Rokytnický zpravodaj
Ročník 2012

březen / duben

Cena 18,- Kč

Díl poslední – shrnutí
Pod hlavičkou tohoto projektu jsme se
v uplynulém roce setkávali nejen s příspěvky v Rokytnickém zpravodaji, ale také jsme
měli možnost setkávat se s našimi přáteli či
známými z Wojcieszowa. Společně se podílet na doprovodných programech třech tradičních akcí u nás v Rokytnici
nad Jizerou.
Bezmála roční trvání jmenovaného projektu přineslo
spoustu krásných chvil. Jen
si vzpomeňte, jak rokytnická
pouť na sv. Michaela probíhala! První říjnový víkend jsme/
jste se vydali na pouť ke kapličce na Kostelním vrchu. Její
oprava sice proběhla před
čtyřmi lety, ale znovuvysvěcení se dočkala až v loňském
říjnu. Tehdy se za sobotního slunečného počasí u ní
sloužila ekumenická mše, na
které se sešli jak Rokytničtí,
tak Wojcieszowští, ale i řada
podzimních návštěvníků našeho města. Na
odpolední hodiny jsme měli připravený kratičký výletní okruh pro rodiče a děti (školičkového věku). Na trase, která měla necelý
jeden kilometr, si české i polské rodiny mohly vyzkoušet své znalosti o Krkonoších, o Če-

chách a Polsku, ale také svoji bystrost, když
jsme do zahrady paní Erlebachové schovali
velkého plyšového medvěda. Druhou částí této soutěže byly disciplíny zaměřené na
zručnost, přesnost, rychlost a spolupráci
rodičů a jejich ratolestí. Kdo se do té doby

nezapojil ani do jedné z aktivit, ten si na své
snad přišel o pouťové vycházce k centrálním parkovištím, kde se linula vůně klobásek a sejkor od místních hasičů, podíval se
na mažoretky, zhlédl dětské divadelní představení nebo si zatancoval u dechovky či

rockovějších melodií. Sobotní program pak
zakončil ohňostroj.
Program projektu byl opravdu nabytý… během podzimu nás dvakrát navštívili
vrchlabští pracovníci z Muzea Krkonošského
národního parku. Při první návštěvě si děti
z posledních ročníků základní
školy vyslechly přednášku o geomorfologické stavbě Krkonoš.
Při druhé se menší děti dozvěděly o tom, že se Rokytnice řadí
mezi hornická města, že se zde
těžily na řadě míst vzácné kovy:
stříbro, měď a olovo, a že také
dnes jsou v krajině místa, která
přímo odkazují na stopy dolování. Současně ve Wojcieszowě se
děti mohly dozvědět o historii
hornictví v jejich obci. Na toto
téma jim referoval průvodce Kačavskými horami.
K hornictví odkazovala také
výtvarná soutěž určená dětem
školkového i školního věku. Nesla název Sv. Barbora – patronka horníků.
V mateřských i základních školách se tomuto tématu věnovali příkladně, když dětem
vykládali o tom, kdo to svatá Barbora byl,
jaké zvyky se k tomu svátku vázaly dříve
a jaké nyní. Za připomenutí stojí, že jsme
» pokračování na str. 16

Z jednání rady a zastupitelstva města
Z jednání rady města
za uplynulé období

Rada města vzala tyto informace na vědomí s tím, že nejpozději
do konce dubna 2012 bude o věci znovu jednáno a budou přijata
patřičná usnesení.

Rada města vzala na vědomí, že s účinností od 1. 1. 2012 došlo ke
zvýšení cen pytlů za komunální odpad a zároveň schvaluje prodejní
cenu 110 l pytle ve výši 55,- Kč a 60 l pytle ve výši 28,- Kč.

Rada města byla informována, že Město má možnost zadat přezkoumání svého hospodaření za rok 2012 buď Krajskému úřadu
Libereckého kraje, nebo poptat tuto službu u soukromého auditora. Provedení přezkumu ze strany krajského úřadu je bezplatné
a tuto možnost Město využilo v případě roku 2010 a 2011. Žádost
o přezkoumání hospodaření ze strany krajského úřadu je třeba zaslat nejpozději do 30. 6. 2012. RM po projednání rozhodla požádat
o přezkum hospodaření města za rok 2012 Krajský úřad Libereckého
kraje a pověřila starostu města včasným zasláním této žádosti.

Rada města vzala na vědomí informace o projektu Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou, který by měl
řešit realizaci varovného protipovodňového systému, zpracování
nového povodňového plánu včetně jeho digitalizace a zpracování
mapy povodňových rizik. Na tento projekt by město podalo žádost
o dotaci do připravované výzvy v rámci Operačního programu Životního prostředí, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní.
Zpracování žádosti o dotaci a zpracování projektové dokumentace
potřebné pro podání žádosti by pro město zpracovala odborná firma Enviom servis s.r.o., Mořkov. Rada města schválila zadání zakázky na zpracování žádosti o poskytnutí této dotace za cenu 45.000,Kč bez DPH.
Rada města vzala na vědomí informace o možnosti nákupu zemního plynu na komoditní burze ve spolupráci s městem Semily. Ceny
plynu na komoditní burze jsou výrazně nižší a uspoří se tedy finanční
prostředky v oblasti nákupu energií. Burzovní obchody se zásadně
realizují prostřednictvím dohodce, který splňuje kvalifikační a další
předpoklady pro obchodování na komoditní burze. Dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže jde o dodávky
nabízené a kupované na komoditních burzách. Rada města schválila
účast na výběrovém řízení na dodavatele zemního plynu na komoditní burze ve spolupráci s městem Semily.
Rada města byla informována, že s účinností od 1. 1. 2012 vešla v platnost novela školského zákona č. 561/2004 Sb., která nově
zavádí 6leté funkční období ředitelů škol a školských zařízení. Od
nového roku již tedy neplatí pracovní poměry ředitelů škol na dobu
neurčitou, ale jsou omezeny 6letým funkčním obdobím. Z přechodných ustanovení novely vyplývá, že stávajícím ředitelům škol a školských zařízení:
• končí funkční období dne 31. 7. 2012, pokud jsou ve funkci delší dobu než 6 let (PaedDr. Eva Maloňová – Dolní školka, Helena
Neumannová – Horní školka, Mgr. Jana Janouchová – ZŠP a ZŠS),
• nebo končí dne 31. 7. 2013 pokud jsou ve funkci v rozmezí 3 – 6
let (Mgr. Markéta Šmídová – Dům dětí a mládeže Pod střechou),
• nebo končí dne 31. 7. 2014, pokud jsou ve funkci kratší dobu než
3 roky (Mgr. Blanka Zemánková – Základní škola).
Podle § 166 odst. 3 školského zákona v průběhu posledních
6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel
vyhlásit konkurs na ředitele školy pro další období. Konkurz musí
vyhlásit vždy, navrhne-li to školská rada nebo Česká školní inspekce.
Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru ředitele školy o dalších 6 let.
V případě Rokytnice nad Jizerou to tedy znamená, že pokud bude
chtít zřizovatel provést konkurz na místo ředitele Mateřské školy Dolní Rokytnice, Mateřské školy Horní Rokytnice nebo Základní
školy praktické a Základní školy speciální, musí tak učinit a konkurz
vyhlásit nejpozději do 30. 4. 2012. Pokud tak neučiní, prodlužuje se
funkční období ředitelům škol o dalších 6 let.
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Rada města schválila podání žádostí:
• o poskytnutí finanční podpory v rámci grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2012 Nadace ČEZ na projekt Dětské hřiště u ZŠ
v Rokytnici nad Jizerou.
• o poskytnutí finanční podpory v rámci programu Ministerstva
pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt
Rekonstrukce kapličky v Rokytně.
• o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Libereckého
kraje na projekt Obnova lipové aleje podél přístupové cesty ke
hřbitovu a projekt Zdravotní prořez korun stromů.
Rada města vzala na vědomí informace ohledně rušení pořádku
v Domě s pečovatelskou službou ze strany pana Milana Čecha a zároveň schválila vypovězení Smlouvy o nájmu bytu v DPS s panem
Milanem Čechem. Rovněž byly vzaty na vědomí informace ohledně
opatrovnických povinností, které má Město Rokytnice nad Jizerou
vůči panu Milanovi Čechovi s tím, že mu bude nabídnuto jiné vhodné ubytovací zařízení, přičemž zde platí podmínka, že pan Čech musí
s umístěním do ubytovacího zařízení souhlasit. V opačném případě
rada města konstatovala, že Město učinilo veškeré kroky vedoucí
k zabezpečení bytové a sociální otázky pana Milana Čecha a řešení
těchto věcí proti jeho vůli je překračováním pravomocí opatrovníka
a hraničí s omezováním osobní svobody pana Milana Čecha.
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2.000,- Kč organizaci Hospic Anežky České, Červený Kostelec a finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč Středisku pro ranou péči, Liberec.
Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků – grantů –
z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci I. pololetí roku 2012
v celkové výši 57.000,- Kč:
• Svaz důchodců Vilémov (na činnost)
5.000,- Kč
• Klub důchodců Rokytnice nad Jizerou (na činnost)
9.000,- Kč
• Divadelní spolek Jirásek
(Rok s divadlem v Rokytnici nad Jizerou)
7.000,- Kč
• SDH Rokytnice (Čarodějnice, 30. 4. 2012)
2.000,- Kč
• SDH Rokytnice (Hasičský ples, 4. 2. 2012)
2.000,- Kč
• Starý kravín o.s. (Dřevosochání 2.-7. 7. 2012)
20.000,- Kč
• Soví vrch o.s. (nákup tee-pee)
8.000,- Kč
• Myslivecké sdružení Hořec (na činnost)
4.000,- Kč
Rada města vzala na vědomí informace o možnosti nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno a schválila
účast Města Rokytnice nad Jizerou a jeho příspěvkových organizací
ve výběrovém řízení na dodavatele elektrické energie ve spolupráci
se Statutárním městem Liberec jako centrálním zadavatelem.
3 - 4/2012
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Rada města schválila zveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu č.
12002 na služby „Telefonní hlasové služby“ a zároveň schválila seznam obesílaných firem.
Rada města schválila zveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu č.
12003 na služby „Kamerové zkoušky – dešťová kanalizace“.
Rada města schválila zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 12004 - Zpracování vyhodnocení vlivů variant letního provozu LD na Lysou horu na životní prostředí a zároveň schvaluje seznam obesílaných dodavatelů.
Rada města pověřila Ing. Jaroslava Nechanického zastupováním
tajemnice MěÚ Bc. Martiny Šubrtové v době její nepřítomnosti
(plně v době čerpání mateřské dovolené a částečně v době čerpání
rodičovské dovolené), a to v rozsahu stanoveném v Organizačním
řádu Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou, dále v rozsahu náplně práce tajemnice MěÚ a zároveň ho pověřila plněním funkce
předsedy Sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou a vedením
Registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů.
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč MŠ
Dolní 210, Rokytnice nad Jizerou, na pořádání IV. Společenského
plesu MŠ Rokytnice nad Jizerou.
Rada města vzala na vědomí informace o výši neinvestičních výdajů na žáka Základní školy Rokytnice nad Jizerou a Základní školy
praktické a Základní školy speciální a pověřila Petru Stojanovou vyúčtováním těchto výdajů obcím, kterým to školský zákon umožňuje
(Paseky nad Jizerou, Vítkovice v Krkonoších – 2. stupeň základní školy, Kořenov – 2. stupeň základní školy), přičemž:
• v případě Základní školy se jedná o částku 12.167,30 Kč/rok/žák
• v případě ZŠP a ZŠS se jedná o částku 16.667,90 Kč/rok/žák
Rada města zároveň pověřila starostu města obesláním obcí, jejichž děti navštěvují Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Rokytnice nad Jizerou, a nemají zákonnou povinnost hradit
neinvestiční výdaje na žáka dle školského zákona, s žádostí o úhradu
alespoň části těchto výdajů.
RM v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů, konstatovala, že k datu 31. 7. 2012 končí
funkční období ředitelům příspěvkových organizací: Mateřská škola
Dolní Rokytnice, Mateřská škola Horní Rokytnice a Základní škola
praktická a Základní škola speciální, přičemž schvaluje, že nechce
využít svého práva vyhlásit na tyto pozice konkurs ve smyslu § 166
odst. 3 školského zákona a ve smyslu 166 odst. 3 školského zákona
potvrdila ve funkci ředitelů s účinností od 1. 8. 2012 na dobu určitou
6 let:
• Mgr. Janu Janouchovou
ve funkci ředitelky Základní školy praktické a Základní školy
speciální, Rokytnice nad Jizerou,
• PaedDr. Evu Maloňovou
ve funkci ředitelky Mateřské škola Rokytnice nad Jizerou,
Dolní Rokytnice 210, okres Semily,
• Paní Helenu Neumannovou
ve funkci ředitelky Mateřské školy Rokytnice nad Jizerou,
Horní Rokytnice 555, okres Semily.
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Z jednání zastupitelstva města
ze dne 22. 2. 2012:
Zastupitelstvo města schválilo přistoupení města Rokytnice nad
Jizerou k Deklaraci o spolupráci ve věci letního provozu lanové dráhy na Lysou horu.
Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku parc. č.
1106/5 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou, pozemková parcela
oddělená z pozemku parcelní číslo 1106/5 a označená jako díl „a“,
o výměře 13 m2, podle GP č. 1769-207/2011), za část pozemku parc.
č. 1106/4 (vlastník manželé Pavel David, Olbrichova 1792/19, 746
01 Opava a Diana Balcarová David, Vrchlického 610, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, nově označená parc. č. 1106/9, o výměře 13 m2,
podle GP č.1769-207/2011) vše v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace vyplývající ze
znaleckého posudku pro objekt „Horní školy“ čp. 506 na stpč.658/1,
658/2 a 930 a navazujících pozemků parc. č. 1100/2, 1103, 1106/8
a části parc. č. 1100/1 vše v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Cena
nemovitosti dle znaleckého posudku činí 12.728.030,- Kč.
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Zastupitelstvo města jmenovalo řídící výbor pro zhotovení strategického plánu ve složení: Bc. Lucie Vyšanská, Ing. Petr Ceé, Petr
Kadavý, Mgr. Blanka Kučerová, Mgr. Blanka Zemánková, Mgr. Markéta Šmídová, Romana Primásková, Ing. Hana Uhlířová, Ing. Petr
Matyáš, Ing. Jana Sajdlová, Ing. Oldřich Bachtík, CSc., Hana Hejralová, Jana Hartigová, Jana Brožová a Jana Černá a jmenovalo koordinátorem zhotovení strategického plánu Ing. arch. Terezu Kučerovu.

