Ročník 2011

březen/duben

Z jednání zastupitelstva města a rady města
Dne 9. 2. 2011 se uskutečnilo zasedání zastupitelstva
města s tímto programem:
Úvod, schválení programu, informace o odstoupení pana Libora Stobera z funkce člena ZM a složení slibu nového člena
ZM (Jan Šubrt).
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky
Schválení změn finančního řešení akce Čistá Jizera
Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 15. 12. 2010
Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 a schválení převodů hospodářských výsledků do jejich fondů

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Hospodaření města:
Plnění rozpočtu k datu 31. 12. 2010
Schválení rozpočtu města pro rok 2011
Schválení rozpočtu sociálního fondu pro rok 2011
Inventarizace majetku k datu 31. 12. 2010
Přijetí dlouhodobého úvěru – spolufinancování Čistá Jizera
Poskytnutí investičního dotace VHS Turnov
Schválení poskytnutí finančního příspěvku na poskytování
služeb sociální péče
Poskytnutí půjčky občanskému sdružení MAS Přijďte pobejt!
Problematika VKR (kabelová televize)

Prodeje pozemků a majetku obce:
a) Konečné prodeje pozemků
b) Záměry prodejů pozemků
c) Schválení územní studie ÚS

a)
b)
c)
d)

Různé:
Schválení Komunitního plánu města Rokytnice nad Jizerou
Schválení zadání změny č. 1 Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou
Problematika zavedení systému sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
Volba členů kontrolního a finančního výboru

Vzhledem k rozsáhlosti řešených otázek odkazujeme
čtenáře na webové stránky města, kde je zveřejněn podrobný zápis jednání www.mesto-rokytnice.cz

Z jednání rady města
RM schválila
- výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na
veřejnou zakázku č. 11001 – Aktualizace mapových dat,
kterou je nabídka s pořadovým číslem 3, předložená uchazečem Kartografie HP s.r.o., Denisova 504, 506 01 Jičín,
IČ: 27526356 za nabídnutou cenu 288.000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
smlouvy o dílo.

Cena 18,- podání žádosti o poskytnutí příspěvku ministerstva kultury
v rámci programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2011 na opravu barokního křížku na
parcele 1578/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
- podání žádosti o dotaci z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na generální opravu čerpadla cisternového automobilu LIAZ CAS 24.
- poskytnutí finančního příspěvku Domovu sv. Josefa v Žirči
ve výši 2.000,- na provoz a zajištění komplexní péče lidem
nemocným roztroušenou sklerózou
- zadání zakázky na zajištění technického dozoru investora
akce „Statické zajištění a oprava poruch v objektu služebny
MP – vybudování šaten v budově ZŠ Rokytnice nad Jizerou“
firmě Sting – Ing. Hana Uhlířová za cenu 32 400,- včetně
DPH.
- výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na
veřejnou zakázku č. 11002 – „Stavební úpravy stávající koupelny DPS Rokytnice nad Jizerou“, kterou je nabídka s pořadovým číslem 1, předložená uchazečem Stavební firma
JANDA s.r.o., Jablonec n. J. 322, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ: 25992813 za nabídnutou cenu 134. 741,- Kč včetně
DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
smlouvy o dílo.
- poskytnutí následujících finančních příspěvků – grantů – z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci
I. pololetí roku 2011:
Svaz důchodců
Vilémov

na činnost

5.000,- Kč

Klub důchodců
Rokytnice n.J.

na činnost

8.000,- Kč

SDH Rokytnice n.J.

okrsková soutěž

2.000,- Kč

SDH Rokytnice n.J.

Čarodějnice

3.000,- Kč

SDH Rokytnice n.J.

Hasičský ples

3.000,- Kč

SDH Vilémov

společenský večer
s hudbou

2.000,- Kč

Starý kravín o.s.

Dřevosochání

15.000,- Kč

Soví vrch o.s.

obnova zařízení
kuchyně

8.000,- Kč

Václav Šatava

boulderingová lezecká
stěna v Rokytnici n.J.

3.000,- Kč

Jiří Jína

SpringFest

10.000,- Kč

- termín následujícího jednání zastupitelstva města dne
27. 4. 2011 a zároveň schválila předběžný program jednání.

Upozornění na splatnost místních poplatků
Splatnost místního poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

30. 4. 2011

Rovněž upozorňujeme, že k 31. 3. 2011 byl splatný
místní poplatek za psy a místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Informace o projektu Rokytnice nad Jizerou
– celoroční dovolená
V lednu roku 2010 podalo město žádost o dotaci na projekt
Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená, který byl zpracován pro oblast podpory 3.2. - Marketingové a koordinační
aktivity v oblasti cestovního ruchu, jehož hlavními aktivitami
byla aktualizace mapových dat, tvorba a tisk propagačních
materiálů a vytvoření video-obsahu pro webovou prezentaci
„Virtuální Rokytnice“ a vytvoření této webové prezentace.
Projekt se nakonec ukázal jako úspěšný a v listopadu 2010
obdrželo město oficiální informaci o schválení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
Projekt je rozdělen na několik dílčích vzájemně se doplňujících aktivit:
1.	První dílčí aktivitou projektu je aktualizace mapových
podkladů, neboť aktuální mapová data jsou velmi důležitým podkladem pro další tvorbu propagačních materiálů.
2. Druhá dílčí aktivita projektu spočívá ve vytvoření video
obsahu pro webovou prezentaci města, který bude vznikat
po celou dobu projektu a ve vlastním vytvoření internetové prezentace města „Virtuální Rokytnice“ na bázi virtuálních prohlídek zajímavých míst, tipů na výlet či tipů na
aktivní trávení volného času.
3.	Třetí navazující aktivita projektu je zaměřena na tvorbu a tisk propagačních materiálů o Rokytnici nad Jizerou.
Jednalo by se o ucelený soubor materiálů, jejichž tvorba
a vydávání bude probíhat po celou délku realizace projektu.
4. Další, čtvrtou aktivitou projektu je vytvoření Turistického
informačního centra a přijetí nového pracovníka na pozici
zaměstnance TIC.
Celkové rozpočtové náklady projektu činí 5.412.984,- Kč,
výše přiznané dotace je 92,5% - celkem tedy 5.007.010,20 Kč,
spoluúčast města pak činí 405.973,80 Kč.
V současné chvíli se projekt nachází ve fázi přípravy výběru dodavatelů pro realizaci jednotlivých aktivit projektu.
Realizace projektu bude probíhat 3 roky a projekt by měl být
ukončen k 31. 12. 2013.
Petr Kadavý – místostarosta

Informace o realizaci projektu Městský
hřbitov v Rokytnici nad Jizerou – revitalizace
veřejného prostranství a obnova zeleně
V letošním roce bude dokončena realizace projektu Městský
hřbitov v Rokytnici nad Jizerou – revitalizace veřejného prostranství a obnova zeleně, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci ROP NUTS II Severovýchod. Větši-

na stavebních prací
a prací souvisejících
s obnovou zeleně
byla provedena již
v roce 2010 a na
jaře letošního roku
proto dojde už jen
k dokončení obnovy
zeleně, dojde k provedení dokončovacích prací souvisejících s rekonstrukcí
zpevněných
ploch
a budou provedeny
některé poslední terénní úpravy.
K předání hotového díla by mělo dojít na přelomu dubna a května 2011,
k ukončení realizace projektu jako takového pak na konci
června 2011. Součástí projektu bude také instalace pamětních desek připomínajících realizaci projektu a jeho podporu ze zdrojů Evropské unie u obou vstupních bran do areálu
hřbitova.
Rádi bychom touto cestou uvedli na pravou míru informace
zveřejněné v minulém čísle Rokytnického zpravodaje, kde na
straně č. 5 byla uvedena chybná čísla týkající se celkových
nákladů projektu a výše poskytnuté dotace. Celkové náklady
projektu činí 7.944.586,50 Kč, z toho 7.402.586,50 Kč jsou
výdaje na vlastní rekonstrukci areálu hřbitova a obnovu zeleně, kterou na základě smlouvy o dílo provádí společnost
BREX s.r.o., 395.000,- Kč jsou výdaje na restaurátorské práce
(kříž, vstupní brány) a zbylou část tvoří výdaje na přípravu
projektu, projektovou dokumentaci a povinnou publicitu projektu. Celková výše dotace v rámci ROP NUTS II Severovýchod
činí 7.348.742,- Kč.
V letošním roce by mělo dojít rovněž k vybudování plotu
na západní straně hřbitova. Vybudování této části oplocení
již není součástí výše uvedeného projektu, neboť oplocení
západní části hřbitova nebylo součástí projektové dokumentace a součástí platného stavebního povolení a zařazení této
investice do projektu tak v době podání žádosti o dotaci nebylo možné. Po vybudování plotu na západní straně hřbitova
by tak mělo být oplocení městského hřbitova v Rokytnici nad
Jizerou kompletní.
Petr Kadavý – místostarosta

Opravy komunikace II/294 v části průtahu
Rokytnicí nad Jizerou
Dne 9. 2. 2011 proběhlo na Městském úřadu v Rokytnici nad
Jizerou jednání za účasti starosty města Ing. Petra Matyáše,
vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje
Ing. Stanislavy Jakešové, vedoucího oddělení pozemních komunikací odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje
Ing. Jana Čápa, technicko správní náměstkyně Krajské správy silnic Libereckého kraje Ing. Jany Vlčkové a pracovníků
investičního úseku Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
p. Zdeňka Háka a p. Romany Primáskové. Tématem jednání byl zejména kritický technický stav komunikace č. II/294
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v úseku od křižovatky „U Kroupů“ k rokytnickému náměstí
a způsob jeho opravy. Zástupci města Rokytnice n. J. opakovaně žádají Krajský úřad a Krajskou správu silnic o opravu
výtluků vždy po zimním období, kdy vlivem zimní údržby, prováděním posypu a klimatickými vlivy dochází ke značnému
narušení obrusné vrstvy komunikace. Protože jsou tyto opravy
již delší dobu prováděny pouze zalitím jednotlivého výtluku,
dostala se komunikace č. II/294 v letošním roce již téměř
na hranici sjízdnosti. Proto bylo ze strany Města požadováno
provedení velkoplošné opravy odfrézováním nejvíce poškozených úseků. V letošním roce se díky dlouhotrvajícím mrazům
projevily i další závady na této komunikaci, kdy v některých
úsecích dochází vlivem podloží k výraznému místnímu poklesu
vozovky.
Po shrnutí všech potíží a provedení obhlídky komunikace
došlo v jednání ke shodnému závěru, tedy že komunikace
č.II/294, v její části probíhající naším městem, dospěla do
stavu, kdy pouhé opravy obrusné vrstvy nepostačí a její rekonstrukce je skutečně nezbytná.
V této souvislosti byla zástupci města představena studie
„Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice
č.II/294 městem Rokytnice nad Jizerou“, která byla zpracována již v loňském roce a projednána se zástupci Policie ČR
a Krajské správy silnic Libereckého kraje. Studie byla předána
Krajské správě silnic k dalšímu využití. K naší velké radosti
na podkladě výsledku výše uvedeného jednání uložil náměstek hejmana Libereckého kraje p. Martin Sepp Krajské správě silnic Libereckého kraje zahájit zpracování dalšího stupně
projektové dokumentace až po vydání územního rozhodnutí.
Bohužel v požadavku na plošnou opravu jsme takto úspěšní nebyli. Přesto, že bylo na výše uvedeném jednání dohodnuto provedení velkoplošných oprav, obdrželi jsme dne
28. února 2011 dopis Krajské správy silnic LK, technicko
správního oddělení Východ. V tomto dopise přislíbili provedení oprav v jarních měsících tohoto roku. Vzhledem k velkému
množství žádostí o opravy a tomu, že převážná část investičních akcí bude směřovat do oblastí postižených v loňském
roce povodněmi, však nemohou přislíbit provedení velkoplošných oprav. Pokud to bude technicky možné, provedou opravy
výtluků do vyfrézovaných obrazců.
Pro nás z tohoto dopisu vyplývá jediné - musíme se snažit
opakovanými urgencemi zajistit opravy celoplošné a zejména
pokračovat v práci na zajištění kompletní rekonstrukce komunikace č.II/294, aby hlavní příjezdová komunikace do našeho
města nabyla opět důstojné podoby.
Romana Primásková – úsek rozvoje města a investic

Výzva k odstranění nepovolených
reklamních a informačních zařízení a cedulí
Město Rokytnice nad Jizerou vyzývá vlastníky reklamních
a informačních zařízení, která jsou umístěna na pozemcích
nebo na jiném majetku ve vlastnictví Města Rokytnice nad
Jizerou a jejichž umístění nebylo vlastníkem povoleno,
aby je odstranili nejpozději do 30. 4. 2011. Po tomto datu
provedou odstranění těchto nepovolených zařízení pracovníci
města. Jedná se zejména o reklamní a informační zařízení
umístěná na pozemcích města, na sloupech veřejného osvětlení, na zábradlích podél veřejných komunikací, na autobusových zastávkách, apod.
Zároveň všechny vlastníky reklamních a informačních zařízení upozorňujeme, že:
- podle § 79 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád,
podléhá umístění reklamního a informačního zařízení o cel-

kové ploše větší než 0,6 m2 povolení stavebního úřadu (rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas)
- při umísťování reklamních a informačních zařízení na pozemky Města Rokytnice nad Jizerou je třeba doložit souhlas tohoto vlastníka (o pronájmu pozemku nebo o využití
pozemku pro umístění reklamního zařízení rozhoduje Rada
města Rokytnice nad Jizerou)
- úhrada místního poplatku za užívání veřejného prostranství
NENAHRAZUJE souhlas vlastníka pozemku nebo jiného majetku
Tato výzva se nevztahuje na přenosná reklamní a informační zařízení o celkové ploše nižší než 0,6 umísťovaná na veřejném prostranství města a opatřená známkou prokazující
úhradu příslušného místního poplatku.

