytované našim obyvatelům v rámci odpadového hospodářství a nenastanou žádné problémy s jejím užíváním.

Informace pro vlastníky objektů
sloužících k individuální rekreaci!!!
Kartu občana pro odkládání velkoobjemových odpadů obdrží i vlastníci objektů (chalup,
bytů) sloužících k individuální rekreaci. Těm tyto
karty prozatím distribuovány nebyly a je nutné je
vyzvednout osobně na městském úřadě, úseku
místních poplatků nebo po dohodě v městském
informačním centru.

Termín pro odkládání nebezpečného odpadu
v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 20. března 2017 stanovila
t ermín pro odkládání nebezpečných složek odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou:
 Termín:
17. květen a 21. květen 2017 (středa a neděle)
 Provozní doba: vždy od 13:00 hodin do 18:00 hodin
Zároveň upozorňujeme občany, že bezplatné odkládání se netýká stavebního
odpadu a pneumatik.
Poznámka:
Tento termín se týká výhradně nebezpečných odpadů (barvy, laky, oleje, kyseliny, pesticidy, léčiva, obaly po těchto látkách apod.), pro velkoobjemový odpad využijte
KARTU OBČANA v jiném termínu, televize a lednice lze odkládat celoročně zdarma!

Kompostování v Rokytnici nad Jizerou
V roce 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky Na Vrších. Zároveň byly v obci
rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou odkládat
bioodpady (zejm. rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad). Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o sběru
a shromažďování rostlinných zbytků.

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města
lze v roce 2017 odkládat:
 do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých
částech města nepřetržitě, 24 hodin denně:
 u bytových domů ve Vilémově
 odstavná plocha nad Sběrným dvorem v Dolní Rokytnici
(naproti bývalému Solidu)
 u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
 na sídlišti Horní kout (odstavná plocha v horní části sídliště)
 v Horní Rokytnici u odbočky k restauraci U Vocta (u bývalé
sběrny papíru)
 u fotbalového hřiště TJ Spartak na ppč. 1280/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze odkládat vždy v období od dubna do října daného kalendářního roku
dle klimatických podmínek.

Co je to bioodpad?
Bioodpad je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad, který je
z ákonem o odpadech definován jako jakýkoliv odpad podléhající rozkladu. Bioodpad je součástí směsného komunálního odpadu, který
produkují občané, podíl ve směsném komunálním odpadu se pohybuje průměrně od 40 do 60 %. Mezi bioodpad patří biologicky rozložitelné odpady z domácnosti, zahrad a veřejné zeleně obce. Cílem
odpadového hospodářství v obcích je vytřídit bioodpad ze směsného komunálního odpadu proto, aby se nedostal na skládku, kde má
uvedené negativní vlivy na životní prostředí a zároveň se využila jeho
kvalita, jako jsou živiny vhodné pro výživu rostlin a organické hmoty
pro udržení půdní úrodnosti.

Jaký bioodpad je povoleno do kontejnerů odkládat?
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné třídit. Pro produkci kvalitního kompostu, někdy nazývaného zeleného
kompostu, se sbírají následující bioodpady:
 zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny apod.)
 kousky větví a stromů (pořezané, nastříhané, posekané, zpracované štěpkovačem) – o maximálním průměru 6 cm
 spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, ohryzky)
 listí, tráva, staré seno, sláma
Rokytnický zpravodaj
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Do kontejneru je zakázáno odkládat!
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu.
Do kontejneru tedy rozhodně nepatří:
 zbytky jídel (tzv. gastro-odpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a také samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné odpady,
 odpad v igelitových pytlích nebo taškách (odpad je nutné z tašek
vysypat),
 dřevotříska, větve a stromy o průměru nad 6 cm.

Důležité: Kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadů pouze

ze strany fyzických osob (plátců místního poplatku za odpad). Odkládání bioodpadů ze strany fyzických podnikajících osob a právnických osob je zakázáno.
Je přísně zakázáno odkládat bioodpady
v místě kompostárny na Sachrově hřebenu.

MOŽNOST POUŽITÍ KOMPOSTU:
Upozorňujeme občany města, že mají možnost v případě zájmu
odvézt si a použít kompost – zeminu, který je produkován v rámci
komunitní kompostárny.
Zájemci si mohou kdykoliv samostatně bez předchozího povolení
kompost odvézt, a to přímo z kompostárny.
Zemina je uložena pod kompostárnou Na Vrších, a to směrem
ke komunikaci do Františkova.
Prosíme ovšem, aby zde občané udržovali pořádek a odebírali
rozumné množství.
Nabídka se týká pouze fyzických osob, na právnické osoby a podnikající fyzické osoby se nevztahuje.

ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ
Do kontejneru neodkládejte rozměrnější nebo silnější větve
a náletové dřeviny. Pokud budete potřebovat větve odložit, kontaktujte vedoucího Drobných služeb města pana Milana Lukeše na tel.
605 348 466, který po vzájemné dohodě určí místo pro jejich odložení.
Děkujeme.
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Rozpočet města pro rok 2017 – (v tis. Kč)
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 8. 3. 2017 schválilo rozpočet města na rok 2017. Rozpočet byl schválen v částkách souhrnných za jednotlivé paragrafy, v členění za běžné a kapitové příjmy a výdaje. Podrobný rozpočet je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí
na městském úřadě nebo na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz (Rozpočet města a PO).

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob – ostatní
Daň z nemovitosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů PO za obec
Správní poplatky
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatky za povolení k vjezdu
Poplatek ze vstupného
Výtěžnost z výherních hracích přístrojů a loterií
Neinvestiční dotace v rámci dotačních vztahů
Dotace na opravu komunikace Horní Ves
Dotace od ÚP na platy zaměstnanců
Kompenzace za území v KRNAP
Dotace na opravu božích muk v Rokytně
Neinvestiční transfery – veřejnoprávní smlouvy
Dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Dotace na sociálního pracovníka
Doplatek dotace na propojení lyž. středisek
Doplatek dotace na opravu komunikace kaplička
Dotace v rámci akce bikepark
Doplatek dotace cisterna JSDH od LK
Správa v lesním hospodářství
Příjmy na ochranu památek – ostatní
Příjmy z pronájmu ČOV
Příjmy z knihovnické činnosti
Příjmy městského informačního centra
Příjmy z divadla
Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy za pronájem nebytových prostor
Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa
Sběr a svoz komunálních odpadů (smlouvy, pytle)
Příjmy za odměny za tříděný odpad a elektrozařízení
Sociální péče – splátka půjčky
Příjmy z poskytovaných služeb – požární ochrana
Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa (úřad)
Úroky
Ostatní činnosti
+ zůstatek bankovních účtů na pokrytí schodku
CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE
7.300
500
720
5.000
7.700
14.500
2.108,62
400
2.210
54
1.900
100
950
150
1
420
2.337,5
990
624
83
34
17
150
450
40,03
95,78
100
100
1.200
25,4
641
18
275
60
625
506
65
192
735
200
910
135
1
1.690

Silnice, opravy a údržba, zimní údržba
Veřejná doprava – obslužnost autobusy
Odvádění odpadních vod
Předškolní zařízení (mateřské školy)
Dům dětí a mládeže
Základní škola
Cestovní ruch včetně MIC
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Kulturní dům a činnost v kultuře
Ostatní činnosti kultury, podpora akcí
Městská knihovna
Městská policie, bezpečnost a veř. poř.
Požární ochrana – dobrovolná část
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby (vč. Drobných služeb)
Sběr a svoz odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Lesní hospodářství
Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)
Zastupitelstvo obce (včetně starosty, místostarosty,
členové ZM a RM, výbory)
Rozhlas a televize
Protipovodňová ochrana
Činnost místní správy (městský úřad)
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Územní plán + úpravy
Financování:
Splátka úvěru ČMRZB
Splátka úvěru MŠ – RRF
Splátka úvěru ZŠ – RRF
Splátka úvěru – Komerční banka

6.014,7
247,7
368
2.932
312,65
2.689,7
2.421,4
173
485
1.927,8
663,7
472
1.344,2
2.579,2
1.195,68
72
5.461,6
3.513
3.238,6
530
621,2
1.171,6
1.742
420,6
20
12.655,1
3.703,1
4.218,2
536

1.758,2
313,05
496,6
474

8.458,25
64.771,58 VÝDAJE CELKEM

64.771,58

Rozklikávací rozpočet:
Na konci minulého roku se podařilo na webových stránkách města zprovoznit přístup do aplikace s názvem „Rozklikávací rozpočet“. Zde
mohou zájemci sledovat průběžné plnění schváleného rozpočtu podle jednotlivých paragrafů a položek. Tento rozklikávací rozpočet je aktualizován jednou měsíčně.
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PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
ROKYTNICE NAD JIZEROU

Spolu pro Rokytnici

a kultura, u třetího na téma infrastruktura
a veřejná správa, u čtvrtého jsme probírali
životní prostředí, u pátého stolu pak sociální
a zdravotní služby. Šestý stůl byl určen pro
naše děti, vždyť právě děti jsou budoucností našeho města. Jejich „Stůl mladých“ našel
hned několik zajímavých výzev. Město chtělo
touto cestou získat co nejširší zpětnou vazbu od svých občanů o rozvoji našeho města.
U jednotlivých stolů se sešli nejen zástupci
veřejné správy, ale i široká veřejnost (zástupci z řad neziskového i podnikatelského
sektoru, vzdělávacích a odborných institucí
a sami občané). Společně jsme tak odhalili ty
nejzásadnější výzvy pro Rokytnici.

PLÁN
ZLEPŠOVÁNÍ PRO ROK 2017
V rámci Projektu Zdravé město a místní

Agendy 21 se v letošním roce poprvé uskutečnilo interaktivní diskuzní setkání „Spolu
pro Rokytnici“. S odbornou stránkou našeho setkání nám pomohli zástupci z asociace Národní síť Zdravých měst ČR, jejíž jsme
členem od roku 2015. Vstupem do této asociace jsme začali realizovat Projekt Zdravé
město a naplňovat tak kritéria místní Agendy 21. Cílem Projektu Zdravé město a místní
Agendy 21 Rokytnice nad Jizerou je podpora
zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje
na místní úrovni, strategického plánování
a především spolupráce s veřejností.

z každé oblasti. Našli jsme spolu 14 nejdůležitějších výzev pro Rokytnici a zvolili jsme si
své „Desatero výzev“ pro Rokytnici.
Závěrečné sčítání bylo zpříjemněno soutěží – mohli jsme si vyplnit doplňovačku
a prověřit si vědomosti o našem městě. Tři
vylosovaní výherci byli odměněni a my jim
blahopřejeme.

Prvním krokem Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v roce 2017 je
pro rok 2017 a hodnocení plánu zlepšování pro rok 2016.
CO JE PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ?

Jednotlivé výzvy budou nyní ověřovány veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit
formulované výzvy s co nejširším okruhem
veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání radě
města a následně putují i k zastupitelstvu
města ke stanovení úkolů a odpovědnosti za
jejich řešení. Nejen, že anketa bude zveřejněna na webu města, ale jednotlivé anketní
lístky budou zaslány i do schránek. Výsledky
ankety budou zveřejněny na webu města
i v našem zpravodaji. Ověřené výzvy je doporučeno dále prodiskutovat na dalším setkání,
které je již úzce zaměřeno na danou výzvu.