Schválení rozpočtu města pro rok 2012
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2012 jako schodkový o celkovém objemu 42.825.700,Kč s tím, že schodek rozpočtu bude pokryt finančními prostředky
z minulých let, a to zůstatkem bankovních účtů z roku 2011 – položka 8115.
Starosta města zastupitelům předložil písemný komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2012, který se týká zhodnocení současné
finanční situace Města Rokytnice nad Jizerou a návrhů na zvýšení
příjmových položek resp. i snížení položek výdajových.
Starosta dále uvedl, že rozpočet byl na úřední desce vyvěšen dne
6. 2. 2012, přišla k němu jedna připomínka, a to ze strany paní Alexandry Olaszové, HR 626. Zastupitelům byla tato připomínka okopírována. K této připomínce zároveň uvedl, že výsledek hospodaření
za rok 2011 je ztrátový ve výši 24 mil. Kč, neboť Město v loňském
roce přijalo dlouhodobý úvěr na financování souvisejících investic
v rámci Čisté Jizery II, přičemž tímto úvěrem byl nahrazen méně výhodný úvěr sjednávaný přes VHS Turnov. Ačkoliv úvěr byl načerpán
ve výši 30 mil. Kč, ztráta činí 24 mil. Kč, neboť v minulém roce byl
kladný hospodářský výsledek ve výši 6 mil. Kč. Další část připomínky paní Olaszové se týkala toho, že ztrátu navýší schodek rozpočtu,
neboť zahrnuje celý bankovní zůstatek z loňského roku. Uvedl, že
zůstatky bankovních účtu se do rozpočtu města zahrnují zcela běžně a každoročně a nemyslí si, že by to byla chyba. Ačkoliv byl v minulosti celý zůstatek bankovního účtu do rozpočtu zahrnut, vždy
se nakonec každého roku hospodařilo s kladným hospodářským
výsledkem a mnohdy se zůstatkem na účtu vyšším, než bylo zapojeno. Je pravdou, že ztrátu navýší odpisy dlouhodobého majetku,
tato situace ovšem vyplývá z nových právních předpisů týkajících
se účtování obcí a zastupitelé s tímto těžko něco udělají. Uvedl, že
k této problematice má několik odborných a zajímavých komentářů,
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které zastupitelům poskytne pro lepší přehled. Z těchto komentářů
je zřejmé, jaký vliv má změna účetnictví na výsledky hospodaření
obcí a konstatují, že v budoucnosti bude ztráta u obcí častá. Při posuzování uplynulých let je zcela patrné, že každý rok město skončilo
s kladným hospodářským výsledkem, ačkoliv zapojilo celý zůstatek
bankovního účtu.
Ing. Matyáš se dále vyjádřil k předjednanému revolvingovému
úvěru s tím, že situace na konci roku 2011 nebyla taková, aby město tento úvěr muselo čerpat. Radou města bylo proto předmětné
výběrové řízení zrušeno a úvěr čerpán nebyl, neboť nebyl potřeba.
V každém případě banka úvěr nabídla i přes výše řešenou ztrátu
hospodaření. Součástí připomínky paní Olaszové je varování, že se
Město přehnaně zadlužuje a pokračuje v nekoncepčním zadlužování. Ing. Matyáš uvedl, že toto si nemyslí, text paní Olaszové v mnohém hovoří o tom, co sám předkládal ve svém komentáři k rozpočtu
zastupitelům města s tím, jaká úsporná opatření se dělají a k jakým
lze ještě přistoupit. Nemůže v žádném případě hovořit o nekoncepčním zadlužování, neboť úvěr má v současné době Město jenom
jeden, který řádně splácí a řeší ho ve svém rozpočtu.
Starosta města následně vyzval přítomné zastupitele a přítomnou veřejnost ke vznášení připomínek a dotazů k předloženému
návrhu rozpočtu.
Rozprava:
Paní Olaszová z řad přítomné veřejnosti uvedla, že do ztráty ve
výši 24 mil. Kč se Město nedostalo proto, že přijalo úvěr na Čistou
Jizeru, ale tím, že tyto peníze použilo jako transfer veřejnému rozpočtu, v tomto případě VHS Turnov. Pokud si město vezme úvěr na
majetek, pak za tento úvěr něco nakoupí a do ztráty se nedostane.
Vzhledem k tomu, že načerpané finanční prostředky město poslalo
jako dotaci pryč, nestojí proti těmto penězům žádné výnosy. Tato
ztráta se v budoucnosti tím pádem nesníží splátkou úvěru. Snížit
ji bude možné jedině rezervním fondem, který Město nemá, nebo
kladným hospodářským výsledkem. V době, kdy se předmětný úvěr
přijímal, se obce měly poradit s nějakým odborníkem, aby se nedostaly do těchto ztrát. V tuto chvíli je ovšem nutné řešit to, jak se této
ztráty zbavit, neboť vypovídá o hospodaření obce. Svým hospodařením se takto Rokytnice ve státě představuje jako ztrátová obec.
Je tedy na místě, aby město radikálně snížilo své náklady a určitě tu
jsou takové možnosti, kde se dají ušetřit velké peníze. Jedním z řady
návrhů je např. městská policie.
Ing. Matyáš sdělil, že v té době Město jinou možnost, jak financovat Čistou Jizeru nemělo a přijetím úvěru od Českomoravské rozvojové a záruční banky ušetřilo několik milionů na úrocích. Peníze
byly použity na financování souvisejících investic města při stavbě
Čisté Jizery (komunikace, chodníky, mosty, apod.), investorem ale
byla VHS Turnov. Pořízený majetek je ale v obci zcela evidentní. Ve
svém komentáři k rozpočtu současnou finanční situaci města popisuje a určitá řešení navrhuje. Dále uvedl, že v minulosti bylo Město
ve ztrátě řadu let např. kvůli převodům mezi hlavní a hospodářskou
činností a nikoho to netrápilo, neboť rozpočet se v té době dařilo
vždy sestavit. Město se každý rok snaží hospodařit tak, aby ušetřilo
co nejvíce a na konci roku mělo nějaký zůstatek na bankovním účtu.
Kdyby tomu bylo jinak, nemohli v posledních 8 letech rozpočet vůbec schválit.
Paní Hejralová uvedla, že rezervy je třeba hledat především na
stránce výdajů. Je potřeba, aby ze strany vedení města byla vytvořena nějaká přehledná tabulka o tom, kde a o kolik by se dalo ušetřit.
Pan Kadavý uvedl, že v komentáři starosty k rozpočtu je napsané,
kde se dá ušetřit, ovšem některá témata jsou k delší diskusi a těžko
se předem stanoví přesná čísla. Oblastí je víc a je nutné o nich mluvit samostatně.
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Ing. Matyáš uvedl, že každý ví, že úspory je třeba řešit. V jeho
návrzích jsou řešeny např. náklady na energie. K tomu je ale třeba
hledat i další příjmy, neboť na běžných výdajích už se moc ušetřit
nedá. Řešením může být i zrušení městské policie, ale jak již bylo
uvedeno, toto je téma na delší diskusi.
PaedDr. Maloňová uvedla, že úspora by mohla vzniknout i v případě kabelové televize, neboť jak už v minulosti několikrát řekla,
není to dobrá investice. Ing. Matyáš k tomuto sdělil, že ve věci převzetí kabelové televize schválilo zastupitelstvo města před víc jak
půl rokem nějaký postup a jeho současné jednání o převzetí tohoto
majetku je v souladu s usnesením zastupitelstva města a byla již
učiněna řada kroků a úsilí. Pokud chce najednou zastupitelstvo své
rozhodnutí měnit, je třeba to udělat brzy a rychle, jinak učiněné
kroky byly a budou zcela zbytečné.
MUDr. Zajícová uvedla, že v rozpočtu je zahrnuta částka na revitalizaci náměstí, ovšem částka ji připadá malá. Ing. Matyáš uvedl, že
peníze jsou v tuto chvíli vyčleněny pouze na projekt. Město chtělo
na tuto obnovu zeleně čerpat dotaci např. z programu Ministerstva
životního prostředí pro území KRNAP, ovšem vypadá to, že v letošním roce podobná výzva vypsána nebude. Je třeba aktuální dotační
tituly stále sledovat.
Mgr. Farský (host) uvedl, že při schvalování rozpočtu v Semilech
řeší podobné problémy s úsporami, proto si všichni zastupitelé dali
za úkol, že do konce února zašlou své nápady, jak zlevnit chod města. Už nyní přišlo několik návrhů, vcelku i zajímavých. Na příštím
jednání zastupitelstva města budou tyto návrhy projednávány. Dále
uvedl, že sestavit rozpočet pro rok 2012 bylo nejobtížnější, co kdy
pamatuje, došlo k výrazným poklesům daňových příjmů. Rozpočet
byl v Semilech nakonec schválen, neboť v dané situaci nešlo vymyslet nic jiného. O úsporných opatřeních ale budou jednat co nejdříve,
nelze si to nechávat na poslední chvíli těsně před schválením dalšího rozpočtu. Dále uvedl, že je pro zastupitele strašně lehké nechávat tyto otázky pouze na vedení města s tím, nechť oni ukážou, kde
ušetří a zastupitelé se vůbec nezapojí. Domnívá se ovšem, že letošní
rok je skutečně nejhorší a příští rok už bude lepší. Stát si nemůže
dovolit tuto situaci neřešit.
Ing. Matyáš navrhl, aby věc s úsporami v chodu města byla řešena podobně jako v Semilech a vyzval zastupitele, aby nejpozději
do konce března 2012 zasílali k jeho rukám své návrhy, jak ušetřit.
V případě jakýchkoliv informací se mohou na jeho osobu kdykoliv
samostatně obrátit. O došlých návrzích může být diskutováno např.
na následujícím pracovním jednání zastupitelstva.
Ze závěrečné diskuse:
PaedDr. Maloňová se zeptala na stav bývalého objektu Prelog
v Dolní Rokytnici. Ing. Matyáš informoval zastupitele, že zde minulý
týden spadla střecha. Ze strany města byl dán podnět na stavební
úřad kvůli nařízení zabezpečovacích prací a rovněž na vodoprávní
orgán MěÚ Jilemnice a Správu KRNAP kvůli možnému ohrožení sousedního potoka. Problém může nastat s osobou vlastníka, neboť
zde probíhají různá soudní i exekuční řízení a je možné, že nebude
komu zabezpečovací práce nařídit. V tom případě by tak muselo být
učiněno na náklad města a později vymáháno. V této otázce ale ještě zvažuje kvůli případné pomoci oslovení Libereckého kraje nebo
Ministerstva pro místní rozvoj.
Paní Hejralová navrhla zvážit možnost vytvoření sněhové sochy
na Dolním náměstí, neboť sněhu zde bývá velké množství a bylo by
to lepší než tvořit jen hromady sněhu. Ing. Matyáš uvedl, že pokud
by se povedlo najít někoho šikovného, kdo by sochu vytvořil, je to
určitě dobrý nápad. Navrhl oslovit např. někoho z účastníků dřevosochání. Má pouze trochu obavu, že v zimě bývá náměstí plné aut
a nemusí být tolik prostoru pro práci.
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Ing. Matyáš informoval, že v pondělí 20. 2. byla podepsána zakládající smlouva OPS Krkonošské metro. Uvedl, že spolu s jilemnickým
starostou je za Svazek Jilemnicko členem správní rady.
Ing. Matyáš dále informoval zastupitele, že původně chtěl na
dnešním jednání upravit rozpočet a navýšit položku určenou pro
zimní údržbu, ale vzhledem k tomu že příslušný paragraf ještě nebyl
vyčerpán, bude tato věc řešena případnou rozpočtovou změnou,
zřejmě v rámci paragrafu.
Paní Hejralová se zeptala, kdo má na Dolním náměstí na starosti
zimní údržbu. Ing. Matyáš uvedl, že spol. ROTES a chodníky udržují
Drobné služby s multikárou.
Ing. Jína se zeptal, zda už se podařilo najít někoho na frézování
chodníků ve Vilémově. Ing. Matyáš uvedl, že v současné době zde
má smysl sníh odklízet pouze velkou frézou, při kalamitách v minulých týdnech byl okamžitě po odfrézování chodník znovu zahrnut
mechanismy z hlavní silnice. Paní Hejralová k věci uvedla, že tam
jsou problémy s autobusovými zastávkami, není tam proházen žádný prostor pro stání a bylo by dobré zvážit vybudování přístřešku
nad tato stání.
Paní Hejralová se zeptala, zda byly na webové stránky doplněny
informace ohledně městské policie, na kterých se dohodli na minulém veřejném zasedání ZM. Ing. Matyáš uvedl, že tuto věc prověří.