Zavedení systému sběru a zpracování
biologicky rozložitelného odpadu
v Rokytnici nad Jizerou
Problematiku nakládání s bioodpadem řešíme již několik let
společně s ostatními obcemi Jilemnicka. Jilemnicko – svazek
obcí řeší otázku potřeby vybudování komplexního systému
sběru a zpracování bioodpadu již od roku 2005. Důvodem je
skutečnost, že třídění biologicky rozložitelného odpadu bude
do budoucna pro obce povinné.
To vyplývá z nutnosti naplnění evropské směrnice o skládkování, která nařizuje postupné snižování podílu biologicky rozložitelného odpadu ve skládkovaném směsném komunálním
odpadu. Tyto cíle byly závazně převzaty do plánů odpadového
hospodářství ČR, krajů i jednotlivých obcí a jiných původců.
Připravovaný nový zákon o odpadech předpokládá povinné
třídění biologicky rozložitelného odpadu v obcích. Vytříděné bioodpady nelze dle současně platné legislativy ukládat
na skládky. Jen pro představu: dle údajů společnosti Ekokom
tvoří ve skladbě domovního odpadu bioodpad 18% hmotnosti
(22% papír, 13% plasty, 9% sklo, 3% nebezpečný odpad, 18%
bioodpad, 35% zbytek)
Druhým důvodem je fakt, že většina obcí stále více řeší
potřebu mít možnost bioodpad oficiálně likvidovat a umožnit
jeho likvidaci svým občanům. Pro město se jedná zejména
o travní hmotu, listí a větve z údržby městských pozemků, pro
občany ze soukromých pozemků.
Svazek obcí Jilemnicko zpracoval v loňském roce Analýzu
produkčního potenciálu Jilemnicka, která mapuje produkci
biologicky rozložitelných odpadů v obcích regionu, které by
bylo možné řešit společným systémem zpracování biologicky
rozložitelných odpadů. Analýza navazuje na variantní studii,
ze které vybírá variantu kombinace centrálního zařízení pro
zpracování biologicky rozložitelných odpadů a komunitních
kompostáren pro jednotlivé obce, které mají zájem a vhodné pozemky pro tuto formu prevence vzniku bioodpadů. Pro
tento systém kompostování je plánováno využití společné mobilní techniky.
S umístěním jedné komunitní kompostárny je uvažováno
v Rokytnici nad Jizerou. Komunitní kompostárna není chápana legislativně jako zařízení pro nakládání s odpady, proto
nemá nároky na stavební úpravy, nemusí mít řešeny zpevněné
plochy, odvodnění atd. Mohou být umístěny např. na louce.
Legislativou je omezeno maximální množství bioodpadu, které zde může být za rok zpracováno. Tato kompostárna řeší
zpracování bioodpadu pocházejícího z údržby zeleně a zahrad
občanů (travní hmota, listí, větve,…). Naopak není zde možné
zpracovávat bioodpad z kuchyní a stravovacích zařízení, kaly
z ČOV a zelený odpad od podnikatelů. Tyto složky bude moci
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zpracovávat centrální kompostárna v Jilemnici, s jejíž realizací se uvažuje do budoucna.
V Rokytnici nad Jizerou je záměr pro umístění kompostárny
využít pozemek ppč. 1867 v kú. Horní Rokytnice (vedle křižovatky nad SCHD), který je k ukládání bioodpadu městem
využíván již nyní. Vzhledem k tomu, že není pozemek v tuto
chvíli nijak zabezpečen, slouží velmi často jako černá skládka. Zřízení kompostárny na tomto místě bude mít přínos také
v tom směru, že dojde k úpravě a rekultivaci celého prostoru.
Když hovoříme o kompostárně, jedná se ve skutečnosti
o plochu, na které se zakládají pásové zakládky (hromady)
šíře 3 m a výšky 1,5 m. Ty jsou tvořeny předrceným a promíchaným bioodpadem. Tyto zakládky se pravidelně překopávají překopávacím zařízením pro zajištění homogenizace
a aerobního prostředí a poté se zakrývají speciální geotextilií,
která zajišťuje udržení správného mikroklimatu v kompostu.
Nakonec je hotový kompost upravován na rotačním bubnovém
prosévacím zařízení. Výsledný jemný materiál je pak možné
využít k rekultivacím pozemků.
Co se týká svozu bioodpadů v rámci města, je prozatím uvažováno zakoupení čtyř kusů velkoobjemových kontejnerů, do
kterých budou moci občané odkládat bioodpad ve sběrném
dvoře případně v místě kompostárny. Dále budou mít občané možnost využít speciálních kompostovatelných pytlů nebo
plastových pytlů k tomu určených.
V současné době připravuje Svazek obcí Jilemnicko žádost
o dotaci z Operačního programu životní prostředí, Prioritní
osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží, oblast 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. Předmětem žádosti je zejména nákup společné techniky pro svoz a zpracování biologicky rozložitelných materiálů
z údržby zeleně. Pořízená technika bude dle harmonogramu
obsluhovat všechny komunitní kompostárny v regionu Jilemnicka. Celkové náklady projektu se pohybují okolo 10 mil. Kč.
Dotace činí 90% uznatelných nákladů projektu. V případě, že
budeme se žádostí o dotaci úspěšní, bude vlastní realizace
projektu probíhat v roce 2012 a stejně tak začne v roce 2012
fungovat v našem městě systém sběru a zpracování biologicky
rozložitelného odpadu.
Petr Matyáš – starosta

Přehrada Vilémov
Dne 10. března 2011 se konalo na Krajském úřadě v Hradci
Králové projednání „Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“.
Projednávaný dokument definuje v rámci celé ČR seznam
66 – 69 lokalit, jejichž plochy jsou morfologicky, geologicky
a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod jako
jednoho z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů
klimatické změny, především pro snížení nepříznivých účinků
povodní a sucha, v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto letech). Jednou z lokalit je vodní nádrž Vilémov
na Jizeře.
Projednáváním tohoto dokumentu se opět otevírá diskuze
nad vodní nádrží, jejíž existenci odmítla zastupitelstva dotčených obcí, tedy Rokytnice nad Jizerou, Pasek nad Jizerou,
Harrachova a Kořenova, již v roce 2006 při projednávání Plánu hlavních povodí České republiky. Stejně tak se v té době
proti „přehradě“ vyjádřilo i více než 5 000 občanů v Petici
proti výstavbě vodních nádrží na území obcí Harrachov, Kořenov, Rokytnice nad Jizerou a Pasek nad Jizerou. Do Plánu
hlavních povodí nakonec nebyl seznam přehrad pod tlakem
veřejnosti a dotčených obcí začleněn. V závazné části však
byl vymezen úkol navrhnout legislativní postup v rámci vodního zákona, který by vedl k výběru těchto lokalit. Při tomto

úkolu mělo ministerstvo zemědělství jako hlavní garant přihlédnout zejména k enviromentálním a socioekonomickým
důsledkům územní ochrany, uskutečnit projednání s dotčenými kraji a obcemi a stanovit hlavní zásady využití těchto území. Výsledkem je právě projednávaný Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití
těchto území.
Zásadní připomínky k dokumentu:
1) Jak už vlastní název dokumentu napovídá, je jeho úkolem zejména stanovit v rámci ČR území vhodná pro akumulaci povrchových vod, a zajistit jejich hájení tak, aby
nebylo znemožněno jejich budoucí využití. Pro zajištění
této ochrany pak stanovuje generel základní zásady využití těchto území. Tyto zásady jsou však stanoveny zcela
nedostatečně, obecně (víceméně pouze opakují obecná
ustanovení vodního zákona) a postrádají jakoukoliv provázanost se stavebním zákonem. Generel například uvádí, že
lze umožnit prostřednictvím územních plánu umisťování
dočasných staveb s horizontem jejich životnosti cca 50 let.
Jako příklad jsou uváděny chaty, jednotlivé rodinné domy,
zahrádkářské kolonie, jednoduchá ubytovací zařízení pro
cestovní ruch a cyklostezky. Kromě toho, že uvedené příklady nemají terminologicky vazbu na stavební zákon a není
tedy zřejmé jak posuzovat co je a není v hájených území
možné (např. co je jednoduché ubytovací zařízení a co už
ne), je zcela zarážející, že jako stavby dočasné jsou uváděny i rodinné domy. Pokud stát po obcích požaduje, aby
prostřednictvím svých územních plánů hájily zájmy státu,
měl by tyto podmínky stanovit zcela jednoznačně. Obce nemohou v žádném případě určovat, jak příslušný zájem státu
ochránit. Pokud by tomu tak bylo, přebíraly by na sebe obce
a stavební úřady za stát do budoucna odpovědnost v případě majetkoprávních sporů s vlastníky povolených staveb.
Případné schválení generelu tedy přinese velkou právní nejistotu jak pro obce, tak zejména pro případné stavebníky
a investory.
2) Dokument hovoří o území, která mají obce prostřednictvím
svých územních plánů hájit pro akumulaci povrchových vod.
Toto území je v generelu vymezeno zcela nedostatečně
a nejednoznačně. Nebude se patrně jednat pouze o území
vymezené vodní plochou, tak jak je uvažováno v generelu,
ale také o plochy vymezující např. bezpečnostní odstupy od
hráze, bezpečnostní odstupy od vodního toku pod vodním
dílem, odstupy od vlastní zátopové oblasti, ochranné pásmo
vodního díla. Tyto plochy nejsou v generelu vůbec řešeny,
i když vliv na obyvatele a stávající zástavbu mají v našem
případě zcela zásadní.
3) Generel neřeší dopady plánované vodní nádrže do dalších
oblastí rozvoje obcí a regionu. Jedná se zejména o dopravu, kde plánovaná vodní nádrž Vilémov vyvolává nároky na
řešení přeložek dvou komunikací prvních tříd regionálního a nadregionálního (mezinárodního) významu. Na těchto silnicích jsou obce, ale i celý region západních Krkonoš
a Jizerských hor, z hlediska dopravní obslužnosti území
a rozvoje obcí a regionu zcela závislé. Kromě toho, že bude
ovlivněna dopravní obslužnost celého regionu, mohou mít
zásadní negativní dopad na území obcí trasy přeložek těchto komunikací, které však nejsou v generelu řešeny.
4) V souvislosti s vodní nádrží Vilémov je obava ze strany obcí,
že by mohlo dojít ke změně mikroklimatu, která by negativně ovlivnila existenci a další rozvoj lyžařských areálů na
celém území. Vzhledem k tomuto, že je cestovní ruch a rekreace v případě dotčených obcí nejdůležitějším ekonomickým odvětvím, mohla by tato změna zásadně ovlivnit jejich
rozvoj a budoucí existenci.
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V současné době probíhá příprava společného stanoviska
za obce Rokytnice, Harrachov, Paseky a Kořenov, které budou
projednávat jednotlivá zastupitelstva. Zároveň probíhají jednání s Libereckým krajem, který bude tento dokument z pozice krajské samosprávy rovněž připomínkovat a projednávat,
aby podpořil ve svém vyjádření naše připomínky.
Petr Matyáš – starosta

6.
7.
8.
9.

Horní Rokytnice – u samoobsluhy pod Horním náměstím
Horní Rokytnice – pod Chatou Rokytka
Rokytno – u Hotelu Starý mlýn
Františkov – proti Lukešovým

-

do pytlů, které jsou pro sběr tříděných odpadů přímo určeny a které vydává městský úřad fyzickým osobám zdarma, s tímto barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý
– směsný plast, světle žlutý – pet lahve, oranžový – kartonové obaly od nápojů tetra-pack. Pytle se svážejí každé
pondělí a úterý (paralelně se svozy komunálního odpadu).

-

na sběrném dvoře, a to v jeho provozní době. Odkládat
je možné zejména kartony, sklo a plasty. Od 1. 12. 2010
je umožněno na sběrném dvoře odkládat do velkoobjemových koncernů zvlášť bílé sklo a barevné sklo.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Termín pro odkládání nebezpečného a velkoobjemového
odpadu v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne
21. 3. 2011 v souladu se článek 3 odst. 5 Obecně závazné
vyhlášky města Rokytnice nad Jizerou č.3/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem stanovila termín pro
odkládání nebezpečných složek odpadu a velkoobjemového
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:

11. května 2011 do 15. května 2011
(tj. všechny tyto dny, středa až neděle)

Provozní doba: vždy od 13.00 – 18.00 hodin.

Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou
-

provozovatelem je spol. Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou
- nachází se u čp. 143 v Dolní Rokytnice (současné sídlo
Drobných služeb města)
- Provozní doba: středa 13.00 – 18.00 hodin
		
neděle 13.00 – 18.00 hodin
- Aktuální ceník je zveřejněn na webových stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz

Jak se v Rokytnici nad Jizerou třídí odpad?