Plán zlepšování informujeNaodiskuzi
tom,
by se
mělo v příštím roce dosáhnou
jsme čeho
se mohli vyjádřit
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ve spolupráci
s neformální
skupinou
pro Projekt Zdravé měst
více pozornosti.
Mnozí se zastavili
u několika
Setkání „Spolu pro Rokytnici“
se uskutečstolů, nebáli se říci svůj názor před ostatními
nilo 11. 4. 2017 v jídelně základní školy. Cela přišli skritérií,
nápadem, co zlepšit
v našíjsou
Rokytni- dána místní Agendou 21. T
kem se zapojilo 98 účastníků,
kteří se aktivně
zlepšování
vychází
ze sady
která
ci. Diskuzi u jednotlivých stolů vedli odborní
zapojili do diskuze o rozvoji našeho města.
garanti, tedy jednotliví zástupci z MěstskéHovořili jsme
spolu hned o šesti tématech
Rady
města.
ho úřadu a Neformální skupiny pro Projekt
– oblastech, ve kterých jsme hledali nejzásadnější výzvy (problémy) pro Rokytnici. Pro
každé téma byl vyhrazen jeden stůl. U prvního stolu se diskutovalo na téma ekonomika
a cestovní ruch, u druhého na téma školství

Zdravé město a místní Agendy 21., kteří
pomáhali s formulací jednotlivých výzev. Po
skončení diskuze pak všichni účastníci vybírali dvě nejzásadnější výzvy u každého stolu,

Děkujeme za Vaši účast, za projevený zájem a za Váš názor.

JAKÉ JSOU CÍLE PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGEND

Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Rokytnice nad Jizerou:

Ing. Věra Rohlíková
481 549
324, e-mail: investice2@mesto-rokytnice.cz
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Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 si v roce 2016 vedly mnohem lépe
cílem Plánu zlepšování pro rok 2016 bylo splnit kategorii D v kritériíc
zlepšování pro rok 2016 se skládal z 20 aktivit a celkem se podařilo zrealiz

Městské informační centrum
Proběhlé a připravované akce v kulturním
domě v Rokytnici nad Jizerou 2017
Během 1. čtvrtletí roku 2017 se v kulturním domě uskutečnilo značné množství akcí, od divadelních představení pro dospělé
i pro děti, přes přednášky z cest až po „Kino na kolečkách“, které se
svým promítáním zavítalo do našeho kulturního domu.
Zde je výčet všeho, co se v prvních třech měsících letošního
roku konalo:
 12. ledna – přednáška NOSHAQ 2016 (7.492 m) – KRKONOŠE
SKI EXPEDITION – První český a historicky druhý sjezd na lyžích
z vrcholu nejvyšší hory Afghánistánu (7.492 m. n. m.) v podání
rokytnických horolezců.
 14. ledna – KINO TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ – rodinná animovaná pohádka (Kino na kolečkách)
 11. února – divadelní představení CESTY HLEDÁNÍ – divadelní hra na velmi aktuální téma dnešní doby – mládež a drogy.
(DS J. J. Kolár Poniklá)
 4. března – divadelní představení SBOROVNA – komedie
řešící problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. (DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou)
 7. března – O Balynce, dobrém štěněti – výchovná ekopohádka o třídění odpadu pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ (Karlovarské hudební divadlo – Divadlo dětí)
 18. března – divadelní představení PANÍ PIPEROVÁ ZASAHUJE – detektivní bláznivá komedie (DS J. K. Tyl Josefův Důl)
 25. března – divadelní představení MĚLA BABKA ČTYŘI
JABKA – pohádka, která potěšila všechny nejmenší diváky (DS Vojan Libice nad Cidlinou)
 27. března – přednáška Z KANCLU KOLEM SVĚTA aneb stop
otlačeným zadkům. Cestovatele Karla Štěpánka s partičkou tří
kamarádů už nebavilo sedět na kancelářských židlích, vydali se
proto na dvouletou cestu kolem světa přes 25 zemí.
 31. března – BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY JAROSLAVA SUCHÁNKA s písničkami Pepy Štrosse – pro malý zájem ZRUŠENO

E-mailing Rokytnice
Zvýšení informovanosti občanů
města Rokytnice nad Jizerou

Chcete mít lepší přehled o aktuálním dění
v našem městě a okolí?
Máte možnost využít služby „E-mailing“ – tedy zasílání informací přímo na Váš e-mail. Můžete tak dostávat informace o aktuálním dění na území našeho města i v jeho blízkém okolí.
 aktuální a praktické informace – např. termíny konání zasedání
zastupitelstva města, nově schválené předpisy města, důležité kontakty nebo jejich změny a další užitečné informace a novinky
 pozvání na divadelní představení, besedy, přednášky, kulaté
stoly
 informace o konání sportovních a společenských akcí ve městě a blízkém okolí
 Rokytnický zpravodaj v elektronické podobě (PDF)
 dotazníky nebo žádosti, kdy je pro Město velice důležitý názor
veřejnosti (dobrovolné)
 zprostředkování vybraných pracovních nabídek
 další informace, které by obyvatelé města mohli využít

Připravované akce:
 6. května – CIRKUS BUDE!
 7. října – ZUBATÁ STORY, ÚŽASNÁ SVATBA - Divadelní spolek
Vojan Desná
 11. listopadu – ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY – Divadelní soubor
Tyl Slaná
 10. prosince – TRAMPOTY ČERTA HUBERTA – Divadélko
Koloběžka
Rádi uvítáme vaše názory, připomínky, co byste chtěli, aby se
hrálo nebo konalo v kulturním domě. Své názory můžete psát na
e-mail: info@mesto-rokytnice.cz.

Tato služba je zcela bezplatná, k jejímu využívání je potřeba pouze
REGISTRACE. Obyvatelé města i další zájemci se mohou zaregistrovat
následovně:
 přihlášením na webových stránkách Města Rokytnice nad Jizerou
www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/e-mailing-rokytnice
 nahlášením e-mailu, jména a příjmení: mailem, osobně nebo telefonicky v Městském informačním centru (v přízemí budovy Městského úřadu, tel. 481 522 001, infocentrum@mesto-rokytnice.cz )

PROVOZNÍ DOBA
Městského informačního centra
Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:
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zavřeno
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
9:00 – 13:00
zavřeno

Budeme velice rádi, pokud se k této nové službě přihlásíte a sami
se přesvědčíte o jejích výhodách.
E-mailing můžete kdykoliv zrušit:
 stisknutím tlačítka „zrušení odběru“ na stránkách
www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/e-mailing-rokytnice
 nahlášením na e-mailové adrese rokytnice.informace@email.cz
 osobně či e-mailem v Městském informačním centru

4-5/2017
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Ohlédnutí za Pašeráckým vejkendem
17. – 18. 2. 2017

si děti koláže vyměnily – do Wojcieszówa putovala koláž našich dětí

a v Rokytnici zůstala
ta jejich. Věříme, že v dětech zůstane vzpomínka
PAŠERÁCKEJ
VEJKEND
na2.společný
čas a chuť
seJizerou
znovu setkat. Veliký
dík patří vychovatelkám
17. – 18.
2017 Rokytnice
nad
DOLNÍ NÁMĚSTÍ – PAŠERÁCKEJ JARMARK

Letošní zima byla konečně zase bílá a tak i na Pašeráckej vejkend
svým pevným, avšak milým pohledem, dohlížel nádherný sněžný
Krakonoš. Náměstí bylo plné lidí, jitrnic, sejkor, koláčů, regionálních
výrobků, tónů kapely a flašinetu a prostě pohody. Jarmark nám zpříjemnily koláče, které napekli žáci základní školy a rozdávali je v dobovém oblečení. Nejen děti si užily pohádky, poudačky a netradiční soutěže jako hod jitrnicí na cíl nebo lyže pro dva. V prostorách radnice
jsme mohli obdivovat výstavu keramických pašeráků. Každý z pašeráků vznikl pod rukama dětí, a to i těch předškolních. Autoři těch, kteří se líbili nejvíce, pak byli Krakonošem odměněni věcnými cenami.
Děkujeme SDH Rokytnice nad Jizerou za přípravu stánků, paní
L. Mařasové za trpělivost a nadšení, paní ředitelce základní školy
i žákům za zapojení se a samozřejmě všem vystupujícím. Všem patří
veliké poděkování.
Tento rok pokračujeme v dlouholeté spolupráci s partnerským
městem Wojcieszów projektem Tradice dětem bez hranic. Na Pašeráckej vejkend přijela skupina dětí a zástupců města Wojcieszów. Ač
právě v Polsku probíhaly zimní prázdniny, děti dorazily s nadšením
a odhodlaně se s našimi dětmi pustily do společné tvorby. Zcela dle
své fantazie vytvořily úžasné koláže Pašeráka/Krakonoše. Na závěr

Pátek 17. února 2017

10.00 tvoření
Zahájení Pašeráckýho
vejkendu
v družině M. Janatové a J. Brožové, které celé
připravily.
10.30
Loutková pohádka „Jak šel Kuba do pekla“ – divadlo Koloběžka
11.30
Rokytnická dětem
kapela ZPOZA HOR
Pašeráckej vejkend je součástí projektu13.00
Tradice
bez hranic,
Krkonošská poudačka a ﬂašinet Martina Hnyka
14.00
Roktnická kapela ZPOZA HOR
vedeném pod registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/00005
15.00
Loutková pohádka „O skřítcích Usínáčcích“ – divadlo Koloběžka
15.45
Vyhlášení soutěže o nejpovedenějšího pašeráka
92 v rámci programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko.
16.00
Příchod KRAKONOŠE,
přivítání pašeráků a pašeraček na Dolním nám
16.30
Odchod průvodu na Studenov
Občerstvení zajišťuje SDH Rokytnice nad Jizerou a řezníkovy speciality.

SKIAREÁL STUDENOV

17.00
Hry a soutěže s Horskou službou
17.30
Příchod pašeráků z Dolního náměstí, rozcvička pod vedením pana ří
18.00
Výjezd na kopec a ohňová show
18.30
Sjezd pašeráků
19.00
Ohňostroj a volná zábava na sněhu
Občerstvení zajišťuje Horská služba Rokytnice nad Jizerou.
Po dobu doprovodného programu hudba zajištěna.

Sobota 18. února 2017
SKIAREÁL HORNÍ DOMKY
9.00–9.45

Přivítání lyžníků na dolní stanici lanové dráhy Horní Domky
(dobové oblečení, maškarní maska)

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY LYSÁ HORA
10.00–11.00 Sraz lyžníků
11.00–16.00 Pašerácká stezka pro lyžníky
Změna programu vyhrazena.

Kontakt: Městské informační centrum, tel: 481 522 001,
email: infocentrum@mesto-rokytnice.cz

Tradice dětem bez hranic / Tradycje dzieciom bez granic
Město Rokytnice nad Jizerou
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000592

Základní škola Rokytnice nad Jizerou

Běžecké závody
Kdy: 9. března 2017
Kde: areál U Kapličky
Závodů se zúčastnili žáci z 1. – 9. tříd, pro
které byly připraveny celkem tři běžecké
tratě – pro žáky 1. stupně, 2. stupně a pro
losovaný závod štafet.
Nejlepších výsledků dosáhli:
DÍVKY 1. + 2. třída:
1. Adéla Prokešová
2. Rozálie Majorová
3. Barbora Hanoutová
CHLAPCI 1. + 2. třída
1. Jan Lutz
2. Štěpán Marek
3. Ondřej Martinek
DÍVKY 3. + 4. třída
1. Natálie Martinková
2. Hana Marková
3. Nicol Langerová

Rokytnický zpravodaj

4-5/2017

CHLAPCI 3. + 4. třída
1. Tomáš Seidl
2. Vojtěch Šturma
3. Jan Prokeš

ŠTAFETOVÝ ZÁVOD
1. Palmová M., Martinková N., Kynčl F., Vrána A.
2. Hušková A., Seidl T., Hloušek Š., Palme M.
3. Počinková E., Prokeš J., Lutz J., Pacák M.