Poděkování:
Město Rokytnice nad Jizerou by chtělo touto
cestou poděkovat paní Evě Martínkové za
dlouholetou spolupráci při tvorbě, vydávání
a korektuře Rokytnického zpravodaje. Tuto
spolupráci se paní Martínková nyní rozhodla
ukončit. Velice si její dosavadní činnosti vážíme,
neboť lidí, kteří se zcela dobrovolně a nezištně
podílejí na činnostech zlepšujících společenský
život v našem městě, je čím dál míň.

Evo, děkujeme.

K problematice zvýšení daně z nemovitostí
od roku 2013
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
3/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, kterou se zároveň zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 11/2004.
Rozprava:
Mgr. Farský (host zastupitelstva, poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a starosta Semil) uvedl, že v Semilech mají po koordinaci s Lomnicí nad Popelkou a Turnovem místní koeficient ve výši
2. Záměrem bylo stanovit ho ve výši 3, ale bohužel se to nestihlo.
Pro příští rok o tom ovšem uvažují a v tomto smyslu již na to své
občany připravují. Uvedl, že je to jediná daň, kterou obce mohou
v rámci své samostatné působnosti ovlivnit. Těžko se argumentuje
státu např. v případě změny rozpočtového určení daní, když obce
nevyužívají všech možností, které mají.
Ing. Jína uvedl, že bude hlasovat proti tomuto návrhu, neboť
k navýšení daně z nemovitosti došlo již před 3 lety ze strany státu
a zvýšení postihne opět ty, kteří podnikají a provádějí to řádně. Raději doporučuje, aby byla zefektivněna kontrolní činnost u výběru
místních poplatků.
Ing. Matyáš uvedl, že tyto dvě věci nemají souvislost, objekty
sloužící k podnikání tvoří pouze část objemu všech nemovitostí,
kterých se vyhláška týká.

Paní Hejralová se zeptala Mgr. Farského, zda Vláda v současné
době zvažuje automatické navýšení místního koeficientu jako v minulosti. Mgr. Farský uvedl, že toto má na starosti odbor Ministerstva
financí, kde se zvažuje úplně jiná konstrukce daně z nemovitostí,
která vychází z hodnoty a ocenění nemovitosti. Domnívá se ale, že
tato změna bude dost zásadní a její přijmutí bude trvat dlouho. Pokud zastupitelé nyní daň z nemovitosti navýší svou vyhláškou, bude
zřejmě platit ještě dlouhou dobu.
Paní Olaszová z řad přítomné veřejnosti k tomuto uvedla, že daň
z nemovitostí je jedinou daní, kterou ve výši 100 % dostane město.
Pokud ale dojde k navýšení daně z nemovitosti, očekává, že služby,
které město bude poskytovat, budou na odpovídající úrovni. Nyní
je situace taková, že musí v zimě tahat do kopce po neprotažené silnici popelnici až ke křižovatce, ačkoliv bylo slibováno, že po opravě
silnice v rámci Čisté Jizery budou popeláři zajíždět i do této oblasti.
Problémy mívá i s dopravou do zaměstnání. Uvedla, že je pro zvýšení této daně, ale je třeba, aby se na druhou stranu udělal pořádek
a všichni měli rovné podmínky. Mělo by se protahovat tam, kde se
má a rovněž spol. SKS by měla jezdit tam, kam má.
Ing. Matyáš uvedl, že těžko půjde nastavit všude stejné podmínky. Některé lokality určitě řešit lze, ale např. protahovat skutečně
nelze ke každému objektu. Při kalamitních stavech je situace o to
horší a problémy bývají téměř všude.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
Duben 2012
7. 4. – 9. 4.
14. 4. – 15. 4.
21. 4. – 22. 4.
28. 4. – 29. 4.

MUDr. Petr Jonáš, ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
MUDr. Marie Stehlíková, Komenského 165, Lomnice n. Pop., tel. 481 671 255
MUDr. Miroslava Durďová, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 005
MUDr. Hana Petříková, Obránců míru 866, Lomnice n. Pop., tel. 481 672 569

V případě potřeby aktuální informace zjistíte na webových stránkách Libereckého kraje http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
Rokytnický zpravodaj
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Vysvětlení starosty města k této problematice
Zastupitelstvo města schválilo na svém únorovém jednání navýšení daně z nemovitosti prostřednictvím místního koeficientu ve
výši 2.
Daň z nemovitosti je jediná daň, kterou sice vybírá finanční úřad,
ale její výnos je 100 % příjmem rozpočtu města. Důvodem je skutečnost, že daň z nemovitosti nejvíce ze všech daní souvisí přímo
s územím dané obce. Proto také dali zákonodárci zastupitelstvům
obcí možnost, stanovit si místní koeficient ve výší 2, 3, 4 nebo 5 (násobek výsledné daně z nemovitosti), v rámci kterého mohou obce
zohlednit specifické problémy a potřeby svého území. Skutečností
je, že v posledních dvou letech v souvislosti s tím, jak městům a obcím zásadně klesají příjmy od státu ze sdílených daní, roste počet
obcí, které místního koeficientu využívají.
Protože jsem zavedení místního koeficientu navrhl již několikrát
já, považuji za nutné znovu vysvětlit důvody, které mě k tomu vedly
Těchto důvodů je několik:
1) Pokles daňových příjmů – daňové příjmy města několik let postupně klesají a to jak z důvodu ekonomické krize, ale zejména
z důvodu změn daňových zákonů, díky kterým má stát zásadně
nižší výnosy u daní, na kterých mají obce podíl. Tuto skutečnost
nemůžeme ovlivnit. Vyřešit jí může pouze slibovaná změna zákona o rozpočtovém určení daní, o které se hovoří již několik let.
2) Pokles počtu obyvatel – dlouhodobý pokles počtu obyvatel nejsme také schopni aktivně ovlivnit. Pokles obyvatel je způsobený
nedostatkem pracovních příležitostí. Velkou roli také hraje vysoká cena nemovitostí ovlivněna atraktivitou Rokytnice, která díky
své výši neumožňuje mladým rodinám řešit v Rokytnici bydlení
a na druhou stranu je lákavá pro místní, kteří prodají výhodně
svojí nemovitost a odstěhují se. Pokud bude tento vývoj pokračovat, budeme sice atraktivní středisko cestovního ruchu, ale příjmy města, které se odvíjejí od počtu trvale žijících, budou díky
nízkému počtu obyvatel stále nižší a nižší a nebudou stále víc stačit na pokrytí všech potřebných výdajů. Bohužel s úbytkem obyvatel klesají pouze rozpočtové příjmy, ale nároky na výdaje rozpočtu zůstávají stejné, nebo naopak ještě rostou (např. školství).
Objektů na území města je totiž stále stejně. V tuto chvíli ve více
než 700 objektech z celkového počtu cca 1500 objektů na území
města není nikdo přihlášen k trvalému pobytu!!! K těmto objektům se však musí stále udržovat cesty, provádět zimní údržba,
svážet odpady atd. Oproti tomu z těchto objektů a jejich majitelů
nemá obec kromě daně z nemovitosti a jednoho poplatku za odpad žádný příjem. A teď se právě dostávám k hlavnímu důvodu,
proč je nutné navýšení daně z nemovitosti. Je to v tuto chvíli jediná cesta jak od lidí, kteří využívají objekty na území obce a související služby, získat finanční prostředky do rozpočtu města. Sazba
daně u objektů individuální rekreace je totiž 6,- Kč/m2 oproti rodinným domům k trvalému bydlení a u bytů u kterých je 2,- Kč/
m2. Zatímco za rodinný dům o výměře 140 m2 zaplatí trvale žijící
daň ve výši 1.078,- Kč (již s místním koeficientem 2), v případě
stejně velkého objektu pro individuální rekreaci zaplatí vlastník
daň ve výši 2.836,- Kč, pokud je na území národního parku tak
5.672,- Kč. Zvýšení místního koeficientu je jistě nepopulární krok,
který však pro místní nepřinese zásadní navýšení výdajů, na dru-
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hou stranu díky objektům individuální rekreace přinese poměrně významné navýšení příjmů do rozpočtu města. S problémem
snižujícího se počtu trvale žijících obyvatel a vysokého podílu
rekreačních objektů se potýkají všechna rekreační střediska.
Z tohoto důvodu mají většinou místní koeficient ve výši 2 – 3 již
stanoven. Příkladem může být Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Jánské Lázně, Malá Úpa, Desná, Kořenov, Bedřichov, Říčky
v Orlických horách a další letní rekreační střediska. O zavedení
místního koeficientu uvažuje i město Harrachov.
3) Snaha zohlednit specifické potřeby území, které přinášejí pro
naše město v porovnání s jinými stejně velkými městy zvýšené
nároky na rozpočtové výdaje. Jednoznačným příkladem jsou klimatické podmínky a z toho plynoucí mnohanásobně vyšší náklady na zimní údržbu. Například letošní zima stála na zimní údržbě
město více než 2,5 mil. Kč. Města v nižších polohách se stejným
počtem obyvatel a tedy stejnými daňovými příjmy vyšla třeba
jen na 200.000,- Kč.
4) Nejzávažnějším důvodem je skutečnost, že rozpočtové příjmy města poklesly již na takovou úroveň, že pokud by nebylo
schváleno navýšení daně z nemovitosti nebo poslanci neschválí
v letošním roce novelu zákona o rozpočtovém určení daní, což
je velmi nejisté a nelze na to spoléhat, bude v příštím roce skoro nemožné sestavit rozpočet města tak, abychom mohli dostát
všem svým závazkům a zajistit všechny služby občanům, které
má město zajišťovat. A to i přes to, že se šetří úplně na všem
a v rozpočtu nejsou zahrnuty téměř žádné investice a dokonce
ani opravy. Varováním je také skutečnost, že se město během
několika posledních měsíců dostalo již dvakrát na samou hranici
platební schopnosti, která je způsobená časovým nesouladem
mezi příjmy od státu a výdaji (příkladem je proplácení nákladů
na zimní údržbu) a tím, že město nemá žádné finanční rezervy,
které v minulosti vždy mělo. Tuto skutečnost a vážnost celé situace bohužel zastupitelé hrubě podceňují a neberou příliš vážně. Hlasování v poměru 8 pro, 4 se zdrželi a 2 proti o tom jasně
vypovídá. Proto bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, kteří
situaci města nepodceňují a i přes značnou nepopulárnost tohoto kroku zvedli ruku pro zavedení místního koeficientu. Cílem
tohoto kroku nebylo dostat peníze z kapes místních občanů, ale
zejména z kapes vlastníků nemovitostí, kteří nejsou v Rokytnici
trvale přihlášeni. Místní koeficient však není možné ze zákona
uplatnit pouze na některé nemovitosti, ale vztahuje se na všechny druhy staveb.
Současně se zavedením místního koeficientu byla změněna také
vyhláška, která stanovovala od roku 2004 další možný koeficient dle
§11 odst. 3 písmeno b) zákona o dani z nemovitosti ve výši 1,5 u staveb pro individuální rekreaci a u staveb pro podnikatelskou činnost
(tento koeficient je podle zákona možné zavést pouze pro stavby pro
individuální rekreaci, u garáží a u staveb pro podnikání). U staveb
pro podnikatelskou činnost byl tento koeficient zrušen a to z toho
důvodu, že sazba daně je u těchto staveb nejvyšší, a pro podnikatelské subjekty ve městě by mělo přijetí místního koeficientu největší
dopad. Výsledné navýšení u těchto staveb tak činí ve výsledku 33 %.
U staveb pro individuální rekreaci naopak tento koeficient zůstává.
Ing. Petr Matyáš
starosta města
3 - 4/2012
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Zprávy z městského úřadu
Upozornění na splatnost místních poplatků
Splatnost místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
a z ubytovací kapacity – 30. 4. 2012.
Rovněž upozorňujeme, že k 31. 3. 2012 byl splatný místní poplatek
za psy a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín pro odkládání nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 26. března 2012 v souladu se článkem 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: 16. května 2012 do 20. května 2012 (tj. všechny tyto
dny, středa až neděle)
• Provozní doba: vždy od 13.00 hodin do 18.00 hodin