Zpětný odběr elektrozařízení ve Sběrném dvoře:

Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo velmi potěšující
zprávu, že se dostalo se svými výsledky v roce 2010 mezi 20
finalistů soutěže měst a obcí v třídění využitelných odpadů
„Zlatá popelnice 2010“, která je každoročně vyhlašována
v rámci projektu Intenzifikace tříděného sběru v Libereckém
kraji. Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj. Do této soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které
mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů se společnosti EKO-KOM, a.s. Rokytnice nad
Jizerou bude soutěžit v kategorii města do 3500 obyvatel. Konečné výsledky budou známy a vyhlášeny v květnu na tradičním slavnostním předávání cen Zlatá popelnice.
Bližší informace o výsledcích soutěže, o vytříděných tunách
odpadu a celkových příjmech za rok 2010 zveřejníme v následujícím čísle Rokytnického zpravodaje.
Již nyní ale děkujeme všem občanům města Rokytnice nad
Jizerou, že využívají nabízeného systému pro třídění odpadů a tento odpad třídí v takovém množství, které řadí naše
město na jedno z prvních míst v Libereckém kraji i v České
republice.
-MSJaké jsou možnosti pro odkládání tříděných odpadů:
-

1.
2.
3.
4.
5.

do velkoobjemových kontejnerů přímo určených pro
sběr tříděných odpadů s tímto barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý – pet lahve, zelený – sklo.
Seznam stanovišť s velkoobjemovými kontejnery pro
tříděný odpad
Vilémov – u garáží
Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
Horní Rokytnice – u hřiště Základní školy – směr k hasičské
zbrojnici
Sídliště Horní Kout
Za budovou městského úřadu – u vjezdu k rampě samoobsluhy Tesco

Nadále platí možnost bezplatného celoročního odkládání
elektrozařízení ve sběrném dvoře.
Jsou to např:
Velké spotřebiče

pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla,
radiátory, velké ventilátory, ...
Chlazení
chladničky, mrazničky, jejich kombinace
Střední spotřebiče vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače, ohřevy vody, topení, ...
Malé spotřebiče
žehličky, topinkovače, fritovací hrnce,
elektrické nože, váhy, fény, holící strojky, el. zubní kartáčky, masážní strojky,
šicí stroje, el. nářadí a nástroje, ...
Důležitou informací je, že elektrozařízení, které bude
přineseno ke zpětnému odběru, musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo
odstranění a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek
ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.
Upozornění pro podnikatele – stále platí následující nabídka
Možnost využití systému zavedeného obcí ze strany podnikajících a právních osob pro nakládání se tříděným odpadem
na stanovištích pro sběr tříděných komodit (sklo, plasty – PET
lahve, karton) stále platí. Tato nabídka spočívá v možnosti
odkládat tříděné složky odpadů do nádob na tříděný odpad,
které jsou na území města rozmístěny a provozuje je Město
Rokytnice nad Jizerou. Bližší informace podá tajemnice úřadu, tel. 481 549 319, kancelář č. 19, I. patro budovy radnice.
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Dále jsme obdrželi následující informaci:

Uzavření pobočky České spořitelny, a. s.
v Rokytnici nad Jizerou

K termínu 4. 4. 2011 dochází k mimořádné změně jízdních řádů 2010/2011 na lince 167 104 (Praha – Jičín – Jilemnice – Rokytnice):
-	Spoj 3 (v prac. dny v 7:30 z Prahy, 10:00 z Jilemnice) bude
zrušen !
-	Spoj 5 (v soboty, neděle a svátky v 7:30 z Prahy) pojede
o 15 minut později, tj. 7:45, resp. z Jilemnice o 8 minut
později, tj.v 10:13
-	Spoj 11 v pracovní dny pojede o 45 min. dříve (9:45 z Prahy,
nyní v 10:30), z Jilemnice o 57 minut dříve (tj. již v 12:03,
nyní v 13:00)!
-	Spoje 13 / 15 (v sobotu / neděli a svátky) v 10:30 z Prahy
urychleny – z Jilemnice odjezd o 2 minuty dříve, příjezd do
Rokytnice o 10 min. dříve
-	Spoje 4 / 6 (v pracovní dny / sobotu, neděli a svátky) nyní
s odjezdem v 13:25 z Rokytnice n.Jiz. pojede o 5 minut
později, tj. v 13:30
-	Spoj 14 (nyní 16:25, nově 16:30 z Rokytnice n.Jiz.) pojede
jen v neděli a svátky; v prac. dny zrušen!

Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo dne 30. 3. 2011
následující oznámení:
Liberec, 25. března 2011
Vážený pane starosto,
vážím si naší dosavadní spolupráce, a proto bych Vás rád
osobním dopisem informoval o plánovaných změnách
v provozu naší banky ve městě Rokytnice nad Jizerou.
Po důkladné analýze jsme se rozhodli od 1. června 2011
uzavřít naši pobočku v Rokytnici nad Jizerou, protože
dlouhodobě je provoz této pobočky málo efektivní.
Klientům nadále zůstane k dispozici pobočka v Jablonci
nad Jizerou, která bude otevřena 4 dny v týdnu v následujícím rozsahu:
Pondělí

9,00-12,30

13,30-17,00

Úterý

9,00-12,30

13,30-17,00

Středa

zavřeno

Čtvrtek

9,00-12,30

13,30-15,00

Pátek

9,00-12,30

13,30-17,00

Ke změnám dochází v reakci na úsporná opatření Středočeského kraje v kapitole financování dopravní obslužnosti, jež Liberecký kraj nemá možnost ovlivnit.

Všechny klienty budeme o záměru uzavřít pobočku v Rokytnici nad Jizerou v předstihu informovat. Převod správy
jejich účtů (ať osobních či firemních) do pobočky v Jablonci nad Jizerou, nebo do kterékoli jiné naší pobočky
v ČR podle jejich výběru, zajistíme automaticky, přičemž
převod nebude vyžadovat změnu čísla účtu ani jeho nastavení.
Navíc je klientům naší banky i dalším obyvatelům v Rokytnici nad Jizerou nadále k dispozici bankomat. Klienti
mohou pochopitelně využít k obsluze účtů také internetové či telefonní bankovnictví s provozem 24 hodin denně,
7 dní v týdnu z pohodlí domova či kanceláře.
Vážený pane starosto, jsem přesvědčen, že i přes uzavření
pobočky zajistíme kvalitní servis pro naše klienty. Zároveň
věřím, že Vy osobně uvedené informace přijmete s porozuměním a těším se na další spolupráci mezi městem Rokytnice nad Jizerou a Českou spořitelnou.
S úctou

Připomínky k jízdním řádům
Od 13. 6. 2010 byly realizovány poměrně rozsáhlé změny
jízdních řádů veřejné autobusové dopravy. Tyto změny vyvolaly celou řadu připomínek, kdy byly nutné dílčí změny, a to
do 1. 9. 2010 a dále od 12. 12. 2010. Liberecký kraj nyní
zjišťuje, zda optimalizace jízdních řádů po provedených změnách odpovídá potřebám našich občanů.
Žádáme proto naše občany i návštěvníky, aby svoje připomínky či jiné poznatky k současným jízdním řádům předkládali buď osobně na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou
(M. Šubrtová), telefonicky na tel. 481 549 319 nebo
e-mailem na mesto@mesto-rokytnice.cz, a to nejpozději do
22. 4. 2011.
Připomínky lze jinak samozřejmě předkládat celoročně
i Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy nebo
spol. KORID LK spol. s .r.o. – koordinátorovi veřejné dopravy
Libereckého kraje, koridlk@kraj-lbc.cz .

Rostislav Úlehla
Česká spořitelna, a.s.
ředitel oblastní pobočky v Liberci

Upozornění pro držitele cestovního pasu

Změny jízdních řádů od 6. 3. a od 4. 4. 2011
K termínu 6. 3. 2011 dochází v rámci 1. změny jízdních
řádů 2010/2011 v linkové autobusové dopravě k následujícím úpravám:
Linka 941 Rokytnice n. Jiz. – Jilemnice - Vrchlabí
• Odjezd spojů č.1 (prac. dny)/ 101 (v sobotu, neděli a svátek) posunutý o 10 minut dříve (na 4:55 z Jilemnice do Vrchlabí)
Linka 690850 Trutnov – Vrchlabí – Jilemnice – Jablonec n.
Nis. – Liberec – Nový Bor – Ústí n. L.
• Upraveny časové polohy ranních spojů č.5/ 9 (dosud 5:40
z Vrchlabí, nově v 5:45) a 11 (v neděli v 15:00 z Trutnova,
v 15:55 z Jilemnice; v dalších zastávkách se časy odjezdů
mění o cca 5 – 10 minut) z důvodu zohlednění reálných jízdních dob – dosud docházelo k opakovaným zpožděním

Zápisy dětí do 10ti let bude možné provádět do vydaných
cestovních pasů rodičů nejpozději do 30. 6. 2011. Po tomto
datu nebude možné již žádné změny a zápisy v cestovních dokladech provádět. Veškeré zápisy provedené v cestovních pasech budou platné do 26. 6. 2012. Po tomto termínu všechny
zápisy dětí v cestovních pasech rodičů automaticky pozbudou
platnosti na základě novely zákona.

Od nového roku se změní podmínky při
provozu, kontrolách a čištění komínů
Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové Nařízení
vlády nahrazuje stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. a stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje

–6–

také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za
jakých podmínek lze provádět vypalování komína.
Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírňují požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dnes je v případě
komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo
kapalná paliva s výkonem do 50 kW, povinnost provádět čištění, popřípadě kontrolu, šestkrát ročně, podle nového nařízení
budou stačit čištění pouze tři.
Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče
na plynná paliva, budou povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Dosud je třeba u výkonů do 50 kW provádět
kontroly dvakrát ročně, u výkonů nad 50 kW čtyřikrát ročně.
Komíny do 50 kW, které nejsou opatřeny komínovou vložkou,
a které je třeba podle stávající vyhlášky kontrolovat šestkrát
ročně, se v novém předpisu vůbec neuvažují.
Novela přichází proto, že stávající vyhláška č. 111 z roku
1981 je podle názoru ministerských úředníků zastaralá, nezohledňuje současný stav vědy a techniky a stanovuje kratší lhůty čištění komínů, než je v dnešní době potřebné. Komíny se
nově mohou častěji čistit svépomocí, čímž poklesnou náklady
na jejich čištění až na čtvrtinu původní ceny.
Hasičský záchranný sbor ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti. Hasiči v rámci kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob budou jako dosud

kontrolovat platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů
a jejich stavu. V případě fyzických osob se také nic nemění a povinnost kontroly (odborná osoba) a čištění (může sám
majitel) komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu.
Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických
osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo
kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze
zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu
vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval, tj.
kontrola čištění a kontroly spalinové cesty. V tomto případě
bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může
na jejich základě krátit plnění pojistné události.
V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází
k nejasnostech v základních pojmech. Je třeba rozlišovat
dvě činnosti ve vztahu ke komínům:
ČIŠTĚNÍ - to si může každý majitel nemovitosti s topidlem
o výkonu do 50 kW provádět sám. Dle nařízení vlády musí být
prováděno 3x ročně.
KONTROLA SPALINOVÉ CESTY, tj. KOMÍNU - tu musí vždy
provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem
odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x ročně.

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Pevné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz

Činnost

Čištění spalinové cesty

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)znečišťujících částí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí
a kondenzátoru

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

do 50 kW včetně

nad 50 kW

3x

Kapalné Plynné

nejméně podle
návodu výrobce

R O Z P I S S T O M AT O L O G I C K É P O H O T O V O S T N Í S L U Ž B Y
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8. 00 – 12. 00 hodin

Duben 2011
2. 4. -3. 4.

MUDr. Martina Jonášová

ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796

9. 4. - 10. 4. MUDr. Jiří Jůza

Libštát 262, Libštát, tel. 481 689 323

16. 4. – 17. 4.

Květen 2011
1.5.

MUDr. Karel Král

4.6. – 5.6.

7.5. – 8.5.

MUDr. Irena Štilcová

11.6. – 12.6. MUDr. Marie Folprechtová

Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621
Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

MUDr. Věra Nožičková 14.5. – 15.5. MUDr. Jana Hrbková

5. května 715, Lomnice n. Pop., tel. 481 673 156

Jablonec nad Jizerou 321, tel. 481 591 103

23. 4 – 24. 4. MUDr. Jiří Vavřina

21.5. – 22.5. MUDr. Dana Mařasová

25. 4.

MUDr. Jiří Vavřina

28.5. – 29.5. MUDr. Daniela Zajícová

30. 4.

MUDr. Jaroslav Vilím

Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 400
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 400

Červen 2011

Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096

MUDr. Jiřina Machová

Horní Branná 3, tel. 481 584 215

Horní Rokytnice 164, tel. 481 523 876

18.6. – 19.6. MUDr. Aleš Malý
Dolní Rokytnice 172, tel. 481 523 393

25.6. – 26.6. MUDr. Hynek Štilec

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 620

Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 422

Aktuální informace získáte na webových stránkách Libereckého kraje, Odbory, odboru zdravotnictví na adrese www.kraj-lbc.cz .
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Rozpočet města pro rok 2011 – (v tis. Kč)

Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 9. 2. 2011 schválilo rozpočet města na rok 2011. Rozpočet byl schválen v částkách souhrnných za jednotlivé paragrafy. Podrobný rozpočet je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě nebo na
webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz (povinné informace, dokumenty).