DÍVKY 2. stupeň
1. – 2. Monika Martinková, Eliška Seidlová
3. Marie Palmová

Závody se účastníkům i fanouškům z řad
rodičů líbily. Zajímavý byl nejen pohled na
obdivuhodné sportovní výkony, ale i pády.
Všichni už s chutí očekáváme další ročník.

CHLAPCI 2. stupeň
1. Matouš Hanout
2. Martin Palme
3. Jan Pacák

Poděkování patří žákům z 9. třídy za pomoc
s organizací a v neposlední řadě také sponzorům:
Spartak Rokytnice, a. s.
Sura s. r. o.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Langerovým za to, že nám
umožnili využít jejich areál a uskutečnit tak dvoudenní lyžařský výcvik. Děkujeme také za
občerstvení a servis pro žáky naší třídy.
M. Hnyková a třeťáci
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ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁVODY (1. – 4. TŘÍDA)
Školní závody 1. stupně ve sjezdovém lyžování se konaly ve středu 8. 3. 2017 ve Skiareálu Pařez za ideálních lyžařských podmínek. Závodu se
zúčastnilo 63 závodníků, kteří byli rozděleni do 4 kategorií. Výkony všech závodníků byly vynikající a velmi vyrovnané.
Rády bychom touto cestou poděkovali Palmovým za poskytnutí krásně upraveného svahu a bezplatné lyžování. Dále děkujeme panu Jardovi Krauseovi za postavení závodní trati, Udatným za využití jejich přibližovacích vleků. Velké poděkování patří bufetu „Krmelec“ za výborný
čaj a párek v rohlíku pro každého závodníka. Děkujeme také rodičům (E. Kadavé, K. Brožíkové, T. Buluškovi, J. Prokešovi) za pomoc při závodech
– odvoz lyží, zapůjčení vysílaček, pomoc na svahu.
ŽÁCI 1. - 2. TŘÍDA

ŽÁKYNĚ 1. – 2. TŘÍDA

ŽÁCI 3. – 4. TŘÍDA

ŽÁKYNĚ 3. - 4. TŘÍDA

1. Tošovský Vojta
2. Martinek Ondřej
3. Pacák Jakub
4. Lutz Jan
5. Votoček Jakub
6. Pacák Tomáš

1. Pouchová Olivie
2. Bulušková Marie
3. Kadavá Ema
4. Holcová Ester
5. Smolová Petra
6. Prokešová Adéla

1. Prokeš Jan
2. Bulušek Tomáš
3. Seidl Tomáš
4. Málek Jakub
5. Šturma Vojtěch
6. Javůrek Antonín

1. Langerová Nicol
2. Martinková Natálie
3. Jonová Nela
4. Kalousková Alena
5. Kubíčková Alice
6. Ježková Barbora

učitelky a děti prvního stupně ZŠ

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
6. března se uskutečnily školní lyžařské závody ve skiareálu v Rokytnici nad Jizerou
na sjezdovce U Křížku. Závodů se zúčastnilo celkem 53 žáků z 5. – 9. třídy. Nejlepších
výsledků dosáhli:
5. + 6. třída DÍVKY
1. Sára Nosková
2. Kateřina Majorová
3. Eliška Lutzová
5. + 6. třída CHLAPCI
1. Michal Holubec
2. Martin Pacák
3. Martin Palme
7. třída DÍVKY
1. Denisa Langerová
2. Monika Martinková
3. Amálie Krejčí
7. třída CHLAPCI
1. Adam Vrána
2. Jakub Kašpar
3. David Kousal

8. + 9. třída DÍVKY
1. Karolína Hnyková
2. Tereza Martinková
3. Natálie Sasková

8. + 9. třída CHLAPCI
1. Jan Pacák
2. Tobiáš Vlk
3. David Pampel

Na organizaci závodů se podíleli:
Lyžařský klub TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, Spartak Rokytnice nad Jizerou, a. s., pan Michal Kopecký,
předseda klubu Masters Vladimír Málek, Horská chata Dvoračky
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Všem moc děkujeme!
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Rokytnický zpravodaj

Ledolezení
Na začátku března
si žákyně 8. a 9. třídy
vyzkoušely lezení na ledové stěně.

Mateřská škola Dolní Rokytnice
MŠ Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice,
příspěvková organizace

Zápis k povinnému
předškolnímu vzdělávání
4. května 2017 od 13:00
Od 1. 9. 2017 se mění organizace předškolního v zdělávání, je stanovena nová
povinnost posledního roku
předškolního vzdělávání.
Zákonný zástupce má povinnost přihlásit
dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy začíná povinnost předškolního vzdělávání, tedy v roce, kdy dítě dosáhne pěti let věku.
Zápis se netýká: dětí, které jsou v MŠ již
přijaté, a dětí, které nemají ještě povinnost
předškolního vzdělávání – jejich zápis bude
v průběhu měsíce dubna a května.
Informace pro rodiče na: 732 110 484

Davídek Doubek, kterého naše
školka nominovala na Zlatého záchranáře, se dostal do nejužšího výběru 2 dětí
z celé ČR. Vyhlášení Zlatého záchranáře je
20. 4. 2017.
Držíme palce – celá MŠ Dolní Rokytnice

Rokytnický zpravodaj

4-5/2017

Zápis do MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou – zápis se koná v průběhu května a června
 školka rodinného typu se sportovně turistickým zaměřením
 školka má 3 oddělení – naším cílem bylo vytvořit dětem barevnou školku (ve spolupráci s Ing. arch. Mertlíkem třídy byly zařízeny nábytkem, který vytváří hrací koutky)
Velká výhoda MŠ je rozlehlá zahrada, která obklopuje budovu a zajišťuje dětem
klidné místo na hry:
1) Část zahrady slouží pro environmentální výchovu
2) Dopravní hřiště – kruhový objezd, 4 křižovatky, železniční přejezd…
3) Hřiště na kopanou, košíkovou a dopadové plochy jsou vyrobeny z povrchu 4soft
pro měkký dopad
4) Herní část – 2 pískoviště, hrad Kamelot, trampolína…
5) Klidová část – louka, kde např. v pěkných letních dnech děti cvičí jógu…

Co nabízíme dětem:
Keramickou dílnu s vlastní keramickou pecí
Interaktivní tabuli – moderní forma poznávání
Vlastní divadelní představení
Příprava salátů, pomazánek, pečení koláčů
a cukroví
Turistické výlety, jógu pro děti od 3 – 6 let,
atletické dny
Lyžařský výcvik a následné lyžování po
celou zimu, které je zakončeno v březnu
karnevalem na lyžích
7 lekcí Sportovní školy, 7 lekcí plavání
Čertovský den, cestu za bábou P
 odzimnicí
Letní karneval, který je přístupný všem
rodičům s dětmi ve městě
Angličtinu – formou her a písniček v dopoledním zaměstnání – program: Wow!
Mažoretky ve spolupráci s DDM
Návštěva divadelních představení, výlety

za poznáním: ZOO, Dinopark, pohádkové
hrady a zámky…
Náš ŠVP plán má název „Putování se Sluníčkem za krásami světa“
Při výchovně vzdělávací práci využíváme
některé prvky z Montessori školy
Byli jsme oceněni ve výtvarné soutěži „Malujeme duší“ – téma Láska
Zvítězili jsme v krajské olympiádě MŠ
Každoročně spolupracujeme s odborníky
na screeningové vyšetření očních vad dětí
z MŠ
Spolupracujeme s Domem pečovatelské
služby, Domem Senior, ZŠ Rokytnice nad
Jizerou, ZUŠ Jablonec nad Jizerou
Spolupracujeme s lyžařským oddílem
Spartak Rokytnice nad Jizerou
Propagujeme zdravý životní styl – proto
i stravování v MŠ je v tomto duchu
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Mateřská škola Horní Rokytnice
Zprávička ze žluté školky
S prvními jarními paprsky se hlásíme se zprávičkami ze žluté školičky. Únor a březen probíhaly v kulturním duchu. Na konci února
jsme se zúčastnili tradičních Pašeráků. Na náměstí jsme shlédli pohádku, poté navštívili výstavu keramických pašeráků v místní radnici.
Zde jsme měli početné zastoupení výrobků našich dětí, které v rámci
keramiky vyráběly s Lenkou Mařasovou. A že se pašeráci povedli...
Odměnou autorům byla taška plná dárečků.
Začátkem března jsme v místním kulturním domě navštívili pohádku „O Balynce, dobrém štěněti“. Děti si díky pohádce hravou formou
upevnily znalosti o třídění odpadu. Začátkem měsíce také začala „Škola sportu“, jejíž lekce děti navštěvují pravidelně každé pondělí v místní
hale. Za sebou již mají lekci fotbalu, odbíjené a košíkové, následuje
lekce floorbalu, zdravotního cvičení a na závěr předávání medailí
a diplomů.
Ve školce se děti, díky projektovým týdnům „Letem světem“, seznámily s kontinenty, jejich obyvatelstvem a faunou. Největší pozornost
jsme věnovali Americe a jejím původním obyvatelům – indiánům.
Naučili jsme se spoustu indiánských básniček, písniček, rozpočítadel,
tanečků, vyrobili svůj totem. Indiánské dny si užívaly nejen děti, ale
i my, dospělí.
A na co se chystáme? Na tradiční předvelikonoční posezení s rodiči
při zdobení vajíček, na besídku k svátku maminek a mnoho dalších
aktivit.
Rádi bychom pozvali rodiče a jejich ratolesti k zápisu do naší školky,
který se uskuteční v týdnu od 2. - 5. 5. 2017. Přijďte si s dětmi pohrát
a podívat se, jaké to u nás máme.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
HORNÍ ROKYTNICE NAD JIZEROU
2. 5. - 5. 5. 2017 v dopoledních hodinách

Co nabízíme?
 přijímání dětí již od 2 let (respektujeme děti s plenami)
 intenzivní logopedickou péči v rámci běžné výuky (s
využitím nejmodernějších technologií – programy v iPadu)
 interaktivní spolupráci s rodiči (společná setkávání
s rodiči mimo besídek, při pečení a zdobení perníčků,
barvení vajíček, účast na školních výletech)
 plavecký výcvik
 lyžařský výcvik
 screeningové vyšetření předškoláků
 vyšetření předškoláků pedagogicko-psychologickou
poradnou
 screeningové vyšetření zraku
 osobní portfolio každého žáka (předáno při maturitě
předškoláka)
 prostorné herny s rozmanitými hračkami a prostornou
zahradu s mnoha herními prvky, v létě s bazénem