Rokytnice nad Jizerou se účastní komoditní
burzy na nákup elektřiny
Liberec chce elektřinu pro město a organizace nakoupit na burze
Liberec chce elektřinu pro město i své příspěvkové organizace
nakoupit prostřednictvím komoditní burzy. Je to jedna z cest, jak
snížit náklady, řekl dnes novinářům náměstek liberecké primátorky Jiří Šolc (Liberec občanům). Město bude nakupovat kolem 17
gigawatthodin (GWh) silové elektřiny. Ušetřit by tak podle odhadů
mohlo zhruba 15 procent z nynější ceny, což by znamenalo snížení
nákladů na elektrickou energii o miliony korun.
Liberec oslovil s nabídkou připojit se k nákupu i další města. „Zájem jich zatím projevilo 14, mimo jiné Rokytnice nad Jizerou nebo
Nový Bor,“ řekl Šolc. Náklady se podle něj budou pohybovat kolem
půl milionu korun, o něž se všichni účastníci odpovídajícím způsobem podělí. Radnice už připravuje veřejnou soutěž na dohodce
a partnera burzy. Samotný nákup by se měl podle Šolce uskutečnit
v květnu tak, aby od 1. července mohlo město zlevněnou energii
odebírat. Dodávka bude do konce roku 2013.
Liberec i městské organizace dosud podle Šolce nakupovaly elektřinu či plyn roztříštěně, radnice se proto rozhodla využít centrálního nákupu, který by měl být ekonomicky výhodnější. V budoucnu
podle něj radnice počítá i s nákupem plynu, centrálně chce ale nakupovat pro všechny i náplně do tiskáren, papír, učebnice do škol,
nebo třeba suroviny pro školní kuchyně. „Je to cesta, jak snížit náklady,“ dodal Šolc.
Že se centrální nákupy hlavně u energií vyplácejí, dokládají
zkušenosti jiných měst. Třeba Semily loni už podruhé nakupovaly
elektřinu pro město i jeho organizace v elektronické aukci a cenu
za elektřinu se městu podařilo snížit o více než 17 procent. V aukci
město nakupovalo loni i plyn, i tam výrazně ušetřilo. Liberec zvolil
burzu, která podle Šolce vychází levněji než elektronická aukce. To
potvrdil i tajemník semilské radnice Miloš Sladký, Semily proto chtějí napříště plyn také nakupovat přímo na burze.
Rokytnický zpravodaj
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Strategický plán rozvoje města
Rokytnice nad Jizerou
Ve středu 21. 3. 2012 zasedl ke svému prvnímu jednání Řídící výbor. Ten byl zvolen zastupitelstvem města ve složení: Ing. Oldřich
Bachtík, Csc., Jana Brožová, Ing. Petr Ceé, Jana Černá, Jana Hartigová, Hana Hejralová, Petr Kadavý, Mgr. Blanka Kučerová, Ing. Petr
Matyáš, Romana Primásková, Ing. Jana Sajdlová, Mgr. Markéta Šmídová, Ing. Hana Uhlířová, Bc. Lucie Vyšanská a Mgr. Blanka Zemánková.
Předmětem jednání bylo složení pracovních skupin, návrh vize
města a dotazníkové šetření, které bude ve městě probíhat v termínu 16. 4. - 27. 4. 2012. V současné době probíhají poslední úpravy dotazníků. V oběhu budou celkem 3 druhy a to dotazník pro podnikatele, dotazník pro neziskové organizace a dotazník pro místní
občany.
Dotazníky pro občany budou rozneseny do všech domácností
prostřednictvím České pošty. Sběrná místa vyplněných dotazníků
naleznete na dolní a horní poště a v městském informačním centru. Pro zájemce bude dotazník k vyplnění i na internetu.
Více informací nejen o dotazníkovém šetření, ale i o struktuře strategického plánu, aktualitách, kalendáři akcí a organizačním zajištění se dozvíte na nových webových stránkách
http://strategie-rokytnice.webnode.cz.
Ing. arch. Tereza Kučerová
koordinátor

DERATIZACE
Žádáme občany o součinnost při vymezování lokalit s nadměrným výskytem hlodavců.
Je-li ve Vašem okolí místo, kde se tito přenašeči infekčních
chorob vyskytují ve zvýšené míře, oznamte, prosím, tuto skutečnost na Městském úřadě Rokytnice nad Jizerou, pracovnici
úseku správy majetku města, Ing. Sajdlové (telefon 481 549 320,
majetek@mesto-rokytnice.cz ).
Celoplošná deratizace na větším území (obce, velké areály) se
provádí vždy na jaře a na podzim. Tato činnost je zaměřena na snížení výskytu hlodavců v dané lokalitě a je prováděna ve smyslu zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Žádáme občany, aby dodržovali dny
svozu tříděného odpadu!!!
PONDĚLÍ – celá Rokytnice n. J.
ÚTERÝ – celá Rokytnice n. J., Františkov, Vilémov,
Malá Rokytnice
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Regulace nočního klidu a hlučných činností v obci
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou přijalo na svém veřejném zasedání dne
22. 2. 2012 novou obecně závaznou vyhlášku, která se týká zavedení regulace nočního
klidu, a zejména regulace hlučných činností
na území našeho města o nedělích a o státních svátcích.
Úplný text této obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou se na svém zasedání dne 22. 2. 2012
usnesením č. 233 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky
(dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem
v době nočního klidu, zabezpečení míst-

ních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků
obce, vytváření příznivých podmínek
pro život v obci a vytváření estetického
vzhledu obce.
2) Předmětem této vyhlášky je regulace
činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami
a újmami působenými narušováním
veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí
jako územním samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 3
Omezení činností
1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do
06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2) Každý je povinen zdržet se o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době od 12.00 do 14.00 hodin
a v době od 18.00 do 22.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů, apod.
3) V případě konání veřejných produkcí
může rada města udělit výjimku z nočního klidu.
Čl. 4
Účinnost
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá
účinností patnáctým dnem následujícím po
jejím vyhlášení.

Komentář k povinnostem osob ve vztahu k veřejnému pořádku – I. část
Veřejným pořádkem je obvykle míněn
ideální stav společnosti, který se vyznačuje
řádem, bezpečnostní a klidem. Za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku je zastupitelstvo města oprávněno
vydávat tzv. obecně závazné vyhlášky. Existuje ovšem řada oblastí, které jsou již plně
řešeny zákony České republiky, a pro tyto
oblasti obecně závazné vyhlášky vydávat
nelze.
Tento komentář stručně popisuje jednak oblasti, pro které Město Rokytnice nad
Jizerou vydalo obecně závaznou vyhlášku
a dále vybrané oblasti, které jsou řešeny
zákony ČR. Povinnosti z nich plynoucí by
každý občan a návštěvník města Rokytnice
nad Jizerou měl znát a dodržovat je, v opačném případě se může dopouštět přestupku,
popř. jiného správního deliktu.
I. Oblasti veřejného pořádku, které jsou
řešeny Obecně závaznými vyhláškami
města Rokytnice nad Jizerou:
1. Úplná znění Obecně závazných vyhlášek
města Rokytnice nad Jizerou jsou zveřejněna na webových stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz.
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2. Porušením povinností stanovených
v obecně závazné vyhlášce obce vydané
na úseku její samostatné působnosti se
fyzická osoba dopouští přestupku proti
pořádku v územní samosprávě dle § 46
odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Správní přestupkový orgán může v tomto případě uložit pokutu až do výše
30.000,- Kč.
3/2006 – o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem
Nejdůležitější povinnosti:
1. Každý je povinen nakládat s odpady
a zbavovat se jich způsobem stanoveným
zákonem o odpadech, touto vyhláškou
a ostatními právními předpisy vydanými
na ochranu životního prostředí.
2. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu
své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
3. Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených podle
této vyhlášky, jsou povinny komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit
a předávat k využití nebo odstranění.

4. Fyzické osoby jsou zejména povinny:
a) odpad získaný odděleným sběrem
odkládat pouze do vyčleněných sběrných nádob nebo ukládat na sběrném
dvoře,
b) nebezpečné složky komunálního odpadu získané separovaným sběrem
shromažďovat do svých vyčleněných
nádob a ukládat na sběrném dvoře,
c) odpad ze zeleně odkládat pouze na
vlastním pozemku mimo veřejná prostranství nebo na vyčleněných obecních pozemcích dle dohody s vedoucím Drobných služeb města,
d) velkoobjemový odpad odkládat pouze na sběrném dvoře,
e) plnit sběrné nádoby postupně, bez jejich přetěžování,
f) udržovat stanoviště sběrných nádob
v čistotě.
4/2006 – o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství
Nejdůležitější povinnosti:
1. Chovatel psa je povinen na veřejném
prostranství, přístupným všem bez omezení, vést tohoto psa na vodítku. Délka
vodítka vedeného psa musí znemož3 - 4/2012
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ňovat útok či jiné obtěžování ostatních
osob pohybujících se na veřejném prostranství. Chovatel vedeného psa je povinen dbát toho, aby délka vodítka nebyla
překážkou volného pohybu chodců, osob
na invalidním vozíku, cyklistů či kočárků.
Před míjením dítěte, kočárku, osob na
invalidním vozíku nebo organizovaného
útvaru chodců je chovatel psa povinen
včas zkrátit vodítko tak, aby tohoto psa
vedl u své nohy.
2. Pro volný pohyb psů jsou vymezeny následující pozemky:
ͳͳ ppč. 2788/2, 8, 9, 10, 11, 3175/3,
2808/2, 2851/6, 2901/11, 2984/1,
3065/2, 3076/8, 3080/1 v k. ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou (úsek od čp. 439
– Globus přes kapličku k čp. 221)
ͳͳ ppč. 3245/1 v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou (úsek od bytovek čp. 573
v Horní Rokytnici k rozcestí Ve vratech
– pod Chatou Družba),
ͳͳ ppč. 3328 v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou (úsek od rozcestí Na Vrších
k rozcestí Ve vratech – pod Chatou
Družba).
ͳͳ ppč. 3274 v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou a ppč. 3031 v k. ú. Dolní Rokytnice (úsek od křížku v Horní vsi u čp. 16
až k čp. 320 v Dolní Rokytnici).
3. Při volném pobíhání na vymezeném prostoru pro volné pobíhání psů musí být
pes pod trvalou kontrolou nebo dohledem chovatele.
7/2006 – o zákazu žebrání
Činnost, která by mohla narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku, je:
• žebrání
Žebrání je zakázáno provádět na těchto
veřejných prostranstvích:
• Dolní náměstí – veřejné prostranství je
vymezeno ppč. 2952/1, 2952/6, 3061/2,
3347, 3441 a částí stpč. 448/3 v k. ú.
Dolní Rokytnice, tj. celá plocha podloubí
objektu čp. 449 a částí stpč. 449 v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou, tj. celá část
podloubí samoobsluhy TESCO.
7/2007 – o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
1. Zakazuje se požívání alkoholických nápojů
na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Rokytnice nad Jizerou
(náměstí, autobusové zastávky, v okolí pomníku padlým a v okolí kostela).
2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném
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prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1,
která je nedílnou součástí této obecně
závazné vyhlášky.
3. Zákaz požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství se nevztahuje na
1. ledna a 31. prosince.
4. Rada města Rokytnice nad Jizerou může
udělit výjimku zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství při
konání kulturních, sportovních či jiných
akcí na základě žádosti pořadatele akce.
5. Zákaz se nevztahuje na restaurační zahrádky, které jsou součástí restauračních
zařízení.
2/2011 – k zajištění udržování čistoty ulic
a sekání pozemků
Nejdůležitější povinnosti:
1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.
2. Znečištěním ulice či jiného veřejného
prostranství se pro účely této vyhlášky
rozumí odhazování odpadků mimo vyhrazené nádoby, ponechání výkalů domácích
zvířat, zanechaní nečistot po krátkodobě
uloženém materiálu nebo po skládání
materiálu, znečištění motorovými vozidly.
3. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
4. V případě znečištění ulice nebo jiného
veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba,
která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
5. Vlastník nebo oprávněný uživatel veřejné zeleně a zeleně v zástavbě je povinen
zeleň udržovat formou pravidelných sečí
nebo formou pravidelného mulčování.
Četnost sečí je minimálně jednou ročně
a jednotlivé seče musí být provedeny
nejpozději do 15. 8. příslušného roku.
Po provedené seči musí být posekaná
hmota odstraněna nejpozději do 3 dnů.
6. Četnost mulčování je minimálně jednou
ročně a musí být provedeno nejpozději
do 15. 8. příslušného roku. Po provedeném mulčování není vlastník nebo
oprávněný uživatel povinen zmulčovanou trávu odstraňovat.
7. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně.
8. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) najíždět motorovými vozidly a koly,
parkovat,
b) skladovat materiál,
c) vstupovat na květinové záhony a lámat větve stromů,
d) umísťovat na stromy reklamy nebo
plakáty,

e) rozdělávat oheň,
f) stanovat.
2/2012 – o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Nejdůležitější povinnosti
(4) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
(5) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 12.00 do 14.00 hodin
a v době od 18.00 do 22.00 hodin veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, apod.
V následujícím čísle Rokytnického zpravodaje bude uveřejněna II. část tohoto materiálu – Oblasti veřejného pořádku, které
jsou řešeny zákony ČR.