PŘÍJMY

VÝDAJE

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

4.592

Silnice, opravy a údržba, zimní údržba

3.254

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

472

Veřejná doprava – obslužnost autobusy

272

Daň z příjmů fyzických osob – ostatní

390

Odvádění odpadních vod

140

Daň z nemovitosti

2.932

Předškolní zařízení (mateřské školy)

2.673,4

Daň z příjmů právnických osob

5.457

Speciální základní školy

660

Daň z příjmů právnických osob za obec

1.400

Základní škola

4.599

Daň z přidané hodnoty

9.611

Dům dětí a mládeže

795

Poplatky za znečištění ovzduší

2

Bytové hospodářství

229

Správní poplatky

374

Nebytové hospodářství

772,7

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

1

Rozhlas a televize (kabelová televize)

515

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

1.800

Kulturní dům

461,3

Poplatek ze psů

75

Otatní činnosti kultury, podpora akcí

350

Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt

1.850

Městská knihovna

410,8

Poplatek za užívání veřejného prostranství

215

Městská policie

896

Vrácení půjčky od MAS Přijďte pobejt!

300

Požární ochrana – dobrovolná část

856,45

Poplatek z ubytovací kapacity

900

Veřejné osvětlení

1.491,2

Poplatek za výherní hrací přístroje

43,5

Pohřebnictví

749,1

Výtěžnost z výherních hracích přístrojů

10

Poplatky za povolení k vjezdu

31

Komunální služby (vč. Drobných služeb)

3.812

Sběr a svoz odpadů

3.310

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

1.270,4

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

15

Dotace od Euroregionu Nisa

144

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

2.848,7

Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)

494

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – soc. dávky

4.000

Příspěvek na živobytí – soc. dávka

2.715

Dotace na činnost JSDH

100

Doplatek na bydlení – soc. dávka

850

Kompenzace za území KRNAP

81

Mimořádná okamžitá pomoc – soc. dávka

420

Dotace EU – česká část (veřejně prospěšné práce)

94,5

Ostatní dávky sociální pomoci

15

Dotace EU – evropská část (veřejně prospěš. práce)

535,5

Cestovní ruch

2.548,950

Zastupitelstvo obce (včetně starosty, místostarosty)

1.570

Dotace – alej Horní Ves
Neinvestiční dotace – hřbitov

22,2

Činnost místní správy (městský úřad)

14.802,25

Dotace SZIF – střecha základní školy

455

Podíl města na akci Čistá Jizera II

32.337

Dotace ROP – CR

1.300

Pojištění + výdaje s prodejem pozemků

2.021

Investiční dotace – hřbitov

2.894,5

Příjmy z pronájmu ČOV

642

Splátka úvěru ČMRZB

803,5

Příjmy z knihovnické činnosti

18

Splátka revolvingového úvěru KB

2.556,8

Nájemné za kabelovou televizi

351,5

Příjmy z divadla

70

Příjmy z bytového hospodářství

630

Příjmy za pronájem nebytových prostor

493,3

Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa

65

Příjmy drobných služeb města

17

Příjmy za odměny za tříděný odpad

550

Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad

176

Příjmy z poskytovaných služeb – požární ochrana

5

Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa (úřad)

71,250

Úroky

25

Nájemné z uzavřených smluv - pozemky

1.080

Příjmy z prodeje pozemků

4.900

Příjmy z parkovacích automatů a park. karet

406

Ostatní pronájmy

36,45

+ zůstatek bankovních účtu na pokrytí schodku

6.168,450

+ Přijetí úvěru od Českomoravské rozvojové záruční banky

30.000

CELKEM PŘÍJMY

88.650,850

VÝDAJE CELKEM

88.650,850
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SčVK informuje
Jilemnice 1. února 2011

Nově otevřené zákaznické centrum v Jilemnici
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. dnes
zahájila provoz nového zákaznického centra v Jilemnici, ulice
Vodárenská 1320..Zákazníci již nemusí dojíždět se svými požadavky na zákaznické centrum do Turnova, ale mají možnost
využít centra přímo v Jilemnici.
„Naše společnost provozuje 16 zákaznických center v rámci
provozovaného území. Jejich prostřednictvím usnadňujeme
přístup zákazníka k nám. Snažíme se, aby prostředí, ve kterém se potkáváme, bylo příjemné pro obě strany. Nové zákaznické centrum nyní nabízí zákazníkovi pohodlnou dostupnost

Poděkování: Základní škola praktická a Základní škola speciální v Rokytnici nad Jizerou uspořádala pro svoje
žáky lyžařský kurz v lyžařském areálu Studenov v týdnu od
10. 1. 2011 do 14. 1. 2011. Počasí nám příliš nepřálo, prali
jsme se s hustou mlhou, občas i deštěm. I přes nepřízeň počasí jsme si kurz užili. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
Spartaku Rokytnice nad Jizerou a.s. za možnost bezplatného lyžování a zaměstancům vleků za velmi vstřícný a trpělivý
přístup k dětem naší školy. Další velké poděkování patří Ski
servisu Udatný za půjčení veškerého lyžařského vybavení za
minimální poplatek. Zvláštní dík patří zaměstnancům ski servisu za jejich ochotu a velkou trpělivost, kterou denně našich
dětem poskytovali.
Děkují učitelky a žáci ZŠ praktické a speciální
Poděkování: Rádi bychom touto cestou poděkovali rodině Udatných, která školní družině umožnila lyžování ve svém
lyžařském areálu zdarma. Poděkování patří i zaměstnancům
za jejich ochotu, vstřícnost a velkou pomoc dětem. S přepravou lyžařského vybavení nám pomohl pan Petr Jon a paní Jana
Ponocná, která nám byla nápomocna i na svahu.
Všem mnohokrát děkujeme za dva týdny pěkně prožitýchdní.
Děti ŠD a vychovatelky

jak veřejnými dopravními prostředky, centrum je v blízkosti
stanice autobusu i železniční zastávky Hrabačov, tak možnost
parkování vozidel přímo v areálu provozního objektu Severočeských vodovodů a kanalizací, kde se centrum nachází,“
uvedl Ing. Bohdan Soukup generální ředitel společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Na zákaznických centrech společnosti byly pro zákazníky
rozšířeny i provozní hodiny. V pondělí od 8 do17 hodin, ve
středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Ve zbývajících dnech si může zákazník vyřídit své záležitosti po předchozí telefonické domluvě.
Osobní návštěvu, vzhledem k nutnosti podpisu, volí zákazník, který potřebuje uzavřít či ukončit smlouvu se společností. V ostatních případech lze využít i neustále se rozšiřujícího
servisu vodáren prostřednictvím telefonní linky 840 111 111.

Prvňáci na svahu
Slunečné počasí ke konci zimní sezóny vytáhlo ze školních
lavic i žáčky prvních tříd. Malí školáci tedy odložili Slabikáře
a vyměnili učebnice za lyže a školní třídu za zasněžený svah.
Všichni prvňáčci udělali od září veliký pokrok - již hravě zvládají čtení, psaní i počítání, a proto se třídní učitelky rozhodly
uspořádat v rámci hodin tělesné výchovy lyžování.
Ve dnech 9. – 11. února jste měli možnost se s našimi
nejmenšími školáky setkat na vleku v areálu Zemex. Ve středu
ráno se děti po přesunu skibusem mohly seznámit se svými
instruktory z lyžařské školy Yetti school. Trpěliví a šikovní lektoři si děti rozdělili do čtyř skupin a dále se na sjezdovce
proháněly týmy: Gepardů, Opičáků, Rychlíků a Lvů … Prvňáci se na svahu nenechali zahanbit a mnozí se projevili jako
ostřílení borci. Je vidět, že rodiče své děti k lyžování vedou
a také obě mateřské školy rozvíjejí lyžařské dovednosti dětí
již v předškolním věku.
Během prvních dvou dnů se školáci snažili za pomocí instruktorů zdokonalit svou jízdu a připravit se na závěrečný závod. Pátečnímu dni dominovalo deštivé počasí, a přesto se nahoře na startu sešlo 31 závodníků, aby
si změřili síly v královské disciplíně – v obřím slalomu.

Školní družina
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MŠ DOLNÍ ROKYTNICE NAD JIZEROU
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem sponzorům a návštěvníkům plesu naší
MŠ,kteří nás přišli finančně podpořit. Třetí ročník plesu se
opět vydařil a doufáme, že se všichni dobře bavili. Část výtěžku jsme již použili na kulturní akci pro děti - vystoupení
kouzelníka v MŠ. Další částku věnujeme na zlepšení a vybavení školní zahrady a hračky.

Velký dík patří majitelům lyžařských vleků na Studenově - panu Milanovi Udatnému a panu Palmemu a jejich zaměstnancům. Zimní lyžařskou sezónu jsme ukončili karnevalem na lyžích - byl krásný den, a tak si děti pobyt v maskách
na lyžích moc užily.
Počáteční rozpaky a trému vystřídala zdravá chuť soutěžit
a závodníci absolvovali za mohutného povzbuzování rodičů
2 soutěžní kola. Rozdíly mezi konečnými časy byly opravdu
minimální a odměnu a velký potlesk si zasloužili všichni zúčastnění. Nejrychlejšího času mezi chlapci pak dosáhl Honzík
Krejčí a mezi dívkami Deniska Langerová.
Lyžařský kurz se vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných. Velké poděkování patří rodinám Langerovým za bezplatnou možnost využití lyžařského areálu Zemex, Lyžařské škole
Yetti school pana Petra Prokůpka za instruktorskou výpomoc
a Občerstvení pana Z. Kubíčka a J. Dubka za každodenní teplý
čaj a sladkosti. Také děkujeme všem rodičům, kteří se na akci
organizačně podíleli – manželům Krejčím za fotodokumentaci, rodině Tesárkových za odvoz lyžařského vybavení i dalším,
kteří dělali servis v zázemí.
B. Herčíková, M. Hnyková

Se zimou jsme se rozloučili vycházkou na Studenov při
tradičním vynášením Paní Zimy.
Nyní už si užíváme jarních dnů, pozorováním probouzející se přírody.
Děti a učitelky MŠ Dolní Rokytnice

vynášení Paní ZIMY

inzerCE

dětský karneval

Nabídka pro zahrádkáře

V zahrádkářské osadě v Dolní Rokytnici je volná parcela. Zájemci volejte 481 522 890 – večer.

OPRAVY – PRODEJ – SERVIS – Miroslav ŠMÍD
Prodej, montáž a servis plyn. spotřebičů Rozvody: zemní plyn, propan butan Revize
Labská fortna 89, 543 71 HOSTINNÉ |e-mail: slavasmid@centrum.cz | mobil: 602 484 050, 608 101 059

·

·

JUDr. Ladislav Procházka

advokát, si dovoluje oznámit otevření pobočky
advokátní kanceláře na adrese
Horní Rokytnice č. p. 319.
Poskytuji právní služby v oblasti občanského,
obchodního a rodinného práva, zejména:

• převody nemovitostí
• rozvody, včetně vypořádání majetku
• výživné
• vymáhání pohledávek
• různé typy smluv
• podnikání fyzických a právnických osob

Kontakt: Tel./Fax/záznamník: 233 371 770, Mobil: +420 602 242 670, E-mail: akletna@quick.cz
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POUDAČKA

PINKILINKY, HOJAJA
Na Francce Kobrouje z Petránice si štěsti zrouna dvakrát,
třikrát neporajtovalo. Ďůče si vzalo dědka Fišerova a vodžejbrovalo se za nim do Rokenice. (Tolle poudám jen pro mladý,
mý dřiu narozený, to máme za nehtem u perstu ruky. Tenkrát
byl v našich horách takovej zvyk, že dyž si bral Němec Češku, musilo se ďůče hlásiť k Němcum a dyž šlo německý ďůče
do český rodiny, musilo to zas bejť vod svarby po česku).
Z Francky se tedy tim pádem stala Němka.
Němec nebo Čech ? Von to měl každej tak ňák u perdýlky.
Jak se začli chlapi vochlochovať, kdo by si ďál těžkou makovici s takovou perkotinkou, zda luftem po sennici lítaj německý, nebo český chramstáky? Při jenný řezanici na Rezku se pod
stolem potkali dva: „ Co tu smejčíš, Matěji?“
„Inu, co by? Vejrám po zemi a chtěl bych natrefiť na ňákej
zub.“
„A načli to, dyť jich máš pelnou deržku.“
„Nechci ho pro sebe. Mámě vypad z huby viklák, tak mně
vytanulo na mysel, jestli bych tu na ňákej příhonnej nenatrefil.“
Enu, jak poudám, nebylo to s Němcema nejhorší a při trochu dobrý vůle se to dalo i vyderžeť. Až do Henlajna! Bylo až
k nevíře, jak ten síger pomát Johanům a Frídám germáncký
makovice. Vod tý doby, co začli pravou hnátou píchať do nebe
a na pelnou deržku voslavovať Fírera, to s níma bylo k nevydrženi. Darmo poudať, hamba pliť.
Rač se vraťme k Františce. Jeji ďůče si vzalo Němce. Bylo
s nim samodruhý a čkalo se do kouta. Narodil se hoch. Tátu
mu třelili ve válce a máma umřela. Dlouho netervalo, zakle-