4-5/2017
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Školní družina
Jako už tradičně každý rok i letos
mohly děti ze ŠD využít možnost lyžovat na svahu „U Koupaliště“. Sněhu bylo tento rok dostatek, počasí
nám přálo. V průběhu 14 dní děti
měly možnost zlepšit si své lyžařské
dovednosti a ověřit si, jak se zvládnou obléknout bez maminek za
zády J. Kvalitně upravený svah na
vleku firmy „Udatný U Koupaliště“,
dostatek sluníčka a ochotná obsluha
– co víc jsme si mohli přát J.
Chtěli bychom touto cestou moc
poděkovat firmě Udatný za poskytnutí možnosti lyžovat za symbolický
poplatek 50,- Kč / dítě / 14dní J.
V počtu 44 malých lyžařů se velká
ochota a snaha pomoci celého personálu vleku moc hodila.
Děkujeme i všem ochotným rodičům, kteří se také zapojili a jakýmkoli způsobem se snažili pomoci, ať už
s odvozem lyží, obouváním lyžařů,
pomoci při závěrečných závodech či
s výukou lyžování.
Zvlášť děkujeme pí Aleně Setunské, že jsme ji mohly i letos oslovit a ona neodmítla J.
Moc děkují a na další spolupráci se těší vychovatelky ŠD a spokojené děti J

Co se děje v DDM?
Poslední březnovou noc se v DDM sešly děti, aby v DDM přespaly
v rámci celostátní akce Noc s Andersenem, pořádané od roku 2000
Knihovnou v Uherském Hradišti. Nocování v DDM si společně užily,
každý dostal diplom a věříme, že beseda v naší knihovně i společně
strávený večer třeba přivedou na svět další zanícené čtenáře.
Krom této akce pořádáme pravidelné i mimořádné akce, letos se
nám podařilo akce na následující měsíc vždy shromáždit a zveřejnit

v přehledu, který je na mnoha místech po celý měsíc k dispozici, takže máte možnost vědět, co se v DDM chystá a případně se zúčastnit
připravovaných akcí.
Těšíme se na viděnou, ať už v rámci akcí pro veřejnost nebo při
„kroužcích“.
Za DDM Markéta Šmídová

Rokytnický zpravodaj
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Krkonoše – svazek měst a obcí i pro vás
Krkonoše – svazek měst a obcí uvádí do
života projekty na podporu cestovního ruchu v celém turistickém regionu. Mezi pilíře
této činnosti patří Krkonoše ze sedla kola
(zlepšování podmínek pro cykloturistiku),
Krkonošské cyklobusy (speciální veřejná doprava s přepravou kol s návaznostmi dalších spojů do jednotlivých údolí i do
podhůří), Krkonoše – lyžařský běžecký
ráj (zahrnuje péči více než 22 upravovatelů
- skiareály, obce, tělovýchovné jednoty i jednotlivci – o síť vyznačených a mobiliářem vybavených strojově upravovaných lyžařských
běžeckých a turistických tratí), „Pohádkové
Krkonoše“ (projekt s cílem přiblížit rodinám
s dětmi a mladým lidem zábavu na horách
kombinovanou s poznáním a poučením –
www.pohadkove.krkonose.eu).
Cílem snažení a práce Svazku Krkonoše
je dlouhodobé úsilí zvyšovat potenciál cestovního ruchu a jeho udržitelnost v turistickém regionu Krkonoše cestou koordinace

spolupráce podnikatelů, organizací, institucí
na lokální, regionální, krajské i republikové
úrovni. Východiskem aktivit jsou dlouhodobé
koncepční dokumenty „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“, „Program
rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše“, „Vize Krkonoše 2050“ a obdobné
krajské a celostátní dokumenty.
Mezi další aktivity patří péče o propracovaný oficiální turistický internetový
portál Krkonoš www.krkonose.eu, který
obsahuje rozsáhlou databázi textů v českém,
německém, anglickém a polském jazyce,
mapové zákresy, fotografie a řadu dalších
odkazů, poskytování informací z celého pohoří, včetně polské strany, prostřednictvím
Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí,
koordinace krkonošských informačních
center, zavedení mobilní aplikace, komunikace na facebooku a Twitteru, společná
propagace a prezentace Krkonoš v návaz-

nosti na projekty Královéhradeckého a Libereckého kraje i agentury CzechTourism,
veletrhy a výstavy cestovního ruchu
v tuzemsku i zahraničí, ediční a vydavatelská práce, mezinárodní spolupráce
„Krkonoše – hory bez hranic“ s oficiálním
partnerem na polské straně Zwiazkem Gmin
Karkonoskich. Součástí je péče o Fond cestovního ruchu Krkonoše jako prostředku
k vytváření sounáležitosti všech, kteří se na
něm podílejí, s cílem možnosti předfinancování veřejně prospěšných projektů z EU
(www.svazek.krkonose.eu/cs/smo-clenovefondu). Pořádání Fór cestovního ruchu
s širokou škálou témat podporujících nejenom turistický ruch v regionu. A jsou mnohé
další aktivity.
Pokud se chcete podrobněji seznámit
s prací kolektivu Krkonoš – svazku měst
a obcí, prohlédněte si www.krkonose.eu
a www.svazek.krkonose.eu

Jilemnicko – svazek obcí
Jilemnicko – svazek obcí organizuje fotografickou soutěž s názvem
„Vyfoť si své Jilemnicko“. Soutěž probíhá až do 31. 7. 2017 a pro
deset nejlepších fotografií jsou připraveny zajímavé ceny! Pro účast
v soutěži stačí nahrát nejméně jednu, nejvýše však pět fotografií
v elektronické podobě na téma „Vyfoť si své Jilemnicko“ do systému
umístěného na webových stránkách (www.vyfotsisvejilemnicko.cz),
a to v minimální kvalitě 300 dpi. Může se jednat o zachycení libovolného výjevu z území Jilemnicka – svazku obcí, tedy o přírodní nebo
jiné krajinné prvky či momentky z regionálních akcí pořádaných na
území Jilemnicka – svazku obcí.

Kromě ocenění prvních 10 fotografií (např. chytré hodinky IMMAX
WW1, kontaktní gril Gallet GRI 660, akumulátorový vrtací šroubovák
Skil 1001 AT, celodenní permanentky na lyžování pro dospělou osobu ve Skiareálu Aldrov Vítkovice v Krkonoších v sezóně 2017/2018
a další), bude také prvních 20 soutěžních fotografií prezentováno
v rámci putovní výstavy v regionu a obci Karpacz v Polsku.
Kompletní pravidla i systém pro nahrávání fotografií naleznete
na webových stránkách www.vyfotsisvejilemnicko.cz, případně i na
webových stránkách www.jilemnicko-so.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové
znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na druhé straně firmy, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup nebo udržení se na pracovním
trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let a na druhé straně firmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých
firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce
1 – 6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství,
cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu
a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost
prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě znamená případnou možnost uplatnění se
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v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých
zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.
Regionální manažer pro Liberecký a Ústecký kraj
 Ing. Stanislava Karásková
 +420 778 439 644
 stanislava.karaskova@fdv.cz
Pro další informace můžete navštívit stránky
www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou
organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován
zE
 vropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Výchovná ekologická pohádka:
O Balynce, dobrém štěněti
Pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ
Rokytnice se stala v úterý 7. března 2017 od 9:00 a od 10:15 dějištěm dalších dvou představení pohádky „O Balynce, dobrém štěněti“ ve sledu deseti těchto představení v Libereckém kraji. V horské
Rokytnici byl soubor pod patronátem samotného Krakonoše, tak se
jmenoval hotel, kde herci i technika nalezli své zázemí. Scéna se stavěla již v odpoledních hodinách, ve čtyři bylo nejenom postaveno, ale

i nasvíceno. Sál rokytnického divadla má výbornou akustiku, světelný
park sice již pamatuje své, ale pro účely divadelní inscenace je plně
dostačující. I v Rokytnici byly vnímavé horské děti připraveny na představení a problematika třídění domácího odpadu jim rozhodně není
cizí. Po druhém představení bylo vše naloženo zpět a soubor vyrazil
na přípravu středečního představení do Lomnice nad Popelkou.
Pohádky v Rokytnici nad Jizerou se zúčastnily děti z obou mateřských škol z Rokytnice nad Jizerou a z mateřské školy z Jablonce nad
Jizerou, dále pak žáci 1. – 3. třídy ZŠ Rokytnice a Jablonec nad Jizerou.
Celkem pohádku shlédlo 202 dětí.

Talentované psí štěně Balynka naučilo třídit odpad
desetitisíce dětí po celé ČR
Balynka v roce 2016 odehrála 116 představení v celé republice,
počínaje západem Čech až po Slezsko, a navštívila tak 30 tisíc dětí.
Na cestách ji provázela výstava o sofistikovaném způsobu třídění domácího odpadu Brána recyklace. Tato výstava našla své nové místo
v malebném západočeském městě Bečově nad Teplou, a když zrovna
neputuje se souborem Karlovarského hudebního divadla po českých
divadelních scénách a kulturních zařízeních, plní svoji úlohu environmentálně orientované osvěty, ročně na ni zavítají desetitisíce dospělých i dětí.
Pohádka O Balynce, dobrém štěněti je součástí vzdělávacího programu na podporu třídění a recyklace společnosti EKO-KOM a spolu
s projekty jako Tonda Obal nebo Brána recyklace oslovily za 15 let své
existence již přes dva miliony dětí.
S Karlovarským hudebním divadlem přímo spolupracovalo na
přípravě představení 465 pedagogů a pracovníků v oblasti kultury,
realizaci podpořilo přes 66 divadelních mistrů techniky světelné i hudební. Herci ujeli napříč republikou 65 000 km. Zájem o představení
pro roky 2017 a 2018 projevilo přibližně 320 školských subjektů, které
jsou ochotny spolupracovat na organizaci, metodické přípravě, vlastní
realizaci, ale hlavně na následné podpoře reálného dopadu představení na okolí v podobě vytříděného odpadu.
V březnu navštívila Balynka v rámci svého turné po republice Liberecký kraj. Od 6. do 10. března 2017 jsme se s ní mohli
postupně potkat v Žandově, Rokytnici nad Jizerou, Lomnici nad
Popelkou, Stráži pod Ralskem a Kamenickém Šenově.
Novinkou bude blížící se realizace druhého dílu pohádky, která zatím pod pracovním názvem Kterak drak Yvorlak pozřel Karla netrpělivě, v podobě scénáře, přešlapuje v divadelním šuplíku.
Nezisková společnost EKO-KOM provozuje již od roku 1999 celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového
odpadu. Tento systém je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady a zajišťuje, aby
odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada
primárních surovin. Aby byl systém dostatečně efektivní, je třeba motivovat společnost ke třídění, a to zejména děti. Společnost EKO-KOM
má svoji nezpochybnitelnou a nezastupitelnou roli při vzdělávání obyvatel ke třídění a recyklaci odpadů.