Upozornění
pro držitele
cestovního pasu
Zápisy dětí provedené v cestovních
pasech budou platné do 26. 06. 2012.
Po tomto termínu všechny zápisy dětí
v cestovních pasech rodičů automaticky
pozbývají platnosti na základě novely
zákona 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a bude pro všechny děti platit
povinnost cestovat do zahraničí na vlastní cestovní doklad.
Bližší informace Vám zodpovíme
na tel. č. 481 565 211 nebo osobně na
Městském úřadu Jilemnice, správní
odbor – cestovní doklady.
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Rozpočet města pro rok 2012 – (v tis. Kč)
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 22. 2. 2012 schválilo rozpočet města na rok 2012. 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
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

VÝDAJE
5088 Silnice, opravy a údržba, zimní údržba

3308,2

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

470 Veřejná doprava – obslužnost autobusy

269

Daň z příjmů fyzických osob – ostatní

420 Odvádění odpadních vod

150

Daň z nemovitosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečištění ovzduší
Správní poplatky
Odvody za odnětí půdy ze ZPF

2930 Předškolní zařízení (mateřské školy)

1179

4000 Speciální základní školy

434

10450 Základní škola

2370

1 Dům dětí a mládeže

374,1

373 Bytové hospodářství

206

1 Nebytové hospodářství

384,7

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

1720 Rozhlas a televize (kabelová televize)

200,8

Poplatek ze psů

60,5 Kulturní dům

302,5

Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt

1800 Otatní činnosti kultury, podpora akcí

352

Popltek za užívání veřejného prostranství

150 Městská knihovna

404,8

Poplatek z ubytovací kapacity

900 Městská policie

930,6

Poplatky za povolení k vjezdu

30 Požární ochrana – dobrovolná část

Výtěžnost z výherních hracích přístrojů

10 Veřejné osvětlení

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Dotace od Euroregionu Nisa
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Dotace na projekt „Celoroční dovolená“

285 Regionální rozvoj „Prezentace Krkonoš“

227,5
3157

1100 Sběr a svoz odpadů
100 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
216 Ochrana obyvatelstva

Příjmy z pronájmu ČOV

642 Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)

Nájemné za kabelovou televizi
Příjmy z divadla

Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad

166

Příjmy z prodeje pozemků

1006
3216

6
20
710
883,398
390

Vypořádání s VHS za rok 2011

94,5
227,5

+ zůstatek bankovních účtu na pokrytí schodku

3993,702

CELKEM PŘÍJMY

42.825,7 VÝDAJE CELKEM

10

1652

820

Příjmy z parkovacích automatů a park. karet
Neinvestiční příspěvek „Prezentace Krkonoš“

1480
12052,5

15
600

Nájemné z uzavřených smluv - pozemky

2443

46 Splátka úvěru ČMRZB

Příjmy za odměny za tříděný odpad

Úroky

604

90 Podíl města na akci Čistá Jizera II
473

Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa (úřad)

20

21 Zastupitelstvo obce (včetně starosty, místostarosty)

687 Pojištění + výdaje s prodejem pozemků

Příjmy z poskytovaných služeb – požární ochrana

794

338,5 Činnost místní správy (městský úřad)

Příjmy za pronájem nebytových prostor
Příjmy drobných služeb města

3260

18 Cestovní ruch včetně MIC

Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa

432,6

2472,6 Komunální služby (vč. Drobných služeb)

Dotace na veřejně prospěšné práce

Příjmy městského informačního centra

965

7 Pohřebnictví

Dotace na činnost JSDH

Příjmy z knihovnické činnosti

650,4

42.825,7
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Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
26.3.2011
2 974

3 388

3 469

Ekonomicky aktivní[2]

1 441

1 717

1 833

1 297

1 587

1 804

897

1 192

.

zaměstnavatelé

50

.

.

osoby pracující
na vlastní účet

243

.

.

zaměstnanci
v tom

Předběžné výsledky za město Rokytnice nad Jizerou
26.3.2011
Obyvatelstvo celkem
v tom pohlaví
v tom druh
pobytu

2 974

3.3.1991

3 388

3 469

muži

1 501

1 670

1 680

ženy

1 473

1 718

1 789

trvalý

2 952

3 378

3 469

22

10

.

39

34

.

1 570

1 708

1 426

dlouhodobý

z celku cizinci
Narození v obci trvalého bydliště

z toho

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní

1.3.2001

1.3.2001

3.3.1991

2 974

3 388

3 469

celkem

392

532

696

muži

229

288

349

ženy

163

244

347

Obyvatelstvo celkem
0 - 14 let

v tom ve věku

15 - 64 let
65 a více
let včetně
nezjištěno

5

slezská

-

-

-

34

55

107

6

12

12

německá

11

27

34

romská

13

-

10

773

29

.

slovenská
polská

neuvedeno

Obyvatelstvo podle náboženské víry
26.3.2011

1 048

1 150

1 120

984

1 131

1 059

Věřící - nehlásící se k církvi, náboženské společnosti

celkem

550

575

594

muži

224

232

211

ženy

326

343

383

1 670

1 680

712

749

.

ženatí

621

750

813

rozvedení

114

91

.

54

69

.

1 473

1 718

1 789

svobodné

525

589

.

vdané

617

754

811

rozvedené

121

124

.
.

ovdovělé

209

239

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
26.3.2011

1.3.2001

3.3.1991

2 582

2 856

2 773

základní vč. neukončeného

597

849

1 188

střední vč. vyučení
(bez maturity)

893

1 111

946

úplné střední (s
maturitou) a vyšší
odborné včetně
nástavbového

726

678

468

vysokoškolské

240

145

94

20

16

8

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

bez vzdělání
3 - 4/2012

1.3.2001

3.3.1991

2 974

3 388

3 469

.

.

.

302

841

1 275

Církev římskokatolická

195

623

1 005

Církev československá
husitská

36

100

166

Českobratrská církev
evangelická

12

35

.

1 169

2 274

1 665

1.3.2001

3.3.1991

Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti[2]

z toho

1 501

ovdovělí
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2

ženy

Ženy celkem

z toho nejvyšší
ukončené vzdělání

2

muži

svobodní

z toho

3 280

moravská

2 179

Muži celkem

z toho

3 469

3 230

2 281

3.3.1991

3.3.1991

2 111

česká

z toho národnost

1.3.2001
3 388

2 032

1.3.2001

29
1 636

2 974

celkem

26.3.2011

130
1 635

26.3.2011
Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo celkem

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

144
1 385

Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvatelstvo podle věku
26.3.2011

3.3.1991

Obyvatelstvo celkem
zaměstnaní

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu

1.3.2001

Bez náboženské víry

Obyvatelstvo podle státního občanství
26.3.2011
Obyvatelstvo celkem

2 974

3 388

3 469

2 919

3 347

.

Slovensko

17

3

.

Německo

5

1

.

Česká republika

z toho podle státního občanství

Polsko

4

10

.

Ukrajina

9

9

.

Rusko

1

8

.

Vietnam

-

-

.
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Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka
1.3.2001

3.3.1991

1 378

1 352

1 300

683

705

672

ve vlastním domě

rodinné domy

565

595

563

bytové domy

91

79

89

fyzická osoba

565

577

542

16

42

114

3

2

.

Domy celkem
z toho obydlené
z obydlených
podle druhu
domu

obec, stát
z obydlených
podle vlastníka
domu

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti

26.3.2011

bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů (jednotek)

48

kombinace vlastníků

.

9

.

.
.

Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti
26.3.2011 1.3.2001

3.3.1991

Neobydlené domy celkem[2]

695

647

628

rodinné domy

638

626

590

549

565

568

5

11

.

15

10

.

8

1

-

-

-

.

slouží k
rekreaci
z toho důvod přestavba
neobydlenosti domu
z toho druh
domu

nezpůsobilé
k bydlení
bytové domy
přestavba
z toho důvod domu
neobydlenosti nezpůsobilé
k bydlení

1

-

.

26.3.2011

1.3.2001

3.3.1991

1 080

1 178

1 135

532

575

.

v osobním vlastnictví

273

194

.

nájemní

124

247

.

48

40

72

s internetem

576

60

.

bez internetu

34

85

.

z toho koupelna, sprchový kout v bytě

999

1 037

.

z toho splachovací záchod v bytě

977

995

.

Obydlené byty celkem

z toho právní důvod užívaní bytu

družstevní
z toho vybavenost
osobním počítačem

Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií
26.3.2011[1]

1.3.2001

3.3.1991

1 080

1 178

1 135

670

653

456

82

66

264

268

340

398

14

2

.

uhlí, koks,
uhelné brikety

166

322

.

plyn

386

444

.

elektřina

244

282

.

dřevo

151

95

.

435

291

-

Obydlené byty celkem
ústřední
z toho převládající
způsob vytápění

etážové (s kotlem v bytě)
kamna
z kotelny
mimo dům

z toho energie používaná k vytápění

z toho plyn zaveden do bytu

Krkonoše – svazek měst a obcí

Regionální rozvoj je důležitým tématem i na polské straně Krkonoš
Krkonoše – svazek měst a obcí připravil
pro zástupce obcí, jež jsou členy Związku
Gmin Karkonoskich se sídlem v Bukowci,
i další účastníky angažované v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, poznávací „Cestu polských starostů a zástupců
organizací do Čech“. Tak se ve skutečnosti
jmenuje část zrcadlového česko-polského
projektu, která volně navazuje na zářijovou
pracovní výpravu českých starostů do polských Krkonoš.
Na realizaci programu se spolupodíleli
a podstatnou částí přispěli čeští starostové měst a obcí, ředitelé skiareálů a někteří
místní podnikatelé. Svými náměty velmi
obohatili dvoudenní pobyt jednatřiceti
účastníků polské delegace. Ti navštívili Harrachov, sklárnu a pivovar, skiareál se skokanskými můstky, Rokytnici nad Jizerou,
městské infocentrum, skiareál, Jilemnici se
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„Zvědavou uličkou“, muzeum s „Expozicí
českého lyžařství“, Řemeslné trhy, Hostinné,
Techtex Sport – relaxační centrum. Další den
Vrchlabí s exkurzí do závodu Škoda Auto,
prohlídkou zámku a sídla Správy KRNAP, muzeum a klášter, Špindlerův Mlýn, aquapark,
infocentrum a skiareál, kde se s českými Krkonošemi rozloučili.
Kamila Hlinková, výkonná ředitelka
Svazku, přiblížila večerní seminář: „Naší
snahou bylo udělat program pracovní poznávací cesty pro zástupce polské strany tak,
aby viděli zajímavá místa a cesta jim byla
přínosem díky dalším podnětům, inspirací
a měli možnost získat nové kontakty a možnosti přeshraniční spolupráce. Proto jsme
na seminář zařadili témata, která se týkají
české i polské strany regionu společně, tzv.
bezhraničně. Prvním byla Regionální karta
hosta, která je významným marketingovým
nástrojem regionu Krkonoš. Druhým byly

Geoparky, stávající stav v polské části Krkonoš, který je nutno rozvíjet však i dále. Pro
všechny byly zajímavé informace ke vznikajícímu Geoparku na české straně a veškeré
kroky s tím spojené. Třetí částí byla prezentace a následná diskuse ke stěžejnímu tématu
cesty, k regionálnímu rozvoji. Ve všech výše
uvedených oblastech je nutné i v budoucnu
spolupracovat přeshraničně, abychom tak
dostáli poptávky návštěvníků Krkonoš.“
Josef Nosek, manažer pro regionální
rozvoj Svazku Krkonoše, doplnil: „Polští
sousedé poznali trochu detailněji naší stranu Krkonoš. I když to byla víceméně jenom
ochutnávka možností, které česká strana
nabízí. Většina účastníků znala osobně pouze Harrachov a Špindlerův Mlýn. Na dalších
místech např. ve Vrchlabí, Jilemnici nebo
v Rokytnici nad Jizerou byli mnozí z nich zcela
poprvé. Byl jsem potěšen vstřícností českých
zástupců obcí a měst, skiareálů a podniků,
3 - 4/2012
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kteří se zapojili do programu. Byl bohatý, zajímavý, pestrý a poučný.
Jsem rád, že si všichni našli volný čas a věnovali se nám. Někteří si
tím pádem uvědomili, že jim chybí nejen prezentace a propagační materiály tištěné v polštině, ale také polsky mluvící personál. A
čím byli naši hosté zaujati nejvíce? Mužskou část delegace, která
převažovala, zaujala exkurse v Automobilce Škoda Auto ve Vrchlabí.
V těsném závěsu pak byla Jilemnice se svou malebností podhorského městečka.“
Při vítání a úvodních prezentacích ze strany českých starostů často zaznívalo téma regionální rozvoj. Z ohlasů druhé strany vyplynulo, že i polští starostové řeší podobné nebo stejné záležitosti, mají
zájem uspokojit poprávku po pracovních příležitostech obyvatel
měst a obcí, které zastupují. Někteří totiž reprezentují lokality, které

nejsou prvoplánově středisky cestovního ruchu, tudíž je turismus
neživí. Proto je seminář o regionálním rozvoji zaujal.
Kamila Hlinková uzavřela: „Jsme velice rádi, že jsme mohli tuto
cestu pro polskou delegaci uskutečnit. Poskytli jsme všem zajímavé
informace o našem regionu, prodiskutovali možnosti přeshraniční
spolupráce, více se osobně poznali a vytvořili nové kontakty. Všem,
kteří se na cestě podíleli, ať už jako účastníci nebo jako spoluorganizátoři, patří velké poděkování, o to víc vzhledem k velké vytíženosti v tomto časovém období. Dle vstřícných a děkovných reakcí se
domnívám, že se cesta vydařila. Splnila očekávané představy. Společnou prací tak bude mnohem jednodušší reagovat na požadavky
turistů i místních obyvatel.“

Zhodnocení uplynulé zimy ze strany
Městského informačního centra

nosti Czechpointu, či objednávkách výlepu plakátů na místní akce.
Co se výlepu týče, je u nás možné objednat si tuto službu také pro
Harrachov (bez příplatku), dále pro Tanvald a Desnou, s příplatkem.
Další službou, která nově přibyla, patří prodej lístků na veškerá
divadelní představení v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou.
Rády bychom informovaly touto cestou provozovatele ubytovacích kapacit o zpoplatnění služeb, kterých mohli využívat po celou
zimu a ještě do konce tohoto roku využívat mohou. Jedná se o posílání poptávek po ubytování e-mailem nebo telefonicky. Dále nabízíme
prostor pro propagační materiály ubytovacího zařízení v prostorách
infocentra a novinkou je místo na otočném stojanu na jednotnou reklamu, kterou za Vás rádi vyrobíme, nebo pomůžeme vyrobit.
Tato změna se chystá od 1. ledna roku 2013 a to včetně měsíce prosince roku 2012. Jednalo by se o jednorázovou paušální
částku, jejíž výše bude teprve stanovena. Pokud máte jakýkoliv
nápad, o který bychom mohli rozšířit služby informačního centra ve Váš prospěch, napište nám nebo zavolejte (Lucie Vyšanská:
+420 481 522 01, infocentrum@mesto-rokytnice.cz).
Na úplný závěr naší zprávy bychom Vás chtěly seznámit s provozní dobou v jarním období. Její platnost je od 19. 3. 2012 (do
odvolání):
Pondělí:
ZAVŘENO
Úterý – Pátek: 9:00 – 12:00; 12:30 – 17:30
Sobota:
9:00 – 12:00
Neděle:
ZAVŘENO