Nové knihy na březen
České knihy:
Pawlowská – Ještě, že nejsem papež
Hamzová – Vůně karamelek
Holcová – Lidi aneb Cestování… (3.díl)
Dubcová - Začíná to nudlemi a končí
kudlou v břiše
Nepil – Hledání radosti
Chrastilová – Smrtí život začíná . Láska
mezi kapkami krve
Špičková – Slovem a mečem (historický
r.)
Romány pro ženy a společenské
romány:
Erskinová – Dědictví minulosti
Collins – Naivní mrcha
Lowell – Křišťálový pramen
Haran – Zrádné útesy
Agusová – Kameny bolesti
Irving – Poslední noc na Klikaté řece
Palmer – Druhý názor
Napětí (detektivky, thrillery):
Deaver – Hořící drát
Clark – Zrychlený tep

pal bačkama i dědek Fišeru. Tak, babo raď a dědku hrej! Koza
s krávou a vodstáučetem ve chlíuje, kus háje a hospodářství
na kerku. Pomoc žánná, musili se hlotoniť den za nnem. Ve
dvou, s kůsou a motykou!
Von ale ten život lickej nemuž bejť jen samý selzavý oudolí.
Patří k němu trochu srandy i ňáká tá vyzunknutá štameprlička.
Francka ke stáří už daremně chodila, tak mohla na pobyti jen
někam, kam bys kamenem dohodil. Kam jinam, než k Engoj?
Pokrandali vo tom co bylo, vyzunkli ňákej ten štvertniček….
„Ty, hochu“,škrábal Enge na špehýrku,“poď si pro babku,
vona je ňáká nemohoucí na nohy.“
No jo, to se snanno poví, ale co tejď? Hoch byl slabej a babku by na zádech ke domu nedotarabil? Drap ve stodole trakař
a hemoval k Engoj. „Tralalinky, holala“, babka byla v ráži.
„Pámbu s námi a zlý pryč!“,poudá si hoch, „to zas bude
z vostudy kabát!“ Enge mu ji pomoh usalašiť.
„Jenerál Vindiškréc a vojanští páni….“ Veselila se Františka, hoch měl hambou sevřenou perdýlku. Naproti z vrátnice
vod Keberta zrouna vycházely kalleny a sukařky.
„Babi, ticho!“ Proč tolle vypustil z huby? Akorát jak by hrejk
benzínu do vohně.
„Červenej šátečku kolem se toč………“
Za těch pár kroku stačila Františka přetralálakať všechny,
kerý ní vytanuly na mysel.
No a co? Slunce zašlo, vyšlo, zašlo, vyšlo , jen na sjetě bylo
vo docela malou kápku líp.

Koryta – Dnes večer jsem se rozloučila
Christie – Hodiny
Läckberg – Kameník
Hart – Dole u řeky
Populárně-naučná literatura:
Drobné památky Jilemnicka (dar MěÚ)
Pavlosková – Magická Antarktida
Klíma – Moje šílené století II
Semilsko. Zmizelé Čechy
Novák – Manželství jako trvalý stres
Nové knihy na duben:
České knihy:
Prokšová – Láska po kapkách
Pešková – Zápisky nestandardní ženy
Jícha – Průšvih v Lurdách
Holcová – Romance na tři doby
Lanczová – Třináctá komnata
Káňová – Zlý sen
Romány pro ženy a společenské
romány:
Coulter – Píseň ohně
Lowell – Stříbrná hladina
Haran – Divoké vody
Binchy – Srdce a duše
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Míra Jon

Heidenreichová – Stará láska
Swift – Zítřek
Napětí (detektivky, thrillery):
Dreyer – Hříšníci a světci (lékařský th.)
Kepler – Hypnotizér
Rendellová – Pán vřesoviště
Hedströmová – Vraždy ve Villette
Ellory – Tichá víra v anděly
Hart – Král lží
Humor, fantasy, horor:
Barry – Rukověť správného chlapa
Pratchett – Zaslaná pošta (humor+fantasy)
Briggs – Železný polibek
Le Fanu – Carmilla
Nové knihy v dětském oddělení
– jaro 2011
Pro začínající čtenáře
(a pro čtoucí rodiče)
Jaro je tu! (Popprová)
Ema nejde do školky (Klimentová)
Hádej, hádej, hadači (Žáček)

Zuzanka na kolečkových bruslích. Zuzanka na břehu jezera
Zamilované strašidlo a jiné příběhy
(Aroldová)
Amélie divočí (Blytonová)
Školní detektiv. Kouzelná třída (Pospíšilová)
Modrý Poťouch (Kratochvíl)
Morkes – Komisař Vrťapka a prokletí
zubu moudrosti
pro větší čtenáře
Brezina – Totálně ulítlé prázdniny (To-

tálně ulítlé prázdniny)
Brezina – Dinosauři (Expedice Kolumbus)

Wilsonová – Holka na hlídání. Dvojčata
v průšvihu
Blytonová – Tajemný hrad
Nicholls – Tajemství modrých třešní
Horáková – Tajemství Hrobaříků. Bratrstvo odhaluje zločin
Zábavné hádanky pro bystré děti
Hergé - Tintin v Tibetu
pro dospívající čtenáře
Millan – Sallyino dobrodružné léto
Myracleová - Třináct
Wilsonová – První starosti
Burdová – Strážci dobra, Zrádné hory
Dragor (Poselství jednorožců 1.+2)
Stiefvaterová – Váhání
Gaiman – Kniha hřbitova
Shan – Demonata

Mead – Vampýrská akademie 5. Spoutáni magií
Noviková – Nefritový trůn (Temeraire 2)
Stinson – Borcův kodex (humor)
Zábavně-naučná literatura:
Dinosauři. Úžasný svět zvířat
Čarodějnická kniha. Kouzelná zahrádka
Život s koněm není na jedno kopyto.
Koňská dávka zajímavostí
Tangrami. Figurky a dekorace
Klávesy. Průvodce hrou + CD
Portréty. Lidské tělo. Praktický průvodce kreslení
Informace z knihovny
Na hlavní stránce webu knihovny jsou
nová loga, odkazující na informace
o čtenářství a knihách, především
dětských – tipy pro čtenáře, rodiče
i učitele. Také zde najdete vstup do
on-line katalogu.
Vše na www.mesto-rokytnice.cz
(městská knihovna).

- Přírůstků do fondu knih bylo celkem
719, z toho bylo 438 zakoupeno a 281
jsou dary.
- Vyřazeno bylo 130 knih a brožur (zastaralé obsahem nebo velmi poškozené).
- Počet registrovaných čtenářů je 280,
z toho je 116 dětí do 15-ti let. Návštěvníků knihovny bylo 2.682, webové stránky knihovny byly navštíveny
1.711x.
- Celkem bylo vypůjčeno 9.550 knih
a periodik, což je průměrně 796 výpůjček měsíčně. Z toho je 6.308 výpůjček pro dospělé, 1.771 výpůjček
dětem a 1.471 vypůjčených periodik.
- Nejvíce se půjčuje beletrie pro dospělé, a to 5.602 (romány oddechových žánrů).
- V rámci MVS proběhlo 16 výpůjček
z jiných knihoven, 3 knihy jsme půjčili knihovnám v okolí.
Soňa Valášková, Městská knihovna

Statistika za rok 2010
- Knihovna měla k 31. 12. 2010 celkem
15.254 knihovních jednotek (knihy,
brožury) a nabízela celkem 20 titulů
periodik (časopisy) – část dostala darem.

Ohlédnutí za návštěvou…
V pondělí 14. 3. přijela do našeho města, na pozvání městského úřadu, spisovatelka Petra Braunová. Dětem z 1. stupně ZŠ, střídajícím se ve školní družině od 8 do
11 hodin, četla se zaujetím ze svých knížek a besedovala s nimi. Odpoledne přišla
do městské knihovny a s hrnkem čaje a hlasem poznamenaným, nejen tímto dopolednem, vyprávěla znovu a zajímavě o knihách, určených dospělým a dospívajícím.
Kdo přišel, nelitoval, bylo to příjemné setkání.
Autorka jezdí velkou část roku po republice, střídá školy a knihovny a přitom
píše (třeba cestou ve vlaku) další knihy. Tu nejnovější právě odevzdala nakladateli,
vyjde v květnu a bude o fenoménu facebook, žánr psychothriller. Petra Braunová
umí psát i vyprávět, má spoustu zážitků, nejenom z besed s dětmi, ale i z procesu
tvorby jednotlivých knih. I když vypráví o sobě a své práci, je upřímná, normální
a přesto zajímavá, aspoň pro nás, kdo si život bez knihy neumíme představit –
i když je svou profesí na té druhé straně, je odjakživa i čtenářkou. Má ráda lidi
a děti ráda zaujme i poslouchá. Což se ukázalo hned druhý den v knihovně – děti
z 1. stupně teď rozhodně vědí, kdo je Petra Braunová a všechny její dětské knížky
jsou vypůjčené a několikrát zamluvené. Pokud bude zájem, přijede znovu na besedu s dětmi z vyšších ročníků.

Společenská kronika - statistika 2010
K 31. 12. 2010 má Rokytnice nad Jizerou 3.016 trvale přihlášených obyvatel, z toho je 23 cizinců.
V roce 2010 se do Rokytnice nad Jizerou přistěhovalo 82 obyvatel, odstěhovalo se 75 občanů.
V rámci města se přestěhovalo 61 občanů.
V roce 2010 bylo u našeho matričního úřadu uzavřeno 15 sňatků.
V roce 2010 se narodilo 31 dětí a zemřelo 47 občanů.
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci březnu a dubnu 2011 tito naši spoluobčané
včetně občanů odjinud v místním domově důchodců:
80 let

81 let
82 let

83 let

Muchová Marie
Wild Karel
Bartoničková Libuše
Jirouš Oldřich
Hnyková Milada
Hásek Vladislav
Janoušek Josef
Vojkůvka Jiří
Hásková Pavla
Jón Ladislav
Votoček Josef
Kobr Miroslav

84 let
85 let
86 let

87 let

88 let
89 let

Brožová Věra
Petráková Ludmila
Chlumová Anna
Fait Josef
Soukup Dobroslav
Kmínek Josef
Štěpánková Marie
Jirouš Vladislav
Srnová Jitka
Kebrtová Marie
Králíček Lubomír
Růžičková Marie

Bartoníčková Jarmila
Šírová Růžena
Kocourková Ludmila
Munzarová Božena
Kavanová Božena
Opočenská Lidmila
Echtnerová Lidmila
JUDr. Setunský Karel

90 let
91 let
93 let
99 let

Všem oslavencům
blahopřejeme!

Občané zemřelí v roce 2010:
Zlámal Josef
Jonová Jiřina
Topičovský Jan
Kavánová Zdeňka
Stejskalová Libuše
Rumanová Miloslava
Kovářová Žofia
Hajna Ladislav
Vondrová Hana
Jiroušová Věra

Jebavý Zdeněk
Suchánková Hana
Votočková Alena
Schoberová Ida
Rajman Josef
Jon Bohumil
Škoda Stanislav (DR)
Kmínková Vlasta
Vránová Věra
Hudeček Jozef

Metelka Oldřich
Tichá Božena
Jindřišek Miloslav
Seidel Jindřich
Novotná Marie
Čermák Radko
Šrom Petr
Dionysiová Ludmila
Pěnička Richard
Šamko Andrej

Jahodová Věra
Pavlatová Eva
Smilek Bohuslav
Steiner František
Veseloušová Božena
Škoda Oldřich
Pohořalý Zdeněk
Jumrová Květa
Vejnarová Vlasta
Škoda Stanislav (HR)

Vítání občánků

Svoboda Otakar
Slavíková Věra
Votoček Bohuslav
Kuřová Alena
Králová Jaroslava
Schneider Pavel
Vránová Jindřicha

Děti narozené v roce 2010:

SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu
19. března 2011 slavnostní vítání novorozených občánků našeho
města do života.

Přivítáni byli:
Novák Janek, Kašťák Vít, Smola Jan, Zuzánek Michal,
Javůrek Viktor, Šilhavý Petr, Vrdlovcová Ester,
Škodová Anna
Děkujeme dětem a paní učitelce

Jolaně Pokorné a paní učitelce Michaele
Hnykové ze Základní školy v Rokytnici nad
Jizerou za velmi hezké vystoupení.
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Kučera Matouš
Zemánek Vojtěch
Martinek Ondřej
Drtina Petr
Čásárová Sandra
Preisler Jan
Kadidlo Filip
Bulušková Marie
Pohořalý David
Štens Denis
Večerník Jakub
Hančilová Melánie
Pacák Jakub
Pacák Tomáš
Marák Oskar
Novotný Jakub
Šatava Šimon
Matyáš Vojtěch
Machačka Karel
Novák Janek
Kadavá Ema
Rybínová Anežka
Kašťák Vít
Smola Jan
Hornová Jitka
Zuzánek Michal
Javůrek Viktor
Šilhavý Petr
Vrdlovcová Ester
Soukupová Natálie
Škodová Anna

M O T T O: STROMŮ NENÍ NIKDY DOST
Vážení spoluobčané,
traduje se, že Rokytnice měla v období první republiky nejčistší ovzduší ze všech krkonošských středisek. Na Dvoračky
často zajížděl prezident Beneš.