Stavební firma

P&P spol. s r.o.
projektové a stavebně montážní práce
512 11 Vysoké nad Jizerou 349

přijme pracovníky stavebních profesí do HPP nebo na ŽL:

zedník / zedník, obkladač / stavební dělník
Řemeslníci s praxí výhodou.
Uchazeče po vyučení a nekvalifikované zaučíme.
Bližší informace a kontakt na tel. 777 737 805 nebo p-p@p-pvysoke.cz
Rokytnický zpravodaj
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Hasičská jednotka se zapojila
do projektu „AED pro Liberecký kraj“
V pondělí 6. 3. 2017 převzal starosta města spolu s velitelem jednotky nový automatický externí defibrilátor
(AED). Do vybavení jednotky byl tento přístroj zapůjčen
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje
v rámci projektu „AED pro Liberecký kraj“, ke kterému
se Město Rokytnice nad Jizerou jako zřizovatel jednotky
připojilo. Díky tomuto projektu bylo po kraji rozmístěno
mezi profesionální i dobrovolné jednotky hasičů a policisty 36 defibrilátorů. Jeho cílem je zajistit pomoc pacientům
s náhlou zástavou oběhu v případě, že se k nim složky IZS
vybavené AED dostanou rychleji než posádky záchranné
služby. Tento život zachraňující přístroj, nezbytný pro obnovu srdeční akce, se tak dostane k pacientovi o několik
cenných minut dříve. Pro člověka s náhlou zástavou oběhu se tak zvýší šance na přežití, a to i přežití bez viditelných
následků, o přibližně 10 %.

Všichni, kdo jsou do projektu zapojeni, prošli důkladným školením, které vedli lektoři z řad záchranářů ZZS LK.
Hasiči i policisté se během školení seznámili se základními
teoretickými poznatky o resuscitaci (tedy oživování) dospělého i dítěte, s používáním přístroje AED a v neposlední řadě si každý prakticky vyzkoušel provádění resuscitace. Proškolení v Rokytnici proběhlo ve čtvrtek 23. 3. 2017.
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Zhubněte s Českým rozhlasem Hradec Králové!
6+1 je celoroční projekt Českého rozhlasu Hradec Králové , určený všem,
kteří chtějí změnit svůj životní styl.

Herec Stanislav Zindulka slaví letos 85. narozeniny a rád se vrací do východních Čech
Posluchači Českého rozhlasu letos nominovali do desítky finalistů ankety Šarmantní osobnost roku 2016 také herce Stanislava
Zindulku. Při této příležitosti jej vyzpovídala
Lada Klokočníková, vedoucí programu Českého rozhlasu Hradec Králové.
Pane Zindulko, jak jste vykročil do
nového roku?
Nový rok jsem si užil s rodinou, přijel
mi syn ze zahraničí, kde dostal volno, a tak
jsme si užívali u rodinného krbu Vánoce
a Nový rok, hned poté jsem začal zkoušet
v divadle a pracoval prakticky denně.
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Jak to děláte, že máte v sobě tolik
optimismu?
Člověka musí bavit práce, kterou dělá
a musí se na to těšit. Nejde to vždycky, je
kolem toho spousta starostí a věcí, které
vás trápí, ale já vždycky myslím na ty příjemnější věci. Potkávám také lidi, které
mám rád, dělám práci, kterou mám rád, prostě si hledám ty příjemné chvilky radosti. Člověk se musí vždycky na něco těšit! Práce mám
hodně, trochu energie mi sice bere, ale zároveň mi ji vrací.
CMY

K

Věříte tomu, že když je člověk optimistický, přitahuje to
pozitivní kolem sebe?
Vím, že to má svoji velkou cenu. Když se člověk setká s někým,
kdo se pořád škaredí, bojí se, že to špatně dopadne už předem, tak
ho to dobře nenaladí. Já si myslím, že je to velká smůla a že to pů-

Jedním z nejčastějších přání žen, ale i mužů je zhubnout, nebo přesněji
vytvarovat postavu, zbavit se přebytečných kilogramů, a tím i vylepšit zdraví. Ať už
se jedná o pět nebo třicet kilogramů, shodit na váze a ubrat centimetry objemu si
žádá několik zásad. Především zdravou stravu, pohyb a pevnou vůli. Ta je nutná
k překonání těžkých začátků. A právě tyto zásady jsou základem celoroční výzvy,
se kterou se Český rozhlas Hradec Králové obrátil na všechny posluchače, kteří
se snaží o změnu životního stylu, někdy po celý život, a doposud stále marně.
Vše začalo docela nenápadně,
když ředitel ČRo Hradec Králové
a Pardubice Pavel Kudrna začal
shazovat kilogramy a kolegové
jeho snahu začali zaznamenávat.
Pohled na tabuli s křivkou
měsíční úspěšnosti v kanceláři
vedoucí programu Lady
Klokočníkové inspiroval další
kolegy a vznikl nápad, vyzvat
další k následování. Začátkem
roku se po důkladném zkoumání
životního stylu vytipovalo sedm
rozhlasáků, a to tak, aby se každý
z posluchačů v některém
z vybraných typů našel. Šestku
hubnoucích moderátorů, editorů
a manažerů v projektu vyvažuje
jeden zprávař, který by naopak
chtěl přibrat kila.
Nápad dobrý, ale podaří
s e t o ? Tu t o o t á z k u j s m e
adresovali začátkem roku osobě,
která má s podobnými výzvami
největší zkušenosti – doktorce
Kateřině Cajthamlové, lékařce,
internistce, psychoterapeutce
a v neposlední řadě moderátorce
mnoha pořadů s touto tématikou,
jejíž heslo „ nejhorší je hubnout špatně „, si sedm odvážných vzalo za své.
Ale nejsou to jen její rady, které posluchačům v pravidelných pořadech Český
rozhlas nabízí. Do projektu se zapojili i další odborníci, lékaři , nutriční poradci
a osobní trenéři, kteří dávají pravidelně ve vysílání rady každou neděli dopoledne
v týdeníku Šarm a ve středu dopoledne v rubrice 6+1. Své zkušenosti se změnou
životního stylu přidávají i slavné osobnosti a jednou měsíčně se v Radiokavárně
Českého rozhlasu Hradec Králové scházejí posluchači s doktorkou Kateřinou
Cajthamlovou a v přímém přenosu dostávají odpovědi na různé otázky. Další
setkání v Radiokavárně budou 8. dubna, 29. dubna, 27. května, 1. července, 2. září,
30. září a poslední 2. prosince vždy v deset hodin dopoledne. Jste srdečně zváni.
Všechny odvysílané rady také navíc najdou návštěvníci našich internetových
stránek hradec.rozhlas.cz a v magazínu Českého Rozhlasu Hradec Králové Šarm.

sobí negativně na naše zdraví. Naše psychika je pro všechno hodně
MUDr. Kateřina Cajthamlová
důležitá, i pro každou nemoc. Já když jsem šel do nemocnice
a lidi
mě litovali, tak jsem říkal: „Proč mě litujete?
Já se těším!‘‘ A proč se těším do té nemocnice? Protože mě tam dají do pořádku a budu
Ing. Pavel Kudrna
zase zdravý.
ředitel ČRo HK a ČRo Pce
Byl jste nominován do ankety Šarmantní osobnost roku. Lada
Budeme
Klokočníková moc
vedoucí programu
rádi, když si uděláte čas a 28. dubna
2017 přijedete na galavečer.
Já už mám 28. duben poznamenán
Kristýna Štanderová
v kalendáři a už půjdu škemrat
editorka do divadla,
abych ten večer nemusel být na představení.
V tom případě bych přijel moc rád, protože
Klára
Němečková
to je moje divadelní kolébka.
Hned
jak jsem
moderátorka
skončil divadelní školu, tak jsem nastoupil
do svého prvního angažmá, a to byl Hradec
Králové a tam jsem zůstal celých
dvanáct let.
Tomáš Peterka
manager komunikace
Tady jsem si také namluvil děvče,
které jsem
si vzal a mám ho do dneška. Mám dva syny,
a proto se na to nedá zapomenout. Do Hradce Králové se moc rád
Milan
Baják
vracím. Moc děkuji, že jste si na mě vzpomněli a přeji
všem
všechno
web editor
nejlepší, pozitivní přístup a přeji všem, aby nezapomněli, že slunce
svítí, i když je zamračeno.
Radek Pulkrábek
zprávař
_________________________

hradec.rozhlas.cz
90,5 I 95,3 I 96,5 FM

Provoz Domova bude brzy zahájen!
V průběhu března bude v Bratrouchově připraveno 45 lůžek pro
osoby, které trpí Alzheimerovou chorobou či různými typy demence,
a pro osoby zdravotně postižené. Domov U Nás je vybaven bezbariérovým přístupem, novým výtahem, schodišťovou plošinou a dalšími úpravami usnadňujícími klientům jejich život. Samozřejmostí jsou
nově upravené pokoje s potřebným vybavením, a to elektrickými plně
polohovacími lůžky, nočními stolky, skříněmi a pomůckami, které
usnadní péči o klienty. Dále budou pokoje dovybaveny ve spolupráci s klientem či jeho blízkými tak, aby co nejvíce přibližovaly domácí
prostředí. Domov U Nás zajistí klientům kompletní zdravotnickou,
ošetřovatelskou a sociální péči po 24 hodin denně, rehabilitaci, aktivizační a terapeutické činnosti dle aktuálního zdravotního stavu, to vše
pod dohledem praktického lékaře a lékaře v oboru psychiatrie, kteří
budou zajišťovat zdravotnickou péči pro naše klienty. Pro udržování
kontaktů se sociálním prostředím budou pro naše klienty zajišťovány
také aktivity mimo Domov a návštěvy kulturních akcí. S našimi klienty budeme organizovat výlety, sportovní aktivity, soutěže, promítání
filmů, budeme společně tvořit, zpívat a podobně. Samozřejmě využijeme i rehabilitační pomůcky a speciální masáže a cviky, abychom
zlepšili pohybové schopnosti klientů.

Vzhledem k velkému zájmu o tuto službu, která je v našem kraji velice postrádána, je možné již nyní podávat žádosti klientů o umístění, popřípadě domluvit si osobní schůzku a prohlídku zařízení. Podrobnosti týkající se žádosti o přijetí do Domova Vám rádi
sdělíme na telefonu 602 234 441, e-mailu socialni@domovunas.
cz nebo na telefonu 724 219 440, e-mailu babka@domovunas.cz.
Aktuální informace, fotografie a kontakty také naleznete na našich webových stránkách www.domovunas.cz.
Dále bychom rádi oslovili zájemce o zaměstnání. Do našeho týmu
hledáme vrchní sestru, zdravotní sestry s registrací a také pracovníky v sociálních službách. Našim zaměstnancům nabízíme práci na
HPP i DPP, dobré platové ohodnocení, možnost vzdělávání a osobního rozvoje a stravování. Podrobnosti týkající se volných pracovních
pozic naleznete na našich webových stránkách nebo na výše zmíněných telefonních číslech.