Rády bychom Vás seznámily s průběhem letošní zimní sezóny
a s fungováním nově otevřeného městského informačního centra.
Informační centrum zahájilo svoji činnost 16. prosince loňského
roku, můžeme tedy říci, že téměř tváří v tvář začínající zimní sezóně.
Vánoční a novoroční obleva nadělala nejednu vrásku na tváři
vlekařům, ale také nám. Kvůli nepříznivému počasí jsme se denně
potýkaly s dotazy na volnočasové aktivity za špatného počasí, a to
jak pro děti, tak pro dospělé. Okolní obce však nabízejí různé alternativy trávení volného času.
Další vývoj zimy byl z našeho pohledu pro Rokytnici nad Jizerou
jako středisko zimních sportů ideální. Střídaly se tu přívaly sněhu s velice silnými mrazy. Vzhledem k množství sněhu to bylo pro
všechny obyvatele velmi náročné a asi jen pár jedinců se nechopilo
lopaty či frézy, ale to k zimě už patří. Troufáme si říci, že tyto podmínky ze všeho nejvíce vyhovovaly právě turistům a každý z nich si
přišel na své. Díky přívalům sněhu byly v provozu všechny vleky, rozjely se dráhy se snowtubingem, podmínky byly ideální pro běžkaře,
pro vyjížďky na saních či sáňkování. Chyběly nám informace o možnostech volného sáňkování a turisté tu postrádali sáňkařskou dráhu.
Jak mohou potvrdit ubytovatelé a restauratéři skladba návštěvníků po celou sezónu a podle národnosti pokračuje v trendu posledních let, kdy naše hory navštěvují převážně polští turisté. Němci
a Holanďané ustupují do menšiny. Významnou část klientely v povánočním období tvořili hosté, kteří hovořili rusky. Byli to nejen
Rusové žijící ve své domovině, ale také ruští emigranti z Německa.
Podle marketingových záměrů Czechtourismu a SMO Krkonoše, by
se tato skupina návštěvníků měla v dalších letech rozrůstat. Pevně
doufáme, že tomu bude také u nás!
Podle ohlasů turistů na služby, které Rokytnice nabízí, můžeme
uvést, že hosté byli a jsou spokojeni především se sjezdovými tratěmi, s ubytováním a stravováním. Horší je hodnocení stavu a údržby
běžeckých tratí. Na toto téma jsme opakovaně řešily stížnosti, které k nám „chodily“ e-mailem, telefonicky, nezřídka lidé přišli přímo
k nám do kanceláře. Věříme, že se situace v příští sezóně zlepší, neboť dotazů na běžecké tratě bylo poměrně dost!
Závěrem bychom rády uvedly, že jednou z nejpoptávanějších aktivit, byly dotazy na veřejný bazén, vířivku, bobovou dráhu a wellnes
centrum jako takové. Ve výčtu dalších chybějících služeb bychom
mohly pokračovat u hlídání dětí ve skiareálech, dětské koutky v restauracích, ve skiareálech, programy pro rodiny s malými dětmi –
dětská divadelní představení (sice jsou v blízkém Vysokém na Jizerou
o jarních prázdninách, ale řada maminek je tu bez aut, na chalupách).
To, že naše informační centrum není jen pro turisty, ale i pro
místní obyvatele, je dobře vidět na vybrané částce za odpad, na
odebraných pytlích na směsný a tříděný odpad, ale také na návštěvRokytnický zpravodaj
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www.zgk-karkonsze.pl, www.svazek.krkonose.eu

Aktuální pracovní dobu sledujte na webových stránkách:
www.mesto-rokytnice.cz/infocentrum
Lucie Vyšanská a Blanka Kučerová

Liberecký kraj přilákal vloni na
návštěvu o 24 tisíc lidí více
Liberecký kraj si v roce 2011 polepšil – do kraje přicestovalo
656 232 hostů, z toho 156 734 zahraničních návštěvníků a 499
498 domácích.
„Oproti roku 2010 to představuje nárůst o 24 000 hostů více,
což je v současné hospodářské krizi slušný úspěch,“ řekla náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS).
Ze zahraničních hostů představují největší skupinu tradičně
Němci (81 539), na druhém místě stojí Poláci (20 833), třetí místo patří Holanďanům (10 572).
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Zprávy ze škol a školek
Zápis do MŠ Dolní Rokytnice
– v průběhu měsíce května – června
• školka rodinného typu se sportovně turistickým zaměřením
• školka má 3 oddělení – naším cílem bylo vytvořit dětem barevnou školku (ve spolupráci s arch. Mertlíkem byly třídy zařízeny
nábytkem, který vytváří hrací koutky)
Velká výhoda MŠ je rozlehlá a členitá zahrada, která obklopuje
celou budovu a zajišťuje dětem klidné místo na hry:
1) lesopark: slouží pro enviromentální výchovu (naučná stezka, ...)
2) malý lesík: systém lan
3) hřiště na kopanou, košíkovou, dopadové plochy: jsou vyrobeny z povrchu 4soft pro měkký dopad – je to jeden z nejbezpečnějších povrchů pro předškolní děti
4) herní část: 2 pískoviště, hrad Kamelot, trampolína,...
5) klidová část: louka – kde např. v pěkných letních dnech děti cvičí
jógu
6) dopravní hřiště: kruhový objezd, 4 křižovatky, železniční přejezd, …

Díky tomuto vybavení jsme byli označeni jednou z 5 nejlépe
vybavených mateřských škol v ČR
Další velkou výhodou školky je blízkost lyžařských areálů (200m)
Ski areál Udatný a Ski areál Pařez. Děti lyžují podle zájmu od ledna
do března, kdy zakončí lyžařskou sezónu karnevalem na sněhu.
Lyžování je dobrovolné – chceme, aby děti vnímaly lyžování jako
zábavu.

Co dále nabízíme dětem:
• keramickou dílnu
• vlastní divadelní představení, přípravu salátů a pomazánek, pečení koláčů a cukroví,...
• turistické výlety do okolí, dětský aerobic, jógu pro děti od 3 – 6
let, atletické dny, lyžařský výcvik a následné lyžování, plavecký
výcvik
• čertovský den, cestu za bábou Podzimnicí, tajemství Vílího stromu, letní karneval,...
• angličtinu, tanečky, mažoretky ve spolupráci s DDM
• návštěvu divadelních představení, výlety za poznáním: zoo, pohádkové hrady, dinopark,…
• při výchovně vzdělávací práci využíváme některé prvky z montessori školy
• byli jsme oceněni ve výtvarném projektu škol: Malujeme duší –
téma Láska
• zvítězili jsme v krajské sportovní olympiádě MŠ
• každoročně spolupracujeme s odborníky na scrinningové vyšetření očních vad dětí z MŠ (vyšetření probíhá pro zájemce v MŠ
každoročně)
• spolupracujeme s Domem pečovatelské služby, ZŠ Rokytnice n.
Jiz. a ZUŠ Jablonec n. Jiz.
Propagujeme zdravý životní styl - proto i stravování v MŠ je
v tomto duchu.
Dění naší školky můžete sledovat na stránkách:
www.msrokytnice.skolniweb.cz
Poděkování:
děkujeme všem sponzorům a návštěvníkům plesu za podporu
naší mateřské školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
I letos se nám podařilo uspořádat lyžařský kurz pro naše žáky.
Žáci byli rozděleni na zkušenější lyžaře a začátečníky. Tři dny jsme
jezdili v lyžařském areálu Studenov a dva dny na Hranicích na vleku
Udatných a v lyžařské školičce Classic.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Udatným za zapůjčení
veškerého lyžařského vybavení za minimální poplatek a bezplatné
lyžování. Také jejich zaměstnancům za jejich ochotu a velkou trpělivost, kterou denně našim dětem poskytovali.

Více info tel. 775 970 180 nebo emailu krakonosatka@seznam.cz

Velké poděkování patří Spartaku Rokytnice nad Jizerou a.s. za
možnost bezplatného lyžování a zaměstnancům vleků za velmi
vstřícný přístup k dětem naší školy. Také velmi děkujeme Lyžařské
škole Classic za možnost využití jejich školičky. A instruktorskou výpomoc se zajímavým a zábavným programem. Během dvou dnů
nám všechny děti dokázaly vyjet na vleku a bezpečně sjet ze svahu.
Děkují učitelky a žáci ZŠ praktické a speciální
Základní škola praktická a speciální v Rokytnici nad Jizerou

PRODEJ SADBY

KVĚTIN A ZELENINY
V době od 14. 5. do 18. 5. 2012 VŽDY do 16 hodin. Informace na tel.: 481 522 746

Rokytnický zpravodaj
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Tábor POD SOVÍM VRCHEM
Mařenice
Letos po 29. vyrazíme z Rokytnice do údolí pod Sovím vrchem v Mařenicích – po místech na první běh se jen „zaprášilo“, místa na běh druhý jsou ještě volná. Proto pokud chcete
svému dítěti dopřát nevšední zážitky v přírodě a/nebo potřebujete o prázdninách zajistit dětem kvalitní volnočasový program – využijte naší nabídky.
Více informací podává, přihlášky přijímá Markéta Šmídová
(tel: 776 838 506, e-mail: tabor.marenice@seznam.cz), případně www.rokytnice.com/tabor-marenice.
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» pokračování ze str. 1

do soutěže obdrželi na 180 výkresů a ty
nejlepší jsme vystavili v zasedací místnosti na rokytnické radnici. Dnes jsou obrázky
ve wojcieszowské Městské knihovně, ale
brzy se k nám znovu vrátí, budou vystaveny
v soukromém Muzeu a Galerii Starý kravín,
ve Františkově.

Přípravy na Vánoční trhy tedy nebyly jednoduché. Děti kreslily Barborky a secvičovaly program na Vánoční trhy, my na radnici
sestavovali nové nástěnky a připravovali
výstavu, babičky a maminky nebo kroužky
vaření v DDM pekly a zdobily perníčky, a některé z nich je o Vánočních trzích přinesli
do soutěže O nejlepší perníček. Na náměstí
se rozestavěly stánky, následně se do nich
nastěhovali prodejci a odpoledne se už rozhostila vánoční nálada po celém Dolním
náměstí. Děti vystupovaly v doprovodném
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programu, zpívaly a recitovaly. Za vítězná
výtvarná dílka dostávaly odměny. A že bylo
Barborky, tak všechny vystupující děti obdržely v punčošce koledu. Asi tomu neuvěříte,
ale na loňských Vánočních trzích vystoupilo
bez jednoho sto dvacet dětí!
Vánoce utekly jako voda a po Novém roce
se děti pod vedením svých učitelek pustily
do úkolu nové soutěže. Čekalo je tvoření
Krakonošů. Od původního nápadu trochu
dětem úkol zkomplikovat tím, že nebudou
moci použít žádná lepidla, jsme upustili, ale
i tak se nám sešla krásná sbírka Krakonošů všeho druhu. Děti vyrobily: keramické,
proutěné, solné (ano, ze soli), plastelínové,
dřevěné, škrobené, pletené i šité. Zkrátka
našlo se devadesát individuálních a osmadvacet skupinových prací! Stejným způsobem jako o Vánocích jsme vyhodnocovali
také tuto soutěž. Sbírku figurek Krakonošů
obešlo osm dobrovolníků a ohodnotilo je.
Za nejlepší individuální práce obdrželi jejich
tvůrci tričko nebo hrneček s medailí a diplomem, skupinové práce jsme ohodnotili
v prospěch všech dětí. Pro školní družiny
jsme zakoupili stolní hry, které prověří dětské znalosti a zapojí jejich fantazii.
Letošní Pašerákej vejkend se odehrával
v době, když opadly návaly sněhu a oteplilo se. A ač v pátek po celý den drobně mrholilo, spoustu návštěvníků Pašeráckýho
jarmarku to neodradilo. Před radnicí stály
stánky s regionálním a tradičním sortimentem. V podloubí se
muzicírovalo, střídaly
se tam Wojcieszowianky a Vrchlabský
dixieland.
Dvakrát
vystoupil
divadelní soubor Čmukaři
z Turnova s veselými
i smutnějším kouskem. V tvořivém
stánku DDM se bez
přestávky malovalo
na obličej. Dokonce
tam zavítali i turisté
a lyžaři až z Austrálie!
Rokytnické a Wojcieszowské děti se
sešly na půdě základní školy, rozdělily se do
dvou skupinek a pod dohledem paní učitelek se věnovaly zadanému úkolu – společně
vytvořit Krakonoše. A tak sbírku a výstavku
dětských prací ještě ten den odpoledne rozšířili dva Krakonošové – jeden utkaný a druhý vylepený!

Krakonošové ukončili své působení na
radnici na konci března. Odjeli na hostování
do Wojcieszowa, ale pozor, vrátí se k nám
do Františkova do Starého kravína v průběhu května (výstava tam potrvá do konce
června).