Jaká je situace dnes?
Média nás denně informují o městech se zakouřeným a nezdravým ovzduším, nebylo by tedy od věci zjistit také kvalitu
ovzduší v našem městě? Stačí vyjít na Studenov, Strážník nebo
Horní Domky a podívat se za inverzního počasí do údolí. Je
zaplaveno šedivým smogem. Není divu, vždyť po hlavní komunikaci denně projíždí stovky aut. Jejich frekvenci nelze omezit, protože značnou část našich obyvatel živí turistický ruch.
Jaké jsou tedy možnosti zlepšit kvalitu ovzduší v našem
údolí? Domníváme se, že by výrazně pomohla masivní výsadba
stromů a keřů. Stromy v Rokytnici se spíše kácejí a nevysazují
se nové. Jen stručně uvádíme jejich význam pro krajinu:
1. Pohlcují škodlivý oxid uhličitý a uvolňují kyslík
2. Zadržují vodu a to 6krát více než luční porost, vodu pomalu
vypařují a zvlhčují tak ovzduší
3. Chrání před hlukem
4. Zkrášlují krajinu, příznivě působí na psychiku lidí
5. Poskytují pastvu včelám, úkryt a hnízda ptákům
6. I po smrti jsou k užitku jako topivo, stavební a umělecký
materiál
Pokud jsou v zimě příznivé sněhové podmínky, není o rekreanty nouze. Ale co ve zbývajících ročních měsících? V posledních letech počet turistů rapidně klesl. Jak je přilákat? Je
nutné postarat se o to, aby naše nádherné rokytnické údolí
bylo PŘITAŽLIVĚJŠÍ! Čistý vzduch provoněný kvetoucími keři
a zelenajícimi se stromy, jsou bohatstvím, které dokážeme
z části sami ovlivnit.
Zamysleme se všichni, co je pro nás (rodiny s dětmi, majitele rodiných domů, penzionů) úžitečné!
Sluší se pochválit ty, kteří zkrášlují svá obydlí výsadbou dřevin a květin. Uvnitř města se však nachází mnoho ploch, na
kterých by se stromům a keřům dařilo. Právě tak je nutné
vysazovat stromy v blízkém okolí, kam chodí lidé nejvíce na
procházky.

Které dřeviny doporučujeme?
Jehličnany: smrk, jedle, borovice vejmutovka,
jedle douglaska
Listnáče:
jeřáb, jasan, javor, lípa, třešeň ptáčnice,
vrba košíkářská, ovocné stromy
Keře:
pámelník, dřišťál, skalník, távolník, kleč
Sadbu získáme z náletů v okolí města, z keřů odkopky anebo nákupem. Vhodně sázíme na vlastní pozemky, na strmé
stráně a meze.
Lidé si vůbec neuvědomují, jak velké bohatství
stromy představují!
Záleží jen na NÁS, jakým způsobem ho pro sebe
dokážeme využít.
Naši Rokytnici zřejmě ani v blízké budoucnosti nečeká přihlášení do regionální soutěže podobné Vesnici roku nebo Projektu WHO Zdravé město (např.: Jilemnice se ho účastní od
r. 2002). Společným cílem takovýchto akcí je dlouhodobě dotvářet město jako kvalitní místo pro život. Jakou odpovědnost
máme vůči životnímu prostředí kolem nás?
KVALITNÍ a PŘITAŽLIVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT je vlastně společný bod zájmů pro veřejnost i město Rokytnici.
Porozhlédněte se po městě, najdete spoustu zanedbaných
nebo nedostatečně využívaných prostranství, volajících po
obnově nebo úpravě. Velmi důležitá jsou místa, která podporují celkový vzhled města a jsou navštěvovaná turisty. Dále
ta, kde probíhají kulturní a sportovní aktivity ve městě a nebo
se utváří vztah k přírodě. Pojďme se všichni projít městem,
rozhlédnout se a postupně začít zkrášlovat a dotvářet své nejbližším okolí.
CHCEME nebo NECHCEME PŘITAŽLIVÉ ZDRAVÉ MĚSTO ???
P. Hezká
D. Zajícová

APROPO informuje
Jen v Rokytnici jsou pašeráci doma
Že je název mikroprojektu projektu patřičně trefný (Rokytnická zima aneb u nás jsou pašeráci doma) se na vlastní oči,
uši, ale také jiné údy či orgány svého těla mohli přesvědčit
všichni návštěvníci města, a to jak o Vánočních trzích, tak
o letošním Pašeráckým vejkendu.
V době adventní (o sobotě 18. prosince 2010) se na Dolní náměstí sjeli regionální i místní výrobci se svými výrobky,
rybáři přivezli kapry, lesníci vánoční stromky. Náměstí védilo podium, na kterém se střídala vystoupení dětí z mateřské
školy, škol základních i ze základní umělěcké školy. Děti z Mateřské školy v Dolní Rokytnici zazpívaly. Děti z prvního stupně
základní školy v Rokytnici nad Jizerou nám zarecitovaly básničky s vánoční tématikou, k tomu byly doprovázeny zpěvem
dětského sboru Skřivánek (ve kterém některé samy zpívají).

Wojcieszowské žačky a žáci divákům a posluchačům předvedli, jak se vánoční svátky slaví na severní straně Krkonoš. Na
flétny a na flétničky zahráli hráči ze Základní školy v Jablonci
nad Jizerou. Na konci více jak dvouhodinového programu vystoupily Wojcieszowianky, dámy v létech, za doprovodu akordeonu.
Vystoupení na Vánočních trzích omezily hlavně nemoci,
kvůli kterým děti nemohly vystupovat. Trápily je vysoké horečky a angíny. Ale díky Krakonošovi nakonec nebyly mrazy
v den konání již tolik vysoké, a tak mohli zbylí kamarádi zaskočit a navodit vánoční atmosferu na Dolním náměstí všem
příchozím.
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Po Novém roce začaly přípravy na únorový Pašeráckej vejkend. Realizace jednotlivých programů byla rozdělena mezi
hlavní pořadatele – městský úřad, Horskou službu a realizační
tým akciové společnosti Spartak.
Radnice byla v den konání (v pátek 18. února 2011) vyzdobena masopusními maskami dětí ze základní školy speciální
a praktické. Děvčata z „devítiletky“ pod vedením paní učitelky Vávrové napekla několik druhů koláčů, které pak děti
v maskách během dopoledne a odpoledne na rynečku před
radnicí společně s informačními letáčky rozdávaly.
Návštěvníci Pašeráckýho jarmarku mohli nakoupit brusinkové a rakytníkové marmelády, ochutnat Kitlovy bylinné likéry,
nakoupit dětem dřevěnné hračky nebo sobě chybějící vařečky
do kuchyně, pro vyznavače biopotravin jsme pozvali farmáře
ze Zlaté Olešnice, pokud některé z dam chyběla stylová sukně nebo šaty, mohly si je vyzkoušet a zakoupit u dalšího ze
stánků. O masopustní jídelníček se postaral vyhlášený řezník
pan Štemberka, který připravil na tři tisíce jitrnic, spoustu
tlačenek a ještě víc ovaru. K ovárku bylo možné krom chleba
přikusovat také sejkorou od rokytnických dobrovolných hasičů. Sejkory pekl i pan starosta Petr Matyáš. Jeho kolegové pak
pro zahřátí připravili nápoj dle výběru a chuti.
Letos jsme dali přednost dětem, proto zde měla svůj prostor vyhrazena rokytnická Základní škola speciální a praktická, která prezentovala výrobky dětí. Jarmark ale nebyl pouze
ve znamení nákupů – své místo tu měl rokytnický Dům dětí
a mládeže, který se nám postaral o doplňující program. Děti
si zde mohly nechat namalovat obličej a stylizovat se tak
do oblíbeného zvířátka nebo postavičky z komixů. Některé
děti daly přednost vlastnoručně vyrobené masce, kterou si
pak po vybarvení mohly připevnit na obličej jako škrabošku.
Zajímavou disciplínou bylo házení jitrnic na cíl, vlastně do
hrnce. Toto nové pašerácké „zápolení“ vyzkoušel také wojcieszowský starosta Slawomir Maciejczyk.
K poslechu zahrály a zazpívaly (stejně jako o Vánočních
trzích) Wojcieszowianky, které po celý den neztrácely elán
a nadšení. Po poledni se k nim přidala kapela Žold, která
rockově okořenila hudební doprovodný program. V odpoledních hodinách přijela děvčata z jablonecké Základní umělecké školy. Doprovázeny na klávesy, zazpívala nám jarmareční
písně. O to, aby bylo vystoupení opravdu jarmareční se postaraly děti z výtvarného kroužku. Děvčata s sebou totiž měla
obrázky, na kterých byly výjevy z písní.
Když odbíjela 14. hodina, přišly na rynek dva soutěžní týmy,
které od ranních hodin vařily krajové speciality. Rokytnické
děti měly připravené kyselo. Wojcieszowské děti uvařily bigos. Tomáš Petráň (který nás od rána až do pozdních hodin
doprovázel mluveným slovem) nechával návštěvníky ochutnat
tu kterou polévku a pak se jich ptal na chuťové zážitky. Polévkové klání hodnotili všichni velmi kladně, a tak nebylo divu,
že soutěž dopadla nerozhodně. Oba vítězové dostali pamětní
listy a trička na vzpomínku.
V odpoledních hodinách se k nám do Rokytnice přijel podívat ponikelský starosta. A jaké to bylo překvapení, když jsme

zjistili, že k nám přijel povědět kekonošskou poukačku!? On
totiž zaskočil za nemocnou Slávku Hubačíkovou, tradiční to
vypravěčku poudaček a účastnici sjezdů Jilemského spolku
dam a dívek. Ano, i jilemské dámy a dívky zavítaly. Jejich
řady drobně prořídly, polovinu z nich totiž skolila viróza.
A když bylo po 16. hodině, z ničeho nic se na náměstí objevil Krakonoš. Jeho pašerácká družina se letos trousila ze
všech koutů Krkonoš, dokonce přijeli i pašeráci a pašeračky
z Polska. Po nezbytném uvítání se s účastníky a návštěvníky jarmarku, ale také hromadném focení, vydal se Krakonoš
i s družinou (pašeráků, lyžníků a návštěvníků) do studenovského skiareálu, kde na ně čekali mužové od Horské služby.
Pašeráci a lyžníci s loučemi v rukou vyjížděli na studenovský
kopec, když dole v doskočišti probíhala ohňová show. Čekání
se tak divákům zkrátilo, ale hlavně zpestřilo. Procházeje davem, bylo slyšet v několika jazycích, jak si program návštěvníci chválí. Jejich spokojenost byla i naší spokojeností! Když
ohňivé ženy a mužové dokončili svoji show, začali z kopce
sjíždět pašeráci i lyžníci s loučemi v rukou. Efekt skákajích
odvážlivců se světly v rukou byl na jakoukoliv vzdálenost krásný a mnohdy překvapivý, to když jich skákalo více najednou
nebo někdo sjížděl na saních.
Okolo 19. hodiny se nad Studenovem rozsvítil ohňostroj,
který celou páteční akci pozvolna ukončoval. Po sedmé večerní zůstali již jen dobře odění a rozveselení návštěvníci,
začala totiž diskotéka na sněhu.
Na druhý den spartakovský realizační tým vyjel s pašeráky
na hřebeny a termácel se s nimi po rokytnických boudách.
Počasí jim přáslo, a tak bylo možné vyzkoušet si jízdu na telemnarkových lyžích, nebo dokonce na Dvoračkách zápolit
„O zlámanou grešli“ v paralelním závodě. V odpoledních hodnách se pak všichni sešli na baru a za příjemné hudby zakončili sobotní část Pašeráckýho vejkendu. Za celej vejkend se
nikomu nic nestalo a všem se u nás líbilo...
Na závěr se sluší všem, kteří za realizací obou dvou částí projektu Rokytnická zima aneb u nás jsou pašeráci doma
poděkovat. Pro celý projekt bylo důležité se přesně domluvit, co a jak bude potřeba zajistit, co nacvičit, co zahrát, co
zazpívat, co upéct a co uvařit a my si myslíme, že se nám to
podařilo. Děkujeme proto Euroregionu Nisa, že nás podpořil,
že jsme mohli „překračovat hranice“! A to i přesto, že žádné
státní nejsou. Mohli jsme tak překročit hranice k vzájemné
spolupráci. Doufáme, že jsme se rozešli správným směrem,
a že nezůstane jen u jednoho projektu, ve kterém se „pašovala dobrá nálada“!
Mgr. Blanka Kučerová,
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t.č. koordinátorka projektu
Rokytnická zima aneb u nás jsou pašeráci doma

Pro ty, kteří chtějí vidět obrázky či videa z akcí, ještě
webová stránka projektu:
www.rokytnicka-zima.webnode.cz

Apropo – autorské čtení s besedou
V pondělí 14. března 2011 zavítala Petra Braunová do naší
základní školy, kde na ni netrpělivě čekaly tři skupinky dětí.
Pro každou z nich měla připravené jiné knížky. Prvňáčci „nahlédli“ do edice prvního čtení. Druháci, třeťáci a čtvrťáci
s páťáky byli seznámeni s napínavým příběhem o Emě a její
kouzelné knize. Spisovatelka jim ale představila také knížky
o klucích, kterým se staly zajímavé a neobyčejné příhody.
Tomáš S. se setkal s Ufony a Martin se v minulosti seznámil
s babiččiným bratrem. Už o obědové pause byla rokytnická
škola načichlá dětským nadšením z netradiční návštěvy.
Ještě ten den byla Petra Braunová v rokytnické knihovně.
Účast byla skromná. Spisovatelka vyprávěla o knížkách pro
dospělé, o psaní a povídání s Kamilou Moučkovou, oblíbenou televizní moderátorkou, o které a se kterou napsala dvě
knihy. Otázky se točily také okolo vzniku knih Pozorovatelka
a Kalvárie.
Druhý den ráno pokračovala pásma na Základní škole ve Vysokém a v sousedním Jablonci nad Jizerou. Dětem byla představena Ema a její kouzelná kniha, protože počet dětí v těch-

to školách je o hodně nižší než v Rokytnici nad Jizerou, a tak
by nebylo vhodné mluvit jen o knížkách pro začínající čtenáře, nebo pro ty odrostlejší. Zkrátka Ema byla pohádkovým
fantasy kompromisem, co zaujme malé, větší, kluky i holky.
Děti po oba dva dny měly zvídavé dotazy. Nejkrásnější dotaz za dva dny, co u nás spisovatelka pobývala, byl „jaká byla
Vaše nejoblíbenější knížka, když jste byla dítě?“ Odpověď
byla překvapivá. Oblíbenými knihami Petry Braunové byly příběhy o Indiánovi Vinnetouovi, ke kterým, vlastně jen k jedné
z nich, k té poslední, se pojí krásný dětský příběh. Když se
čtenářka Petra dočetla, že Vinnetou na konci příběhu zemře,
rozhodla se, že to tak nenechá. A přes všechna upozornění,
že se do knížek nepíše, vzala tužku, papír a lepidlo a konec
Vinnetoua přepsala.
Při loučení u autobusu na Liberec, kde měla autorka dětských knih v následujícím dni další čtení, mi sdělila, že by se
sem ráda znovu vrátila. Byla a jsem potěšena, že i jí se naše
dětská a čtenářská setkání líbila.