PRODÁM Jawa 555 Pionýr r. v. cca 1958 bez TP, rekonstrukce nutná. Piano zn. Fibich, zachovalý stav. Cena dohodou.
Kontakt: 776 778 586, Rokytnice nad Jiz.
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou a okolí
 15. 4., 20:00 | Veselé Velikonoce – sejkory, jehněčí… Hraje
DJ Saska. Rokytnice nad Jizerou, Háskov.
 15. – 16. 4. | Velikonoční hody – jehněčí, králičí a telecí speciality.
Pension Nola, Vilémov.
 16. 4., 16:00 a 19:30 | Nezbedná pohádka – premiéra pohádky
na motivy Josefa Lady. Divadlo Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou.
 18. 4., 18:00 | Podvečer s dechovkou – k tanci a poslechu zahraje
dechový soubor Semilská 12. Semily.
 18. 4., 19:00 | Křížem krážem aneb sexem ke štěstí – v hlavních
rolích komedie účinkují Martina Hudečková, Vladimír Kratina, Miluše Bittnerová/ Jitka Ježková, Vilém Udatný. Jilemnice.
 19. 4., 19:00 | Kapka – kapela známá z TV Šlágr, hraje lidovou, klasickou i etnickou hudbu. Jilemnice.
 19. 4., 19:30 | Sborovna – úspěšná komedie Jaromíra Břehového.
Divadlo Krakonoš Vysoké nad Jizerou.
 20. 4., 18:00 | Názorová křižovatka s Markem Hilšerem – kandidátem na prezidenta ČR, lékařem, vědcem, učitelem, horolezcem, rodákem z Chomutova, dobrovolníkem na lékařských misích.
Semily.
 20. 4., 19:00 | Muž sedmi sester – divadelní erotická groteska podle stejnojmenné novely Jaroslava Havlíčka v podání DS J. K. Tyl
z Lomnice nad Popelkou. Kulturní centrum Golf Semily.
 21. 4., 19:00 | Travesti show Kočky – hudebně zábavná travesti
show. Kulturní centrum Golf Semily.
 21. 4., 19:30 | Jan Bružeňák – koncert známého českého písničkáře. Čajový klub U Robinsona, Semily.
 28. 4., 20:00 | Dymytry – koncert metalové kapely se světelnou
show. Kulturní centrum Golf Semily.
 29. 4. | Zahájení sezóny na zubačce – na trati Tanvald – Kořenov
– Harrachov vyjedou zvláštní vlaky s motorovou ozubnicovou lokomotivou. Občerstvení. V Kořenově jízdy důlního vláčku.
 30. 4. | Pálení čarodějnic – centrální parkoviště v Rokytnici nad
Jizerou
 30. 4. | Pálení čarodějnic – lampionový průvod městem a pálení
vatry u Jizery. Jablonec nad Jizerou
 30. 4., 15:00 | Čarodějná pohádka – uvede divadlo MRAK. Délka
představení: 50 minut. Jilemnice.
 4. 5., 19:00 | Sibylle Berg: Odnaučte se milovat – komedie
s písničkami Hany Hegerové, Zuzany Navarové a Petra Hapky.
Jilemnice.
 6. 5., 15:00 | Cirkus bude! – artistické vystoupení v KD Rokytnice
nad Jizerou. Vstupné: 75,- Kč.
 10. 5., 19:30 | Dvořákovo trio – účinkují Ivo Kahánek, Jan Fišer
a Tomáš Jamník. Kulturní centrum Golf Semily.
 13. 5. | Májový jarmark – oblíbená akce na Masarykově náměstí
v Jilemnici.
 13. 5., 19:30 | Bára Hrzánová a Condurango – hudební projekt
Báry Hrzánové. Kulturní centrum Golf Semily.
 18. 5., 19:30 | Polojasno – komedie o devíti obrazech na motivy
Jiráskova Temna. Jilemnice.
 21. 5., 15:00 | Michal je pajdulák – představení Michala Nesvadby
plné překvapení a legrace, malých a velkých loutek, soutěží a písniček. Vstupné: 199,-/ 189,-/ 179,- Kč. Jilemnice.
 27. 5. | Westernový den – další ročník oblíbené akce s podtitulem
„Život v sedle“. Semily.
 30. 5. | ZUŠ OPEN – celonárodní happening základních uměleckých škol – připraven odpolední program dětí ze ZUŠ na malém
náměstíčku, večer koncert v kostele sv. Václava. Harrachov.
 6. 6., 19:00 | Čochtan vypravuje – Josef Dvořák v osobité úpravě
muzikálu Voskovce a Wericha. Vstupné: 390,- Kč. Jilemnice.
 9. 6., 18:00 | Noc kostelů – modlitba, čtení, společné zpívání,
zajímavé povídání a vystoupení dětí hudebního a tanečního oboru
ZUŠ. Kostel sv. Václava, Harrachov.
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Výstavy v Semilech:
 17. 3. – 19. 5. 2017 | Polabští umělci v Pojizeří – kolekce nejvýznamnějších děl dnes již většinou nežijících polabských výtvarníků.
Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 31. 3. – 30. 4. 2017 | Zdeňka Marie Nováková – tato malířka
a architektka představí v Semilech soubor obrazů s názvem Procházky. Inspirovány jsou atmosférou přírody Českého ráje a Pojizeří. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.

PÁLENÍ

ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny na Pálení čarodějnic,
které se uskuteční v neděli 30. dubna 2017
na centrálním parkovišti P2 v Horní Rokytnici.

PROGRAM
19.30 - 19.45
Řazení lampiónového průvodu (u bývalého A-clubu)
19.45 - 20.00
Lampiónový průvod
20.00
Vystoupení mažoretek z DDM Pod Střechou
20.30
Zapálení vatry
Vystoupí rocková skupina ADAPTACE
Občerstvení zajištěno
ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO P
 ŘIPRAVOVANÉ VATRY
NENAVÁŽELI ŽÁDNÝ VLASTNÍ ROSTLINNÝ ČI JINÝ
ODPAD
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Informace z městské knihovny
Nové knihy
na březen
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Moriarty – Tři přání
»» Steel – V utajení
»» Hanišová – Anežka
»» Řeháčková – Hledám muže za
účelem…
»» Karon – Veterinář z Mitfordu se žení
»» Baily – Jednou časně zrána
»» Groff – Osudy a běsy
»» Hawley – Před pádem
»» Viewegh – Melouch
»» Giordano – Čerň a stříbro
»» Kosinski – Nabarvené ptáče
dary:
»» Benzoni – Marianna. Tajné poslání
»» Proctor – Šepot nebes
»» Weiss – Přišel z hor (regionální
literatura)
Autobiografie, životopisy,
skutečné příběhy:
»» Kirk – Matka, dcera, nebo já
(Inspirativní příběh o vztahu mezi
matkou a dcerou)

»» Canfield – Sladká šťáva z kyselých
hroznů (Slepičí polévka pro duši)
»» Mahler – Spirituál bílého muže
aneb Dvořák v Americe (dar)
»» Zibura – Pěšky mezi buddhisty
a komunisty (cestopis + humor)
Napětí, detektivky, dobrodružství:
»» Vondruška – Dobronínské morytáty
»» Robinson – Stopy v krvi
»» Connelly – Přeběhlík
»» Bolton – Volavka
»» Ware – Všude kolem černý les
»» Barton – Vdova
»» Horáková – Vejce podle Stroganova
»» Marsons – Ďábelské hry
»» King – Konec hlídky
»» Bryndza – Dívka v ledu
fantasy:
»» Glukhovsky – Metro 2035
»» Kotleta – Spad
»» Pratchett – Filuta

»» Tajný život stromů. Co cítí a jak
komunikují (Wohlleben)
»» Pište správně česky. Poradna
šílených korektorů (Behún)
»» Válka v Rusku. Obrazová publikace
(Carell)
»» 1000 nejlepších fotbalistů všech
dob (encyklopedie)

Nové knihy
na duben
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Jones – Dům u ústí řeky
»» Sparks – Ve tvých očích
»» Erskine – Spáčův hrad
»» Pospíšilová – Skořápky na vodě
»» Jareš – Hlavní role
»» Černá – Perchta z Rožmberka
»» Přibáň – Všechno je jenom dvakrát
»» Drake – Králův rytíř (dar)
»» Proctor – Půlnoční zpověď (dar)

Populárně-naučná literatura:
»» Odhalené emoce. Naučte se
rozpoznávat výrazy tváře a pocity
druhých (Ekman)

Historické romány:
»» Guillou – Modrá hvězda (Velké
století 5. díl)
»» Sichinger – Poslední šumavská
pastvina
Humor:
»» Urban – Brevíř úspěšného lékaře
»» Rhodes – Zlato
Napětí (detektivky, thrillery,
fantasy):
»» Bolton – Tak to je, tak to bude
»» Jareš – 12. 12.
»» Cook – Hostitel
»» Macmillan – Spálená obloha
»» Patterson – Přímý zásah
»» Bussi – Maminka neříká pravdu
»» Kepler – Lovec králíků
»» Fantasy:
»» Kadlečková – Mycelium (1. - 3.)
Populárně-naučná literatura:
»» Toulky českou minulostí 10., 11.,
12., 14. (Hora-Hořejš)
»» Postel, hospoda, kostel (Czendlik –
Zahradníková)

Knihovna v číslech roku 2016 (a ještě něco navíc)
 Knihovna měla ve fondu k 31. 12. 2016 celkem 15.755 dokumentů a nabízela 13 titulů
periodik nových a další archivované časopisy.
 Zakoupeno bylo 412 nových knih a 215
bylo získáno darem (472 knih pro dospělé,
155 pro děti). Vyřazeno: 817 zastaralých
knih.
 Registrovaných čtenářů je celkem 331,
z toho děti do 15 let: 131 (ženy a dívky: 238,
muži a chlapci: 93)
 Návštěvy čtenářů: 2.781 (fyzické, v rámci
půjčování)
 Webové stránky: 1.919 návštěv
 On-line katalog: 277 vstupů, celkem
1.604 dotazy (vyhledávání informací o titulech)
 Výpůjčky celkem: 9.132 (nejvíce v červnu: 1.165 výpůjček a v září: 905)
 Nejvíce se půjčuje beletrie pro dospělé
(romány, příběhy): 6.513 a pro děti: 1.166
 Rezervace knih: 149x
 MVS (výpůjčky z jiných knihoven): 31 výpůjček, 8 knih půjčeno od nás knihovně
Harrachov

Další čísla a zajímavosti z naší knihovny:
 Nejstarší registrovaná čtenářka: 87 let +
nejmladší (čtenářka): 3 roky
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 Nejvíce vypůjčených knih za rok: 130 (dospělá čtenářka) + 58 (čtenář) + 58 (dětská čtenářka)
 Nejčastěji využívané půjčovní hodiny:
13 – 14 (15) h (pondělí, čtvrtek, úterý), 12 – 13
(14) h (středa) a také otevírací doba po víkendu (pondělí 9 – 10 h) a na konci týdne (čtvrtek
15 – 17 h)
 Nejpočetnější skupiny čtenářů podle
věku: děti: 10, 11 (8, 9) let, dospělí: 40 – 49 let
+ 60 – 69 let
 Čtenáři, dojíždějící z okolních obcí
a měst: Paseky n. J. (11), Jablonec n. J. (4),
Harrachov (2)
 Nejvzdálenější registrovaná (aktivní) čtenářka: Německo (Postupim)
 Nejvzdálenější místo, kam v uplynulých letech cestovaly knihy se čtenáři z naší
knihovny: Indonésie, Vietnam, Srí Lanka
(a všechny se v pořádku vrátily)
 Nejpůjčovanější titul regionální literatury: Drobečky z pobejtek (Pacholík)
 Nejžádanější časopisy: Vlasta (112x),
Chatař a chalupář (61x), Krkonoše a Jizerské
hory (47x), Nové proměny bydlení (41x) +
Simpsonovi (83x)
 Nejžádanější tituly pro dospělé (10x
a více): Davouze – Dům v Bretani (12x). Hoš-