Rokytničtí, Wojcieszowští, pevně věříme, že jste si uplynulý projekt užili v souladu s jeho mottem „překračujeme hranice“
a názvem: „Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszow – města – kde se lidé veselí!“
Jménem organizátora projektu bych touto cestou chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, pomocníkům, spolupracovníkům,
kolegům a kolegyním za jejich odvedenou
práci a čas, který tomuto projektu věnovali!
Blanka Kučerová, Koordinátorka projektu
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Máte slovo
Chcete platit vyšší daně v Rokytnici nad Jizerou?
Dne 22. února 2012 na zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice nad Jizerou zastupitelé schválili schodkový rozpočet na rok
2012. Schodek nebo-li ztráta dle navrženého rozpočtu činí na rok 2012: 4.000.000,Kč, přičemž hospodaření Města Rokytnice
nad Jizerou za rok 2011 skončilo schodkem
(ztrátou) 24.000.000,- Kč. Naplní-li se rozpočet pro rok 2012, ztráta se tak zvýší na
28.000.000,- Kč.
V Rokytnici započala opět spirála zadlužování, na které upozornila svou písemnou
připomínkou k rozpočtu paní Olaszová!
A volba, kdo to vše zaplatí, padla po návrhu starosty opět na občany Rokytnice. Na
návrh starosty Matyáše byla schválena vyhláška o navýšení daně z nemovitosti na koeficient 2, to znamená její zvýšení o 100%,
přičemž nemovitosti v zóně KRNAP budou
mít zvýšení až o 400%. Příjemcem výnosu
z této daně je pouze Město Rokytnice nad
Jizerou. Je to nejjednodušší cesta, jak zajistit příjmy do rozpočtu a nemuset přijmout
neoblíbená úsporná opatření.
Strany ODS, ČSSD a TOP 09 měly ve volebním programu pro období 2010 – 2014
shodný bod – nenavyšovat daňovou zátěž
obyvatelstva. Jak ale vyplynulo z hlasování,

někteří zastupitelé těchto stran hodili tento
program po roce za hlavu a bez ohledu na
věkovou strukturu obyvatelstva v obci, kterou tvoří až z 65% důchodci, jež jsou odkázáni jen na svůj důchod, zvednutím své ruky
pro tento návrh odsouhlasili toto navýšení.
Tvrzení starosty o složitosti terénu, klimatických podmínkách a o letošní kruté zimě
je pouze zástěrka! My občané se můžeme
po tomto zasedání zastupitelstva právem
cítit podvedeni a je na místě otázka: Koho
jsme si zvolili? Jak někdo v komunální politice může mít ještě tu odvahu či spíše drzost
v dnešní době hospodářské krize, kdy ze
strany státu je neustále zvyšována daňová
zátěž občanů, a následně tyto daně bývají
beztrestně rozkradeny, podat návrh na další
vytahování peněz z občanů Rokytnice nad
Jizerou? To celé je pod zástěrkou toho, jak
za tyto peníze bude v budoucnu Rokytnice
uklizena, opravena atd., ovšem kam tyto
peníze opět nekontrolovatelně půjdou?
Radnice by si měla zamést před svým prahem, oprostit se od svých osobních zájmů
a koníčků a začít konečně spořit na správných místech. Do městského rozpočtu dostáváme zhruba 50 milionů ročně, přesto
jsme díky neodbornému hospodaření opět
v mínusu? Nezvládnou-li pověřené osoby
s těmito penězi hospodařit, je nejvyšší čas
pověřit jiné, které zajistí když už ne přebyt-

kové, tak alespoň vyrovnané hospodaření.
Je třeba hledat rezervy v úsporách a je jistě
řada oblastí, kde by se daly ušetřit nemalé
částky, které jsou často zbytečně a nezodpovědně vydávány a jinde pak schází. A pokud je současná finanční situace skutečně
tak špatná, mělo by město možná začít
samo od sebe a zvážit, zda pro necelé 3.000
obyvatel našeho městečka jsou nezbytné
dvě placené funkce a jestli by jistou úsporou nebylo například zrušení placené pozice
místostarosty.
Vážení občané,
lídři za Top 09, ODS a ČSSD navrhnou
prostřednictvím svých zastupitelů zrušení
této vyhlášky a také dodržení předvolebních slibů. Přijďte na příští zasedání městského zastupitelstva, které by se mělo konat
v dubnu, abyste mohli osobně zkontrolovat,
jak vámi zvolení zastupitelé hlasují a kolik
vám budou chtít vytáhnout peněz z kapes.
Přijďte i vy říci svůj názor na současné
vedení města, braňte se zbytečnému zvyšování daní. Jde přece o naši společnou věc.
		
		
		

Hana Zuzánková
Libor Stober
Robin Vrdlovec

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM ZA ODS
Vážení zastupitelé,
Je tomu zhruba již rok a půl, co zastáváte v místním zastupitelstvu své funkce a hájíte zájmy našich občanů. Ovšem nejsem si jista,
jestli slovo „hájíte“ je v tomto případě to správné.
Volební program ODS vám byl znám ještě předtím, než jste na
kandidaturu kývli. S převážnou většinou z kandidátů na naší kandidátce jsem osobně jednala. Jednou z nejpodstatnějších podmínek
a bodů na našem programu bylo, že ODS a její zastupitelé nebudou
v budoucím volebním období pro zvyšování daní a poplatků místním obyvatelům.
Uběhlo tedy několik měsíců a po posledním zastupitelstvu můžeme bilancovat. Všichni tři zastupitelé za ODS, tedy místostarosta
Kadavý, ing. Pavlata a MUDr. Folprecht svou rukou odsouhlasili zvýšení daně z nemovitosti. Nedržíte slovo, páni zastupitelé, neplníte volební program, pod který jste se podepsali. A je třeba, aby to
obyvatelé města věděli. Je tedy zřejmě na místě zpytovat svědomí,
jste-li skutečně těmi správnými na správných místech. Pokud máte
Rokytnický zpravodaj
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důvody k tomu, abyste během několika měsíců změnili svůj názor, je
to jistě vaše právo, ale v tom případě, prosím, odejděte.
Konkrétněji pak ještě k panu místostarostovi. Nyní již přiznám,
bylo mi rozmlouváno, aby pan Kadavý na naší kandidátce vůbec
byl. Prosadila jsem si to s přesvědčením, že tento člověk může ještě
městu přinést mnoho dobrého. Tímto se místním občanům hluboce
omlouvám. Pan místostarosta vyměnil pojem MĚSTO za sobě bližší,
až polosoukromé SDRUŽENÍ, jehož prostřednictvím část obyvatel
protěžuje na úkor druhých, kteří jsou diskriminováni a nejsou bráni
jako plnohodnotní občané města. Pane místostarosto, jste pro mě
důkazem toho, jak moc se člověk může ve svých názorech mýlit.
To, že jsem udělala vše pro to, abyste i dál byl ve vedení města, pokládám za jednu ze svých největších životních chyb. Doufám, že po
mně ji již nebude nikdo opakovat.
S pozdravem Mgr. Jarmila Vávrová,
bývalá členka ODS, bývalá zastupitelka a radní města
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Kulturní servis

?

DS JIRÁSEK ROKYTNICE NAD JIZEROU
SEHRAJE KOMEDII

4. tradiční ples
Skiareálu Spartak Rokytnice nad Jizerou

13. 4. 2012 od 19 hodin
Horské chaty Štumpovka a Dvoračky
Program:

Doprava:

JAMES BAND – hudební skupina k tanci a poslechu (Štumpovka)

Rolbataxi, autotaxi

18.00 – 19.00 hod.

Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše (Dvoračky)

každou čtvrthodinu od Starého Mlýna

Vystoupení imitátora Václava Faltuse

(dle klimatických podmínek)

Slosování vstupenek o hodnotné ceny (každý vyhrává)

László Nádasi

MOJE
ŽENA
SE
ZBLÁZNILA

Margit Balážová: Hana Hájková
Rosemarie: Renata Soukupová
Klára Hajduová: Iveta Hanoutová
Adam Baláž: Radim Pohořalý
Dr.Koloman Hidaš: Jaroslav Hloušek

režie:J.Tejčková
nápověda:M.Ditzová,D.Svatá
inspice:E.Votočková,Z.Chlumáková
technika:I.Hladík

Kde: Rokytnice nad Jizerou – Kulturní dům
Kdy: 21. dubna 2012 od 19:30 hod.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA,divadelní,literární,audiovizualní agentura,
občanské sdružení,Krátkého 1,Praha 9
Autor je zastupován agenturou HoFra,Maďarsko

Vystoupení taneční skupiny – plesové předtančení

Vstupné: 300 Kč (Štumpovka), 200 Kč (Dvoračky) – v ceně doprava na ples, občerstvení
Předprodej vstupenek: Spartak Rokytnice a.s., Renata Žalská – tel.: +420 731 100 189, renata.zalska@skiareal-rokytnice.cz

+ support

One Intelligent
And Four Pacos

Pension a hostinec HÁSKOV
KD Rokytnice n. Jiz. 27.4.2012 od 19 hod.
Vstupné 200 Kč, předprodej v MIC
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sobota 28. dubna 2012 od 20 hod.
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VSTUPNÉ 100 Kč

Rokytnický zpravodaj

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
DUBEN / KVĚTEN
Sobota 14.04.2012 - 19:45 hodin

Johnny English se
vrací

Johnny English se vracíKdo zachrání Její
veličenstvo britskou královnu, když agent
007 James Bond zrovna leží u ledu? Přístupný, vstupné 60,- Kč.

pondělí 30.4.2012

na centrálním parkovišti P2 pod Lysou horou
19:30 – 19:45
19:45 – 20:00
20:00
20:30

hod.
hod.
hod.
hod.

Řazení lampiónového průvodu (u bývalého A-Clubu)
Lampiónový průvod
Vystoupení mažoretek z DDM Pod Střechou
Zapálení vatry
Vystoupení hudební skupiny VICHR Z HOR

Sobota 21.04.2012 - 19:45 hodin

zajišťují
HASIČI Rokytnice

PÁRKY,
SEJKORY,
PÍVO,
LIMO

ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO PŘIPRAVOVANÉ VATRY NENAVÁŽELI ŽÁDNÝ VLASTNÍ ROSTLINNÝ ČI JINÝ ODPAD

NOC

KOSTELŮ
1. 6. 2012

„Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota.“
kostel sv. Michaela, archanděla, 18. - 23. hod
1. června se otevřou brány kostela sv. Michaela, archanděla v Rokytnici. V úvodu vystoupí pěvecký sbor
MLÁDÍ při ZUŠ Jablonec n. Jiz. V Den dětí zveme především děti na zábavné putování po kostele a malování svíček. Přijďte i vy, dospělí nahlédnout co je za těmi dveřmi, nechte se oslovit historií a krásou,
vtáhnout tóny varhan či rytmických písní. Využijte možnosti vystoupat až ke zvonům a rozhlédnout se
po večerní Rokytnici, sestoupit do tajemné krypty. Přijďte oživit starý zvyk zapálit v kostele svíčku za
někoho blízkého i dalekého, zesnulého i živého, předat své trápení i radosti ke společným modlitbám.
Za rokytnickou farnost všechny srdečně zve Pavla Doubková

SD Jilm Jilemnice
• 13. 4. 2012
• 17. 4. 2012
• 20. 4. 2012
• 22. 4. 2012
• 14. 5. 2012
• 19. 5. 2012
• 20. 5. 2012

Krakonošův bál, od 20.00 hodin
Národní parky USA, přednáška Ing. Radko Chadima, od 18.00 hodin
Caveman – komedie, 90minutové představení jednoho herce Jana Holíka.
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Od 19.30 hodin.
Divadlo Tramtarie: Polízanice malé čarodějnice, od 14.30 hodin
Módní přehlídka – TS Paul Dance Jilemnice představí letní kolekci oblečení, od
19.30 hodin
Májový jarmark – Masarykovo náměstí
Kouzelná školka: Michal k snídani, program pro děti s Michalem Nesvatbou,
od 10.30 hodin

Ostatní akce v okolí:
• 14. 4. 2012
• 21. 4. 2012
• 18. 5. 2012
• 26. 5. 2012

Rokytnický zpravodaj

Country festival, KC Golf Semily, od 20.00 hodin
Hardcore Volume I, Lidový dům Jablonec nad Jizerou
Výstava 300 let sklárny v Harrachově, Výstava začíná v Jilemnici na Zámku.
Bude vystaveno především sklo z epochy Jana Nepomuka hraběte Harracha.
Oslavy 300. výročí založení sklárny a Sklářská beseda – soutěž spřátelených
skláren. Budou k vidění absolutní řemeslné špičky v oboru skla. Představí se
veřejnosti také dětské dílny, kde si návštěvníci s dětmi mohou vytvořit na památku vlastní výrobky. V areálu bude k dispozici dostatečný sortiment občerstvení. Celou akci bude provázet hudební produkce, střídavě na huti a na nádvoří sklárny. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze se v květnu uskuteční
velká výstava věnovaná historii harrachovské sklárny.
3 - 4/2012

Perfect days
– I ženy mají své dny

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být,
až vyrostu.“ Přístupný (12), vstupné 60,- Kč.

Sobota 28.04.2012 - 18:00 hodin

Kocour v botách

Poznali jsme ho jako nájemného vraha,
který měl za pár peněz sprovodit ze světa
všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka.
Přístupný, vstupné 60,- Kč.

Sobota 05.05.2012 - 19:45 hodin

Čtyři slunce

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího
města vypráví o touze proměnit svůj život
k lepšímu. Přístupný (12), vstupné 70,- Kč

Sobota 12.05.2012 - 18:00 hodin

Modrý tygr

Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný
rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do
světa fantazie. Přístupný, vstupné 70,- Kč.

Sobota 19.05.2012 - 19:45 hodin

TWILIGHT SÁGA:
Rozbřesk 1

Musí se s konečnou platností rozhodnout,
zda vstoupí do temného, ale lákavého
světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. Přístupný
(12), vstupné 60,- Kč.

Sobota 26.05.2012 - 19:45 hodin

Poupata

Tak trochu jiný vánoční příběh. Film Poupata postihuje svět zoufalých sociálních
vztahů a charakterů, toužících se vymanit
z osudově daného prostředí a uskutečnit
svůj sen o normálním životě. Přístupný
(12), vstupné 60,- Kč.