Rokytnice nad Jizerou

23. 04. 2011 Velikonoční Naboso – Restaurace Šnekoland
14. 05. 2011 Parademarche Na Háskově, od 20.00 hodin, dále
vystoupí Paralen i Ibalgin

Zájezd do divadla – Holky z kalendáře

Pokud jste v minulém vydání Rokytnického zpravodaje zavadili okem o zmínku, že se chystáme do divadla, zrak Vás
rozhodně nešálil. Na divadelní představení Pan Kaplan má
třídu rád čekáme již rok. Pořadník je stále plný a na nás se
na jaře určitě nedostane. Rozhodli jsme se proto vybrat jiné
představení.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny na Pálení čarodějnic,
které se uskuteční v sobotu 30. dubna 2011 na centrálním
parkovišti P2 v Horní Rokytnici.
Program:
19.30-19.45 hodin – řazení lampiónového průvodu u bývalého A-clubu
19.45-20.00 hodin – lampiónový průvod
20.00 hodin – vystoupení mažoretek DDM Pod střechou
20.30 hodin – zapálení vatry
Vystoupí skupina VICHR Z HOR. Občerstvení zajištěno!

V divadle ABC, ze kterého nám chodí nabídky představení
nejčastěji, jsme vybrali „horkou novinku“ Holky z kalendáře, která měla premiéru 19. března 2011! Syžet této hry
říká: „Na počátku byla skutečná událost, která se stala námě-

tem pro film a později i základem úspěšné divadelní hry. Dámy
v letech z jednoho venkovského hnízda, kde není příliš bohatý
společenský život, se domnívají, že mají své nejlepší časy za sebou. Každá z nich se musí vyrovnávat s nějakou těžkou životní
situací – odchodem dítěte, smrtelnou nemocí manžela, krachem
živnosti, manželskou nevěrou – a to bez naděje, že jednou bude
líp a že ještě za nějakým rohem čeká nový a lepší život. Nápad nafotit kalendář s akty je bláznivý úlet, který se postupně
promění ve velkolepou vzpouru proti osudu, proti stáří, proti
životní marnosti. Není tak důležité, že kalendář promění ospalé
městečko v metropoli a dámy z farního spolku v mediální celebrity, jako to, že jeho prostřednictvím najdou, ve stínu smrti,
znovu ztracenou svobodu, hravost, nová přátelství, nové sny
a novou naději.“ S herečkami v hlavních rolích: Danou Batul-

kovou, Lenkou Termerovou, Kateřinou Macháčkovou, Jitkou
Smutnou, Veronikou Gajerovou, Radkou Fidlerovou a Hanou
Doulovou ji pro Divadlo ABC v české premiéře nastudoval Ondřej Zajíc.

Jestli Vás návštěva do divadla zlákala, přijďte si na účtárnu
Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou zarezervovat lístek
s cestou do Prahy (a zpět). Cena vstupenky je 220,- Kč a doprava za 230,- Kč – celkem tedy 450,- Kč. Představení je od
19:00 hodin, čas odjezdu z Rokytnice ještě upřesníme (předpokládáme ve 14.00 hodin, abychom si v Praze ještě stihli
dojít „na kávu“).
Blanka Kučerová
Úsek finanční a cestovního ruchu

Žádáme občany, aby do připravované vatry nenaváželi
žádný vlastní rostlinný či jiný odpad.

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN

V sobotu 21. května 2011 se bude na centrálním parkovišti P2 v Horní Rokytnici konat od ranních hodin okresní
kolo soutěže mladých hasičů Hry Plamen. Této soutěže se
pravidelně účastní v kategoriích mladší a starší žáci více
než 30 desetičlenných družstev. Soutěž mladých hasičů hry
Plamen se skládá z podzimního závodu požární všestrannosti
a jarního závodu v požárně technických disciplínách. Mezi ně
patří štafeta 4x 60 m, štafeta dvojic, štafeta CTIF na 400 m,
požární útok CTIF a královská disciplína požární útok. Přijďte
podpořit mladé hasiče. Občerstvení zajištěno!

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU

V sobotu 28. května 2011 se na centrálním parkovišti P2
v Horní Rokytnici uskuteční od 13 hodin okrsková soutěž
v požárním sportu. Soutěžit se bude ve dvou disciplínách,
kterými jsou požární útok a soutěž jednotlivců v běhu na
100 m s překážkami. Přijďte podpořit družstvo rokytnických
hasičů a ostatních družstev ze sousedních sborů. Občerstvení zajištěno!
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Společenský dům JILM Jilemnice
18. 04. 2011
14. 05. 2011

Šunen Romale – Poslyšte Romové. Romské pohádky a vyprávění,
humoresky, anekdoty, písně i básně. Hrají: Barbora Hrzánová
a Jana Boušková. Od 19.30 hodin.
Májový jarmark na Masarykově náměstí v Jilemnici

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
DUBEN / KVĚTEN 2011
sobota 16.4. v 19.45 h.

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO
VOSÍHO HNÍZDA

Akce v okolí:
23. 04. 2011

Velikonoční rock – v Kulturním domě Jablonec nad Jizerou. Vystoupí skupiny Veselá Mrtvá Klárka, E!E a Alibi Rock. Vstupné do
20.30 hodin 80,- Kč, později 100,- Kč. Autobusová doprava z Rokytnice a zpět zajištěna.

25. 04. 2011

Šmajdání za historii opevnění z roku 1938 na pomezí Jizerských
hor a Krkonoš – Kořenov, prohlídla bunkrů i s výkladem po trase asi
12 km, Kořenov

16. 04. 2011

Country festival – v KC Golf v Semilech. 6. ročník festivalu, kde
uslyšíte: Johny Walker Band, Namodro, Fous, Dostavník a Flastr

SPRING FEST
Naše horské městečko letos uvítá 4. ročník projektu SpringFest. Festival začne
14. 5. 2011 přímo ve Skiareálu Horní Domky, můžete se těšit na hvězdná jména
jako JAKSI TAKSI, TRABAND, FRANTIŠEK NEDVĚD ml,. Šatlava, The Elements (SK),
VEvývoji, UP!GREAT atd. Od 16h vystoupí 7 kapel na hlavním podiu a 5 zejména
místních hudebních těles na druhém podiu. Dále pro podporu myšlenky projektu je
samozřejmě připravena tzv. Beseda-stage. Akci moderuje Petr Srna.
Festival je založen na spolupráci „věřících“ s „nevěřícími“. Na organizaci se podílejí a festival navštěvují lidé s rozdílnými názory na svět i víru. Stejně tak členové
kapel, které na festivalu vystupují, mají různé pohledy na život. Ale co nás spojuje,
je vzájemná tolerance a snaha o pochopení. Akce se díky této myšlence dostala
např. i na obrazovky ČT 1, Tv Noe, do regionálních radií a stránky tištěných médií.
Festival je multižánrový. Hraje se od jemných melodií folku a funku přes klasický
pop, rock či ska až po tvrdý metal a veselý punk. Do programu je již tradičně řazena
zábavná vložka jako např. taneční vystoupení, světelná či bubenická show a jiné.
Důležitou součástí projektu jsou vystoupení různých osobností. Např. kněží mluví o tom, co může křesťanství nabídnout dnešnímu světu, „nevěřící“ lidé povídají
o svém vztahu k církvi či Bohu apod. Rádi vítáme zahraniční hosty, kteří mluví o situaci v jejich zemi. Pro zájemce pak následuje v klidném prostředí beseda s vystupujícími.
Heslo projektu je: “…pod jedním Nebem.“ Bavíme se, pracujeme a hlavně žijeme
pod jedním nebem. Motto festivalu vyjadřuje, že i přes vzájemné rozdíly plujeme na
jedné lodi. Ať jsme, kdo jsme, Země je společná všem a „nebe“ bývalo vždy symbolem něčeho nedosažitelného a věčného.
JAKSI TAKSI na křesťanském festivalu? Pro stálého návštěvníka hudebního festivalu SpringFest (SF) by tenhle titulek neměl být zvlášť překvapivý, leda jen v tom,
že se může těšit na kapelu, kterou moc dobře zná. Ovšem pro ostatní by to mohlo
vyvolat otázky, co dělají tihle „punk-rokeři“ na takovéto akci? Hodí se to vůbec?
Festival je pořádaný zejména mladými věřícími nadšenci s myšlenkou hledání tolerance a spolupráce mezi lidmi vyznávající rozdílný pohled svět. Proto pořadatelé
hledají kapely, které se buď skládají z věřících členů, nebo mají zájem se k tomuto
projektu vyjádřit.
Akci podporuje Liberecký kraj, Královéhradecká diecéze, město a farnost Rokytnice nad Jizerou.
Vstupenky opět v předprodeji za 110,- Kč od února 2011. Seznam prodejen
nebo formulář pro objednávku vstupenek naleznete na webu akce.
Navštivte www.springfest.cz pro více informací.
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Švédské kriminální drama (146 min.). Filmové zpracování
třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, kteří se ji
pokusili zabít, a také vládním institucím, které jí téměř zničily
život. Zásadní komplikací je ale kulka, která jí uvízla v hlavě.
Lizbeth leží pod přísným dozorem na jednotce intenzivní péče
s nepatrnou šancí na uzdravení. Pokud se jí to povede, bude
souzena za tři vraždy a jeden pokus o vraždu. Už tak bezvýchodnou situaci ještě vyhrocuje jiný pacient, který leží ve stejné nemocnici - její vlastní otec Alexander Zalaščenko, který se
chce své dcery jednou provždy zbavit. Lisbeth totiž znamená
nebezpečí pro něj i pro “Sekci” – nelegální skupinu uvnitř tajné
policie, která mimo jiné odpovídá za to, že tenhle bývalý agent
sovětské výzvědné služby zůstane i nadále v utajení…
Film Dívka, která kopla do vosího hnízda je adaptací třetí části
trilogie „Millenium“, švédského novináře a spisovatele Stiega
Larssona (1954-2004). Od roku 2005, kdy ve Švédsku vyšla první kniha, se celá trilogie stala velkým mezinárodním
bestsellerem s 21 milióny prodanými knihami ve více než 40
zemích. Sám Larsson se bohužel velkého triumfu svého díla
nedožil – zemřel náhle v roce 2004, krátce poté co předal
rukopisy knih svému švédskému vydavateli. Vstupné 60,- Kč,
přístupný (15)

sobota 23.4. v 19.45 h.

OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Americký širokoúhlý western (109 min.). Odplata si nakonec
cestu najde. Stejnojmenný román Charlese Portise byl už jednou zfilmován, v roce 1969 s Johnem Waynem v hlavní roli.
Sourozenci Coenovi přesto netočili jeho remake, ale adaptaci
původní předlohy. „Příběh vypráví přemoudřelá čtrnáctiletá
holka a právě tím je výjimečně silný a zároveň zábavný. Připomíná to Alenku v říši divů, protože i tady se malá holka
ocitá v prostředí, které je, mírně řečeno, exotické,“ říká Ethan
Coen. Díky tomu mohli bratři ve filmu zkombinovat osvědčené prostředky, kvůli kterým už doma nemají kam dávat další
filmové ceny – až na kost obnažené emoce, černý humor,
bizarní momenty a syrovou brutální realitu. Vstupné 60- Kč,
přístupný (12)

sobota 30.4. v 17.15 h.