ková – Láskobraní. Keleová-Vasilková – Co to
bude? Baarová – Útěky. Carr – Městečko Virgin River. Nesbo – Půlnoční slunce
 Nejžádanější tituly pro děti (5x a více):
Cass – Selekce. Brezina – Poklad posledního
draka. Kinney – Deník malého poseroutky (2.)
Peroutková – Strašidelné prázdniny. Rowling
– Harry Potter a kámen mudrců. H. P. a tajemná komnata. Groening – Simpsonovi: Komiksový úlet. Štíplová – Slavné příběhy Čtyřlístku
+ školní četba: Staré pověsti české (10x), Malý
princ (7x)
 Nejžádanější knihy – novinky vydané
v roce 2016:
1. Keleová-Vasilková – Touhy
2. Pospíšilová – Pod hvězdou bláznů
3. McLain – Létala jsem za sluncem
4. Vondruška – Mrtvý posel
5. Hansen – Starý kraj
6. Haran – Opálová poušť
7. Link – Ctitel
8. Smith – Farma
9. Backman – Tady byla Britt-Marie
10. Bivald – Čtenáři z Broken Wheel
Další (a delší) seznamy žádaných titulů jsou
k nahlédnutí v městské knihovně.
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Využijte státní daňové podpory naplno. Neplaťte státu víc, než musíte.
Od 1. 1. 2017 se zvyšují daňové úlevy
o 100 %. Jak využít státní daňové podpory
naplno, radí Radovan Schrötter a Stanislav
Hartych, finanční poradci Partners.
Březen 2017, a s jeho závěrem spojený
i konec lhůty pro podání daňového přiznání, je za námi. Pojďme se podívat na to, jak
si ulevit na daních v roce 2017 a co se změnilo. Mnohé potěší možnost snížit si daňový
základ pomocí různých finančních produktů.
Ty, které můžete využít, jsou tři: penzijko
(penzijní připojištění a doplňkové penzijní
spoření), životní pojištění a také úroky z úvěrů na bydlení.
Spoření na penzi: NOVĚ ušetří 3.600 Kč
Spořit na penzi by měl každý. Jeden z nejlepších způsobů představuje penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Plusem
je skutečnost, že stát k vašim penězům přidává další příspěvek. Penzijní společnost peníze
investuje, a pokud se jí daří, dále je i zajímavě
zhodnotí.
Stát penzijko nepodporuje jen příspěvkem. Umožňuje také snížit daňový základ,
v roce 2016 to bylo až o 12 tisíc Kč, na daních
jste tak mohli ušetřit 1.800 Kč. Tento daňový
benefit se netýkal všech, ale jen těch, kteří si
sem loni poslali více než 12 tisíc Kč, tedy více
než tisícikorunu měsíčně. Ti, kteří každý měsíc spořili v rozmezí 300 až 1.000 Kč, dostanou
státní příspěvek (až 230 Kč měsíčně), z daní si
ale neodečtou nic. Lidé s platbou pod 300 Kč
nevyužijí žádnou výhodu penzijka – ani státní
příspěvek, ani daňové snížení.

Kdo chce v příštím daňovém přiznání za
rok 2017 využít maximální výhodu penzijního
spoření, duben tak může být měsícem, kdy
se zamyslíte nad svou penzí a své příspěvky
navýšíte. Tento rok bude totiž stát mnohem
štědřejší. Strop pro snížení daně se zvedl na
dvojnásobek – nově na 24 tisíc Kč, vrátí vám
tedy 3.600 Kč.
Když k tomu připočítáte příspěvky od státu, dosahuje státní podpora penzijního spoření pěkných 6.360 Kč za rok. Jestliže chcete
na částku dosáhnout, posílejte si na penzijní
spoření 3.000 Kč každý měsíc.
Životní pojištění: zlevní daně NOVĚ
o 3.600 Kč, ale jen někdy
Dobře nastavené životní pojištění znamená také nižší daně. Také zde platil strop 12 tisíc Kč, tedy 1.800 Kč, které vám stát nechal.
Ale mělo to a stále má háček. Daňové zvýhodnění se netýká jakékoliv pojistné smlouvy. Musí se jednat o životní pojištění s tzv.
rezervotvornou složkou – například kapitálové životní pojištění nebo častější investiční
životní pojištění v režimu s daňovým zvýhodněním.
A pozor. Potvrzení pro uplatnění daňového zvýhodnění vám pojišťovna posílá na
platby pro případ smrti a na tzv. investiční
složku. Jestliže vás pojistka chrání například
také před trvalými následky úrazu, pracovní
neschopností nebo invaliditou, pak na tato
připojištění bohužel žádné daňové zvýhodnění nevyužijete.
Od ledna 2017 se vyšší daňové zvýhodnění týká i životního pojištění. Základ daně
vám nově sníží až o 24 tisíc Kč a podobně

jako u penzijka ušetříte 3.600 Kč. K tomu všemu stát od letošního ledna motivoval také
zaměstnavatele, kteří využívají nebo chtějí
využít penzijní spoření a životní pojištění jako
zaměstnanecký benefit.
Zaměstnavatelé mohou od roku 2017 posílat zaměstnancům více v daňově zvýhodněném režimu. Místo 30.000 korun platí nyní limit 50.000 korun za rok. Je společný pro roční
platbu na smlouvu o penzijním připojištění,
doplňkovém penzijním spoření a životním
pojištění. Od počátku roku mohou tedy firmy
svým zaměstnancům přispívat bez odvodů
na sociální a zdravotní pojištění až 4.166 Kč
měsíčně (50.000 Kč: 12 měsíci = 4.166 Kč), namísto původních 2.500 Kč (30.000 Kč: 12 měsíci = 2.500 Kč).
Úvěr na bydlení: stát vám nechá až
45 tisíc Kč
Půjčili jste si v bance nebo stavební spořitelně na nové bydlení nebo jen upravujete
své stávající? Pokud ano, tak budete mít příležitost snížit si daňový základ až o 300 tisíc
Kč. Ušetřit tak můžete až 45 tisíc Kč. Ale pozor, daňový základ si lze snížit jen o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení. Pokud splácíte
půjčku na auto nebo na loňskou dovolenou,
stát vám nic neodpustí.
Jak to funguje v praxi? Banky a stavební
spořitelny si prostudují vaši úvěrovou smlouvu a jestliže zjistí, že jste si půjčili na bydlení,
zašlou vám potvrzení o zaplacených úrocích.
Daňový benefit tedy nemůžete čerpat z celé
splátky, ale jen z její části, která hradí úroky.

NOVÉ ADVOKÁTNÍ SLUŽBY
Mgr. Petr Holubička, advokát
V Aleji 282, Semily (modrý dům naproti nádraží ČD)
Tel.: +420 732 944 762 / E-mail: hoIubicka@akholubicka.cz
________________________________________________________________________________________________

Nemovitosti
Kupní a darovací
smlouva
Advokátní
úschova
Vypořádání
spoluvlastnictví

Občanské právo
Náhrada škody
Nájem a bytové
právo
Smlouva o dílo
Vymáhání
pohledávek

Rodinné právo
Rozvod
manželství
Vypořádání
společného jmění
Úprava poměrů
dětí

Trestní právo Pracovní právo
Obhajoba
Zastupování Obchodní korporace
poškozených Změny v obchodních
korporacích
Správní právo
Přestupky
Společenství vlastníků

Ve své advokátní praxi se zvláště věnuji nemovitostem, kde vám mohu nabídnout
mnohaleté zkušenosti s nejrůznějšími formami převodů vlastnického práva nebo se
zřizováním věcných břemen. Pomoci vám ale mohu ve většině právních situací
každodenního života. Schůzku si můžeme sjednat buď e-mailem, nebo telefonicky na výše
uvedených kontaktech. Každý první čtvrtek v měsíci poskytuji právní služby také
v prostorách MÚ Jablonec nad Jizerou (9 - 16, event. dle dohody).
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci březnu a dubnu 2017
tito naši spoluobčané:
80 let Pohořalý Josef
Řehořková Kristina
81 let Kobr Jiří
Martinek Oldřich
82 let Braun Slavomil
Lukešová Marie
Novotný Čestmír
Votoček Vladimír
Neudorfská Herta

PODĚKOVÁNÍ

83 let Jindřišková Emilie
84 let Goldmannová Jaruška
Palme Arnošt
Kuřinová Vlasta
86 let Muchová Marie
Jirouš Oldřich
Bartoničková Libuše
87 let Hásek Vladislav
88 let Hásková Pavla

89 let
90 let
92 let
93 let
94 let

Kobr Miroslav
Chlumová Anna
Kmínek Josef
Kebrtová Marie
Bartoníčková Jarmila
Večerníková Jarmila
96 let Kavanová Božena
Všem oslavencům blahopřejeme!

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se přišli rozloučit dne 20. 3. 2017 s paní Annou Hanuljákovou
v kostele sv. Michaela.
rodina Hanuljákova

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou připravuje pro následující období tyto akce:
Velikonoční výlet

29. Za krásami našich vesniček

 Dne 15. 4. 2017 sraz v 9:00 hod. u Modré Hvězdy v Rokytnici n. Jiz. Následuje pěší výlet do 15 km. Účast nutno potvrdit u vedoucího akce.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.

Jarním Českým rájem
 Dne 29. 4. 2017 v 8:03 hod. odjezd linkovým autobusem (Pražákem)
z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD. Bus staví na všech zastávkách v Rokytnici n. Jiz. Vystoupíme na zastávce Mírová p. Kozákovem, Loktuše,
Na Špici. Trasa: Na Špici – hrad Rotštejn – Amerika – Bukovina - Záholice – Zrcadlová koza – Dolánky – Hrubý Rohozec – Turnov. Délka
trasy asi 13 km. Odjezd linkovým autobusem z Turnova v 16:03 hod.
Zkrácená varianta končí v Dolánkách a odtud vlakem ve 13:25 hod.
do Semil a ze Semil v 15:00 hod. do Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.

Výstup na Žalý
 Dne 8. 5. 2017 v 7:38 hod. odjezd linkovým autobusem od ČSAD
v Horní Rokytnici n. Jiz. do Jablonečku na nádraží a odtud v 8:15 hod.
vlakem do Jilemnice. Prezentace proběhne v Jilemnici u sokolovny od
8:30 do 10:00 hod. Kontrola na Žalém od 11:00 do 13:00 hod. (možná i dříve), zde je možnost občerstvení a potom zpátky do Jilemnice.
Cena startovného 10,- Kč. Délka trasy asi 20 km. Propozice dosud
nevyšly. Návrat do Rokytnice n. Jiz. busem, vlakem, podle toho, jak
se kdo vrátí ze Žalého do Jilemnice. Účast nutno nahlásit vedoucímu
akce do 6. 5. 2017.
 Výlet organizuje: Antonín Sajdl, tel: 604 836 063.

Cykloexpedice Písecko
 13. – 20. 5. 2017 se koná tradiční týdenní cykloexpedice, tentokrát
zaměřená na Písecko. Na cykloexpedici je ještě poslední volný pětilůžkový pokoj, proto kdo má zájem, může se ještě u vedoucí akce
přihlásit. Nejvhodnější je skupina do 5 osob.
 Cykloexpedici organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404, mail:
marcelahancova@email.cz

 Dne 27. 5. 2017 ve 12:00 hod. odjezd zvláštním autobusem od ČSAD
v Horní Rokytnici n. Jiz., bus zastavuje na všech zastávkách, kdy poslední bude v Jablonci n. Jiz., nám., na křižovatku nad Roprachticemi,
které si letos projdeme a něco zajímavého se o nich dozvíme. Propozice dosud nevydány. Délka trasy asi 10 km. V Roprachticích možnost
občerstvení v některé z hospůdek. Odjezd vlakem z Poniklé v 17:29
hod. V případě deště se akce překládá na příští sobotu, tj. 3. 6. 2017.
 Akci organizují: Danuše Šimůnková a Zdeněk Šimůnek,
tel: 732 236 170.

47. Líšenské pochody
 Dne 3. 6. 2017 v 7:30 hod. sraz u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz.
Odtud odjezd vlastními osobními automobily do Líšného (parkování v místě zajištěno). Start od sokolovny v Líšném od 6:15 do 11:00
hod. v závislosti na délce trasy. Trasy jsou letos délky: 6, 11, 19, 30,
43 a 50 km. Po prezentaci a zaplacení startovného 10,-/ 25,-/ 40,- Kč
dostanou účastníci kontrolní list s mapkou. Při příchodu do cíle obdrží každý diplom a odznak nebo plaketu. Občerstvení zajištěno na
startu a na trase. Více na: www.lisenske-pochody.cz
 Na rokytnické účastníky pochodu se těší: Antonín Sajdl,
tel: 604 836 063.

Víkend v České Lípě
 Dne 10. 6. 2017 v 8:00 hod. sraz u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz., odkud vyrazíme auty do České Lípy, kde se ubytujeme v ubytovně KČT,
odbor Česká Lípa – vila Adéla, která má kapacitu 35 lůžek. Cena za
přespání pro členy KČT 120,- Kč, nečleny KČT 150,- Kč + 15,- Kč poplatek městu. Prohlédneme si okolí České Lípy. Odjezd dne 11. 6. 2017
dle dohody. Účast nutno nahlásit vedoucí akce do 2. 6. 2017.
 Výlet organizuje: Marcela Hančová,
tel: 608 952 404, m
 arcelahancova@email.cz

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

Rokytnický zpravodaj

4-5/2017

21

Sport
 SILOVÝ TROJBOJ

European Classic Open,
Junior & Sub-Junior
Championships 2017
12. – 19. březen 2017 | Thisted, Dánsko

MISTR EVROPY A DRŽITEL
EVROPSKÝCH REKORDŮ
SEDLÁČEK JAKUB
na ME RAW v silovém trojboji v Dánsku vybojoval

1. místo
v kategorii do 93 kg celkovým výkonem 808,5 kg
se dřepem 305,5 kg (nový evropský rekord),
benchpressem 220,5 kg (nový evropský rekord)
a mrtvým tahem 282,5 kg.
Gratulujeme a jsme velmi pyšní.

Mistrovství ČR v klasickém RAW
benchpressu F rýdlant 11. 2. 2017
V této soutěži se blýskl parádní formou
Jakub Sedláček, který obsadil 1. místo

v kategorii – 93 kg fantastickým
výkonem 221,5 kg.

Termín: 22.4.2017
Místo konání: sportovní hala Rokytnice nad Jizerou
Vedoucí turnaje: Zdeněk Hollmann
Email: zhollmann@seznam.cz
Mobil: 604670992
Rozhodčí: Luboš Šimůnek, Josef Pohořalý
Hrací řád: 2x15 min./9 kol
Přihlášky: Do 20.4.2017
Vklad: 50Kč (jednotný)
Ceny: Věcné ceny
Právo účasti: Registrovaní i neregistrovaní
Podmínka účasti: Každý lichý hráč jednoho oddílu přiveze kompletní
šachovou soupravu včetně PROVOZUSCHOPNÝCH hodin
Časový plán: Prezence 8.45-9.15
1.kolo – 9.30
Po 5 . kole přestávka – 30 min.
Občerstvení: Zajištěno
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Trans Onego Kite Enduro – TOKE 2017
Již po čtvrté jsem se letos vydala na snowkitingové závody
v extrémní vzdálenosti, které se každoročně konají v Rusku, v Petrozavodsku na Oněžském jezeře.
Letos byly v termínu 1. – 5. 3., samostatný závod se jel od 2. 3.,
kdy se startovalo v 10:00 a závod byl ukončen 4. 3. 2017 v 18:00 hodin.
V letošním roce pro mě nastala spousta změn, které pro mě byly
poměrně dosti psychicky náročné, ale velmi obohacující. Na počátku
mi to bylo trochu líto, jaká situace nastala. V průběhu a poté, co jsem
si situaci vyhodnotila a udělala si závěry z celého závodního výletu,
jsem za to vše, jak to bylo a co se odehrálo, neskutečně ráda a vděčná.

Každý rok jsem jezdila se svým „kitovacím“ partnerem Martinem
Lafkem (Lafounem), Czech Kite Force. Jezdili jsme s kompletním vybavením pro závod, vlastním autem 2500 km tam a 2500 km zpět. Trávili
jsme 32 hodin v autě na cestě tam, ale i zpět. Jak to tak někdy v životě
chodí, některá cesta se dostane na rozcestí a rozdělí se.
Jediné, co jsem na začátku listopadu 2016 věděla, že jsem si na
100 % jistá, že na TOKE 2017 chci jet i letos. Díky ruským kamarádům,
partnerovi a mé touze nakonec vše dobře dopadlo. Vrátila jsem se
s neuvěřitelně krásnými zážitky, vnitřními pocity a natěšením na TOKE
2018.

Letos již letadlem z Prahy do Petrohradu (tam přes Amsterdam
a zpět přes Frankfurt). Sportovní vybavení by pro mě znamenalo dosti
peněz na víc, nemluvě o tom, že přesuny s několika taškami nic moc.
Zabalila jsem si tedy 3 kity od Aerosu, trapéz, helmu, lyžařské boty,
oblečení a zubní kartáček. Stejně tak jsem měla dvě těžká zavazadla
(23 kg a 6 kg). Zbytek vybavení – lyže, povinné vybavení na závod, boby
(saně), na kterých si závodník veze veškeré své vybavení (kity, věci na
spaní, stan, jídlo na 5 dní atd.), mi zajistili ruští kamarádi na místě. Neskutečná ochota a přátelství, které máme již čtyři roky, mě až dojaly.
Cesta začíná s naladěním a myšlenkou: „Nikdy jsem sama letadlem
neletěla, natož do Ruska“. V průběhu cesty, tam i zpět, mě průběžně
potkávala různá organizační překvapení (to by však bylo na dlouhé
psaní a čtení, tak doufám, že někde, někdy na přednášce s promítáním fotek).
Ochota a milí lidé mě doprovázeli po celý čas. V Petrohradě mě vyzvedává Thomas z norského týmu a nasedám s ním i dalšími 5 týmy do
minibusu, který nás dovezl až do Hotelu Palace Onego (cca. 550 km).
Tím ze mě spadl cestovní stres a napětí a celou cestu jsem prospala.
Rokytnický zpravodaj
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Mám den na relaxaci a přípravu do závodu. Také na to, abych se
seznámila se svým novým „kitovacím“ partnerem. Rus, který neumí
ani slovo anglicky, a já, která umí pět slov rusky. Uklidnil mě se slovy:
„Oba jsme slovanský národ, tak to zvládneme“. Zvládli.
Zahajovací ceremoniál, tanečníci, fire show a hurá do postele. Start
do závodu byl bez problémů. Dokud byly dobré povětrnostní podmínky, drželi jsme se na 7. - 8. místě, velká spokojenost. V průběhu
druhého dne se však vítr pomalu vytrácel a povětrnostní podmínky
se začaly zhoršovat. Celkově jsme letos ujeli cca. 230 km za necelé dva
dny. Touto vzdáleností jsme překonali zhruba polovinu trati celého
závodu. Parťák odmítal pokračovat bez větru. Podpora od dalších ruských týmů ke mně přišla, když mi bylo řečeno: „Ruští závodníci neradi
chodí pěšky, ti čekají na vítr“. Nejprve jsem myslela, že budu střílet,
poté jsem si však uvědomila, jaká je situace a začala si ji užívat. Děkuji
za to, co jsem si tam zažila.
TOKE 2017 se zúčastnilo 28 týmů, my skončili na 18. místě v celkovém pořadí.
Tímto bych moc ráda poděkovala za pomoc a podporu:
»» Finanční podpora - Město Rokytnice nad Jizerou,
»» Paraglide club Rokytnice nad Jizerou,
»» Czech Kite Force – Martin Lafek za zapůjčení kitu
»» a všem, kteří mně pomáhali a podporovali mě.
Pavlína Herberová
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Ve dnech 3. - 5. 2. 2017 po roční přípravě úspěšně proběhl 6. ročník mezinárodního závodu FIS
Memoriál Dr. Jana Vedrala
Závodníci z jedenácti zemí zahájili závody sjezdem s vlajkami jednotlivých států a po tři dny poměřovali své síly ve slalomu, obřím slalomu a super-G. I když počasí moc nepřálo, byly závody provedeny na
špičkové úrovni, o čemž svědčí i nám zaslané hodnocení od technické
delegátky paní Jany Gantnerové, které přikládám.
Chcela by som sa poďakovať organizátorom za výborne preteky,
za veľmi náročných poveternostných podmienok. Predseda OV, riaditeľ
pretekov, veliteľ technikov, hlavný rozhodca, časomiera – pracovali na
profesionálnej úrovni. Takéto podujatia zvyšujú kredit Masters podujatí
nie len v Čechách. Zúčastnení zahraniční pretekári, ale aj domáci, vyjadrili
svoje poďakovanie za organizáciu podujatia, ci už po športovej časti, ale
aj po spoločenskej.

pana Ulvera a pana Hanče, slečně Hančové a dále děkuji všem, kteří
jakoukoliv pomocí přispěli ke zdárnému průběhu tohoto i pro veřejnost velmi zajímavého závodu.
V neposlední řadě děkuji za účast na předávání cen pro závodníky
panu starostovi Města Rokytnice Ing. Petru Matyášovi, paní náměstkyni hejtmana Libereckého kraje Ing. Jitce Volfové, generálnímu řediteli SLČR Jakubovi Čeřovskému a předsedovi TJ Spartak z.s. Martinovi
Riedlovi.

Nejstarší závodník Dolnik František (* 1933) – Slovensko

I já bych chtěl velmi poděkovat především řediteli Ski areálu Horní Domky panu Michalu Kopeckému za výborně připravené tratě,
vedení TJ Spartak z.s., řediteli závodu Pavlu Setunskému, který tuto
funkci bez váhání převzal těsně před závodem za pana Vocela, který
onemocněl, všem rozhodčím, technické četě, která díky nepříznivému
počasí měla s tratěmi velkou práci, výpočetní technice pod vedením

Děkuji za všechny ty vztyčené palce od závodníků, kteří tak oceňovali dobrou organizaci, krásné ceny, občerstvení a atmosféru.
Radost z cen neměli jen závodníci. Ski klub Masters po závodě daroval zbylé poháry pro ZŠ Rokytnice nad Jizerou. Již nyní vím, že tyto
ceny udělaly radost mnoha dětem na školních lyžařských závodech,
které se uskutečnily začátkem března.
To je pro mne a členy Ski klubu Masters ta největší odměna.
S lyžařským pozdravem
Vladimír Málek
předseda Ski klubu Masters
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