NEVINNOST
České širokoúhlé drama režiséra Jana Hřebejka (102 min.).
Lásky se nikdy nezbavíš. Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák, Zita Morávková, Alena
Mihulová, Anna Linhartová. „V tomto filmu se zase vrací téma
rodiny, což je naše stálé téma, které obrábíme v různých konfiguracích a různých žánrech, od muzikálu, přes nostalgickou
komedii a ironické drama. I Nevinnost je vlastně rodinný portrét. Když to řeknu banálně, tak to je film o lásce, ale o lásce,
která je hraniční, nebezpečná a stravující,“ dodává scenárista
Petr Jarchovský. Stejně jako v případě úspěšné Kawasakiho
růže, do níž obsadil Ladislava Chudíka, umožnil režisér Jan
Hřebejk i tentokrát jedné herecké legendě návrat na filmové
plátno po mnoha letech. Luděk Munzar se na něm naposledy
objevil ve filmu Františka Vláčila Mág. Po bezmála pětadvacetileté pauze se do kin vrátí jako hlava rozvětveného rodinného
klanu. Zbytek hereckého obsazení tvoří mix neokoukaných
tváří a zkušených herců, jimž vévodí Ondřej Vetchý ve velmi
kontroverzní roli. Vstupné 65,- Kč, přístupný.

středa 4.5. v 19.45 h.

CIZINEC
Americké širokoúhlé drama (105 min.). Hrají: Angelina Jolie,
Johnny Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff,
Rufus a další… Johnny Depp představuje ve filmu Cizinec
amerického turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě intrik, romantiky a nebezpečí. Frank se v průběhu
spontánního výletu po Evropě zcela náhodou seznámí a začne
flirtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila
cestu zcela plánovitě. Jejich vášnivá romance se v okouzlujícím prostředí Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba zjišťují, že
se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky s myší. Vstupné
70- Kč, přístupný

Stolní tenis

Florbal

Tabulka souteže po 14. kole - Základní část
1.

Jiskra Nový Bor C

14

12

1

1

0

189:63

39

2.

Spartak Rokytnice A

14

9

3

2

0

160:92

35

3.

SKST Liberec I

14

9

1

4

0

154:98

33

4.

Jiskra Raspenava B

14

9

1

4

0

148:104

33

5.

Spartak Chrastava A

14

8

3

3

0

137:115

33

6.

Cvikovácek Cvikov A

14

6

6

2

0

137:115

32

7.

TJ Zákupy A

14

5

2

7

0

135:117

26

8.

Sokol Koštálov A

14

4

3

7

0

118:134

25

9.

TTC PS Lomnice
-Tuháň B

14

3

3

8

0

112:140

23

10. Bižu Jablonec E

14

4

0

10

0

100:152

22

11. Slovan Hrádek A

14

2

3

9

0

90:162

21

12. Sokol Turnov C

14

0

0

14

0

32:220

14

Sezona 2010/11 - www.cfbu.cz
Florbalové týmy z Pojizeří obsadily první a druhé místo
v Liberecké lize mužů.
Florbalisté TJ Spartak n./Jiz. skončili v Liberecké lize mužů
- divize A, na celkovém druhém místě (2009/10 - 5. místo,
2010/11 - 3. místo). Postup do třetí ligy si letos po suverénním výkonu zajistil tým SCC Semily a po dvou letech se tak
vrací do vyšší soutěže. Rokytničtí florbalisté se o postup pokusí už počtvrté, od podzimu v nové sezoně 2011/12.
Z důvodu rozšíření florbalové základny a posílení týmu
mužů na novou sezonu je vypsán celoroční nábor hráčů (muži,
dorost). Pro děti bychom potřebovali získat rodiče (trenéry),
kteří by vedli tréninkové hodiny. Jedná se o možnost tréninků v neděli odpoledne v hale TJ Spartak (po dohodě i jindy).
Pokud vás kolektivní sport baví a chcete si protáhnout tělo,
zkuste florbal.
Liberecká liga mužů - divize A
Družstvo

14. kolo souteže
Sokol Turnov C - TTC PS Lomnice-Tuhan B

3:15

(17:49)

Spartak Rokytnice A - Sokol Koštálov A

10:8

(35:29)

Jiskra Raspenava B - Slovan Hrádek A

10:8

SKST Liberec I - Cvikovácek Cvikov A

9:9

(39:32)

TJ Zákupy A - Spartak Chrastava A

8:10

(32:37)

Jiskra Nový Bor C - Bižu Jablonec E

18:0

(54:5)

13. kolo souteže
Spartak Rokytnice A - TTC PS Lomnice-Tuháň B

2:6

(39:33)

Sokol Turnov C - Sokol Koštálov A

4:14

(18:45)

SKST Liberec I - Slovan Hrádek A

13:5

(45:20)

Jiskra Raspenava B - Cvikovácek Cvikov A

12:6

Jiskra Nový Bor C - Spartak Chrastava A

16:2

(48:19)

TJ Zákupy A - Bižu Jablonec E

15:3

(48:27)

1. SCC Semily
2. TJ Spartak Rokytnice n./J.
3. SK Osečná
FBC PANTHERS
4.
LIBEREC B
5. Floorball club Liberec
SC Podještědí Český
6.
Dub
7. TJ Turnov B
8. SK Paintball Varnsdorf
9. SK REBELS Liberec
Death Stars SFbK Ras10.
penava
Smědavští Vlci SFbK
11.
Raspenava
12. FBC Jílovští Hamršťata
13. TJ Sokol Františkov

Zuzánková Monika
Spartak Rokytnice A
Lutz Jan Spartak
14.
Rokytnice A
Nesvadba Luboš
21.
Spartak Rokytnice A

14

56

44

12

139:66

78,57%

13

52

35

17

120:75

67,31%

14

56

34

22

115:91

60,71%

Štens Petr Spartak
Rokytnice A

4

16

9

7

33:30

56,25%

11.

Pfeifer Miroslav Spartak
Rokytnice A

5

20

10

10

42:36

50,00%

15.

Pejša Martin Spartak
Rokytnice A

1

4

2

2

10:10

50,00%

18.

Janoušek František
Spartak Rokytnice A

5

20

8

12

36:40

40,00%

BV

BR

1 63 244 86 158
5 49 192 111 81
5 45 207 141 66

22 14 0

8 42 156 149

7

22 13 1

8 40 183 140

43

22 9

3 10 30 144 140

4

22 9
22 9
22 6

2 11 29 116 153
1 12 28 205 198
5 11 23 134 146

-37
7
-12

22 5

2 15 17 119 184

-65

22 4

4 14 16 106 161

-55

22 1
0 0

0 21 3
0 0 0

97
0

Pec pod Sněžkou, 4. 3. - 6. 3. 2011
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BO

22 21 0
22 16 1
22 14 3

Mistrovství České republiky 2011

Od 50% do 0% odehraných utkání - Základní část
7.

V R P B

lyžování

Od 100% do 50% odehraných utkání - Základní část
8.

Z

294 -197
0
0

Žáci soutěžili v alpských disciplínách o mistrovské tituly
a v průběhu tří dnů získali celkem sedm medailí
Třídenní šampionát mladších a starších žáků v alpských disciplínách zavítal v letošním roce do Pece pod Sněžkou. Na
svazích sjezdovek Hnědý Vrch a Javor se o mistrovské tituly
soutěžilo v superobřím slalomu, ve slalomu a v obřím slalomu. Za krásného slunečného počasí se na tvrdé zledovatělé
pistě utkalo celkem 219 startujících ve čtyřech kategoriích.
Z rokytnických lyžařů se na tratích představili závodníci mladšího žactva ročníků narození 1999-1998 (Jan Ouvín, Jan Řípa)
a staršího žactva 1997-1996 (Patrik Benc, Marek Dadejík, Jakub Jiřička, Dominik Havlina a Jan Kučera).

Honza
Kučera, vyhrál slalom i obří slalom, a stal se
tak dvojnásobným mistrem republiky, v Super-G
Ve starších žácích měl vítězný hattrick na dosah

získal stříbrnou medaili. Ostatním starším žákům se nejvíce
dařilo ve slalomu, kdy z pěti startujících se do první desítky
probojovali hned čtyři závodníci.

Rokytničtí sjezdaři na mistrovství České republiky bodovali
ve všech disciplínách a postupně každý den připisovali na konto TJ Spartak medailová vítězství. V průběhu tří dnů získali
sedm medailí včetně dvou titulů mistra republiky.
Mladší žáci byli ve všech závodech v popředí výsledkových
listin a získali každý po dvou medailích. Mladší Honza Ouvín
byl stříbrný ve slalomu a bronzový v superobřím slalomu, Honza Řípa dvakrát bronzový, a to ve slalomu a v obřím slalomu.
Super-G: Honza Kučera 2. místo
Honza Kučera (Kučír) se nakonec stal celkovým vítězem
v tzv. trojkombinaci. Její vítěz vzešel ze součtu nejmenšího
počtu bodů ve všech třech disciplínách.
V mladších žácích se v trojkombinaci umístil na druhém
místě Honza Řípa a Honza Ouvín byl třetí.
Celkový přehled výsledků žáků na MČR 2011.
Mladší žáci
Jan Ouvín: 3. v superobřím slalomu, 2. ve slalomu
a 4. v obřím slalomu; 3. v trojkombinaci
Jan Řípa: 4. v superobřím slalomu, 3. ve slalomu
a 3. v obřím slalomu a; 2. v trojkombinaci

Slalom: Honza Ouvín 2. místo, Honza Řípa 3. místo

Starší žáci
Jan Kučera: 2. v superobřím slalomu, 1. ve slalomu
a 1. v obřím slalomu; 1. v trojkombinaci
Patrik Benc: 10. v superobřím slalomu, 7. ve slalomu
a 12. v obřím slalomu

Kučír v Super-G

– 19 –

Marek Dadejík: 25. v superobřím slalomu, 9. ve slalomu
a 19. v obřím slalomu
Dominik Havlina: 12. v superobřím slalomu, 10. ve slalomu
a v obřím slalomu nedokončil 2. kolo
Jakub Jiřička: 30. v superobřím slalomu, 18. ve slalomu
a 28. v obřím slalomu
K dosaženým výsledkům medailistům srdečně gratulujeme.
Všem našim závodníkům přejeme hodně dalších sportovních
úspěchů a děkujeme za reprezentaci TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou. Trenér pan Tomáš Kučera si za přípravu našich
závodníků, nejen na MČR 2011, zaslouží poděkování a uznání
za dobře vykonávanou trenérskou činnost.

Lupač ze Sokola Jemnice se 476,3 body a 812,5 kg. Kuřimský
Lukáš Tkadlec získal stříbro za 487 bodů a 662,5 kg v trojboji

prvenství na tomto mistrovství zaslouženě patřilo Jakubu Sedláčkovi z TJ Rokytnice na Jizerou, který jako jediný překonal hranici 503,1 bodů Wilkse
(745 kg).

a

Autor: Ing. Jaroslav Kučera
Kučír v Super-G

Volejbal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Lokomotiva
Liberec B
TJ Sokol
Mnichovo Hradiště A
TJ Jiskra Nový Bor A
TJ Jablonex
Jablonec nad Nisou A
TJ Sokol Tesla
Stráž nad Nisou A
TJ Sokol ŽBS
Železný Brod A
TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou A
TJ Bižuterie
Jablonec nad Nisou A
TJ Turnov A

utkání

p. družstvo

body

Volejbal ženy – Liberecký kraj - tabulka k 10.4.2011.
V

32

29 3

0 93:17 2644:2011 61

32

28 4

0 88:31 2747:2232 60

32

17 15 0 65:55 2587:2479 49

32

17 15 0 60:58 2571:2553 49

32

15 17 0 53:67 2503:2670 47

32

13 19 0 57:74 2747:2847 45

32

11 21 0 50:70 2481:2661 43

32

9 23 0 41:79 2374:2738 41

P S

sety

míče

I přes vyšší počet soutěžících proběhly závody bez problémů, v příjemné sportovní atmosféře.

silový trojboj
Mistrovství ČR v silovém trojboji juniorů a dorostu
2011- výsledky
27. 03. 2011
V sobotu 26. 3. 2011 se v příjemném prostředí ZŠ v Kuřimi
odehrálo 19. Otevřené mistrovství ČR juniorů a dorostenců
v silovém trojboji s mezinárodní účastí. Soutěže se účastnilo
celkem 56 soutěžících, z nichž bylo kromě českých zástupců 14 závodníků ze Slovenska a jeden z Kazachstánu. Dále
se soutěžící dělili na dorostence, kterých se představilo 21
(2 dívky), a juniory, kterých bylo celkem 35 (4 juniorky).
Na mistrovství se předávaly dva druhy medailí za nejlepší
výkony v jednotlivých věkových i váhových kategoriích. První
byly za nejlepší výkony v mezinárodní soutěži, druhé za vítězství na mistrovství ČR. Dále zde bylo překonáno několik rekordů ČR. V objektivním hodnocení dle Wilkse zvítězila mezi
dívkami Martina Koutňáková ze Sokola Pohořelice se 401 body
a 410 kg v trojboji. Tři nejlepší dorostenci byli zástupci KST
Jihlava. Na třetí příčce se umístil Patrik Přibyl s 389,4 body
(612 kg), druhé místo vybojoval Tadeáš Kronovetr s 403 body
(582,5 kg) a prvenství získal Filip Sobotka se 426,4 body
a 676 kg. V juniorské kategorii obsadil třetí místo David
Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e - mail:mesto@mesto - rokytnice. cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 25. 5. 2011.