Sobota 02.06.2012 - 19:45 hodin

okresní přebor

Po obrovském úspěchu televizního seriálu
se producenti z Mediapro Pictures rozhodli přenést současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna
kin. Přístupný (12), vstupné 65,- Kč.
Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve
prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie.
Filmy značené symboly (12, 15, 16, …) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné.

Změna programu a výše vstupného
vyhrazena.
Program KINA též na adresách:
www.jablonec-krkonose.cz
www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz
Tel.: 481 591 437, 481 591 106
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Městská knihovna informuje
Nové knihy na březen
Romány pro ženy a společenské romány:
• Braunová – Česká služka aneb Byla jsem
au-pair po dvaceti letech
• Lanczová – Vstupenka do ráje
• Pawlowská – Velká žena z Východu
• Diartová – Láska po arabsku
• Hájíček – Fotbalové deníky
• Brown – Tichý muž
• Allen – Zahrada kouzel
• Lowell – Krok do neznáma
• McKinley – Nespoutané dálky
• Tři vánoční dárky (3x romantická novela)
Povídky a fejetony (nejen humoristické):
• Svěrák – Nové povídky
• Balabán - Povídky
• Neradová – Třídní knížka do tramvaje
• Křížová – Do bytu psa nechci!
Romány historické:
• Dickens – Příběh dvou měst
• Vondruška – Mezi tiárou a orlicí
• Kožík – Synové hor (regionální literatura)

Napětí (detektivky, thrillery, fantasy):
• Deaver – Lovec
• Cook – Léčba
• Vondruška – Letopisy královské komory
VI
• Rottová – Krásná netýkavka
• Kučera-Stach – Odhalená tvář zločinu
• Briggs – Říční znamení
• Glukhovsky – Metro 2033

Nové knihy na duben
Romány pro ženy:
• Körnerová – Minuta na rozloučenou
• Janečková – Temnota
• Zajícová – Drsný život zralé ženy
• Willett – Mít pro koho žít
• Garlock – Paprsky štěstí
• Moaali – Roztrhnout závoj bezmoci
Napětí:
• Cole – Rodina
• Rose – Vidím tě
• Theorin – Mlhy Ölandu

• Chmelanová – Potíže v ráji
• Stallwood – Zvědavost zabité kočky
• Bordes – Vězni hor (válečný r.)
Cestopisy:
• Šimánek – Aljaška – dobrodružství do
extrému
• Frouzová – Mříže v ráji. Muslimské ženy
v Evropě
Humor (fantasy):
• Adams – Stopařův průvodce galaxií 1.-5.
Populárně-naučná literatura:
• Jak docílit harmonie v rodině (Sedláčkovi)
• Hlíznaté okrasné rostliny
• 77 výletů s dětmi po Čechách (Paulík)
• Patchwork pro začátečníky (Owen)
• A smrt byla na dosah (Vondráček)
• Zločin jako profese (Kroupa)

Nabízíme k prodeji RD/chalupu 6+1 v Jablonci n. Jizerou
Cena: 3.800.000 Kč
Dům prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2000.
Přízemí: velký obytný prostor s kuchyní, jídelnou
s kachlovými kamny, ložnice, koupelna, lyžárna,
technické místnosti, a vinný sklípek. Patro: 3 ložnice
a velký obývací pokoj s jídelnou a barem, koupelna,
toaleta a malé půdičky. Dům byl před dvěma lety
zateplen. Je vhodný jak k trvalému bydlení tak
k rekreaci. Zahrada 1482 m2 je svažitá s nádherným
výhledem do kraje, je na ní zahradní jezírko, dětské
hřiště a zahradní domek. Lyžařský vlek je přímo v místě.

Mgr. Dagmar Bakalářová
775 555 220
dbakalarova@axiomreality.cz
AXIOM Reality, s.r.o.
www.axiomreality.cz
20
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Rokytnický zpravodaj

KADEŘNICTVÍ
Dámské & Pánské & Dětské
Stříhání, barvení, účesy, vodová a trvalá ondulace …

Eva Vránová

Tel.: 739 547 437

MODELÁŽ NEHTŮ
UV gel, UV acryl, zdobení , P-shine, manikúra

Veronika Sůvová

Tel.: 774 884 547

Jablonec nad Jizerou 291 (budova Městské knihovny)

AKTUÁLNĚ
PO ÚZÁVĚRCE
ZPRAVODAJE
Částečná uzavírka
silnice I/14
od 10.4. do 31.7.2012
Rozsah: částečné uzavírky
silnice I/14 v silničním km cca
28,700 až 33,460 až ve čtyřech
úsecích. Doprava řízena kyvadlově v jednom jízdním pruhu
světelnou signalizací v každé
části zvlášť.
Jedná se o úseky mezi Rokytnicí nad Jizerou a Harrachovem
a mezi Rokytnicí nad Jizerou
a Jabloncem nad Jizerou.

Město Rokytnice nad Jizerou

pořádá ve dnech 3. a 4. května 2012 (čtvrtek - pátek)
od 9.00 do 16.00 hodin v garážích za základní školou DOLNÍ ROKYTNICE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU STARÉHO
NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Čisté, neroztrhané oblečení a ostatní textilie – přineste v krabici nebo igelitovém pytli.

Rokytnický zpravodaj

3 - 4/2012
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Poudačka
Táto…!

ani mý, ani tvý. Koukej si to s těma vožrala-

si,“ a podali mu flašku Rezkovačky. „Půlka

V krosnouský hospodě byl rambajz jak na

ma zčerstva vyrounať.“

je Tvá.“ Nenechal se dvakrát pobízeť a vyk-

staropackym nádraží. Enu, holt vono se to ně-

Braunoj se dvakrát nechtělo, rač by ukli-

kdy tak šustne, že v lokále cinkaj půllitry jak

dil vosí hnízdo, co nim viselo v lomenici.

Chlapi táhli dál do veršku. Braun táh do

zvony vo půlnoční, sem tam do toho vlítne

Enu, vosí hnízdo nebo rozdurděná bába…?

baráku. Za dveřma na něj čkala jeho sedumá

ňákej čuchlik koderncouky a dyž se přidá he-

„Chlapi..“, vylez v pollikačkách na násep,

svátosť. „Dejchni na mě!!! No zdali sem si

ligonka..? Nezbejvá, než si kápku zahulákať.

„nechte toho, dyť já mam svatou terpělivost,

to nemyslila, ty kořalo!“ Votočila se jak na

„Vý zelený hájove…“ Hospockej Mates lítal

ale já s ní pak tejden nevyderžim.“

vobertliku, hodila po něm perdelej, flákla

do sklepa pro nový flašky kořauky, jak ten šus-

Tolle musili uznať. Dyť Braun nim nic

pajtlik. Celej uznojenej trefil na schodech na

neuďál, tak proč by ho měli tak trestať?

svou bábu. Tarabila se nahoru s plechennou

„Máš praudu,“ přestali hulákať, „na klůtni

lůt co měl. „Děkuju a s pánembohem.“

dveřma a byla ta tam.
Míra Jon

konýukou.
„Lilas?“, voptal se ní v tom hemu.
„Toť se ví, že lila.“
„To je dobře, já taky.“
Tervám, že chlapi ten večír vypili
s kořaukou asi hekťák vody. Pančovanou
zennickou žánnej nacamranej nepozná.
Co vylábali, to stačilo. Cestou ke
domu se chlapum motaly makovice
i pačmáky. Miť velnu, mohli by hnátama uštrykovať, třá i svetýrek. Ludvik,
Arnošt i Honziček na tom byli tak honně nastejno. Ať ďáli, co ďáli kindal se
s níma celej sjet. Cesta, tá mercha nepravá, se šišatila, že se na ní žánnej nemoh

Ivan Krajèoviè

Harrachov 38
Tel.: 481 529 400

(do 8:00 a od 19:00 hod)

e-mail: malirstvikrajcovic@seznam.cz
IÈ: 15599558
DIÈ: CZ5807031417

Jirí Martin

Horní Rokytnice 523
Tel.: 737 851 344

uderžeť. Šoust pod mez! Flák do křáčí!
Vodřenice, modřenice, perdýlka bolavá…… Zápasili zle. Tu se nim najennou
do cesty postavil barák starýho Brauna.
Jennomu, tervám, že Ludvičkoj, vylítlo z huby, aby Anežce Braunouje zapěli dostaveníčko. „Má roztomilá Baruško….“začli řváť na pelný huby, až se
sem tam po Krosnouje začly rozsjeceť
petrolejky.
Braunova se zachrula na slamniku.
Půlnoc a takovej rampel!!! Vodeuřela
špehýrku a spustila na ně zhurta: „Táhněte ke domu vožralové uřvaní. Co tady
rasíte lidi?“
„Vší ctihonná Anežtičko, polib mně
perdýlku,“ šklíbil se Arnošt. „Polib nám
perdýlku!“ Začli se přemázať po Arnoštoj i tý dva.
Aněžka zaklepala s Braunem. „Táto,
ty to tak necháš? Dyť nás tu vostuděj a ty
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MALBY, NÁTERY, APLIKACE
EFEKTNÍCH MATERIÁLU
NÁSTRIKEM I ŠTETCEM
Vystehování, dodávku materiálu, hrubý úklid
zajistí naše firma v rámci malování.

OBJEDNÁVKY PRIJÍMÁME IHNED!
3 - 4/2012

Rokytnický zpravodaj

Sport
Rokytnice nad Jizerou – TJ Spartak – Sportovec roku 2011 okresu Semily
V pondělí 13. 2. 2012 proběhlo vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce roku 2011 okresu Semily. V příjemném prostředí kulturního domu
Golf Semily byli oceněni jednotlivci do 19-ti let, nad 19 let, sportovní
týmy mládeže a dospělých a trenér roku.
V kategorii mládeže do 19-ti let se náš Jan Kučera umístil na
6. místě.
Filip Trejbal, za něhož cenu přebral předseda TJ Spartak pan Slavomil Braun, se umístil na krásném 3. místě. GRATULUJEME!!!
1.
2.
3.
4.
5.

Jednotlivci dospělí:
Roman Koudelka (skoky na lyžích, LSK Lomnice)
Alena Housová (skiboby, Sokol Jablonec n. J.)
Filip Trejbal (sjezdové lyžování, Spartak Rokytnice n. J.)
Adam Zika (sjezdové lyžování, SK Studenec)
Jan Kazda (kickbox, TJ Turnov)

Družstva dospělí:
1. AC Syner Turnov (muži, atletika)
2. TJ Turnov (smíšené družstvo, orientační běh)
3. ŠK Zikuda Turnov (družstvo mužů A, šachy)
4.
Jednotlivci mládež:
1. Tomáš Portyk (severská kombinace, LSK Lomnice)
2. Jaromír Mazgal (atletika, AC Syner Turnov)
3. Martin Čížek (běh na lyžích, ČKS SKI Jilemnice)
4. Jan Fedorko (skiboby, TJ Sokol Jablonec n. J.)
5. Ludmila Horká (běh na lyžích, ČKS SKI Jilemnice)
Družstva mládež:
1. ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích, dorostenky Kožnarová, Čechová,
Charvátová),
2. LSK Lomnice n. P. (skoky na lyžích, starší žáci Holík a Daněk),
3. TSC Turnov (judo, mladší a starší žáci).

© Foto www.martinbilek.com
Jan Kučera – 6. místo v kategorii mládeže do 19-ti let

Sportovní hvězda čtenářů: Milan Szabo (SK Sico Jilemnice).

Tabulka:

Síň slávy: Vlasta Hajská, Dalibor Motejlek

Stolní tenis
Krajský přebor 2. třídy
18.02.2012 TJ Bižuterie Jablonec nad Nis. D
03.03.2012 TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. A
04.03.2012 TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. A
17.03.2012 TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. A
18.03.2012 TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. A

: TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. A
: SKST Liberec J
: TJ Sokol Železný Brod A
: TJ Jiskra Raspenava B
: TJ Spartak Chrastava A

3:15
9:9
8:10
6:12
5:13

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

TJ Spartak Chrastava A
TJ Jiskra Raspenava B
TTC PS Lomnice nad Popelkou A
TJ Sokol Košťálov A
TJ Sokol Železný Brod A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
TJ Zákupy A
TJ Sokol Turnov B
SKST Liberec J
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou D
TJ Lokomotiva Česká Lípa D

Fotbal - rozpis domácích zápasů ( jaro 2012)
15.04.2012
22.04.2012
29.04.2012
06.05.2012
08.05.2012
13.05.2012

TJ Spartak Rokytnice B – 1. FC Tatobity
14:30
TJ Spartak Rokytnice A – Horní Branná
17:00
TJ Spartak Rokytnice B – Sokol Dolní Branná 14:30
TJ Spartak Rokytnice A – Mšeno B
17:00
TJ Spartak Rokytnice B – Jivan Bělá
17:00
TJ Spartak Rokytnice B – HSK Benecko
14:30

Rokytnický zpravodaj

3 - 4/2012

27.05.2012
03.06.2012
06.06.2012
10.06.2012

TJ Spartak Rokytnice B – FC Víchová B
TJ Spartak Rokytnice A – Lučany
TJ Spartak Rokytnice B – Sokol Horka
TJ Spartak Rokytnice B – Sokol Rovensko B

14:30
17:00
17:00
14:30
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Vítání občánků
v sobotu 31. března 2012

SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 31. března 2012 slavnostní vítání
nových občánků našeho města.
Přivítáni byli:
Olšanský Vojtěch
Šturmová Tereza
Šturmová Michaela
Hančová Adéla
Janata Tomáš
Mašek Jakub
Hejralová Kateřina
Tošovský Filip
Kašťáková Valentýna
Bláha Tomáš
Brůha Anthony
Pfeiferová Eliška
Bulušková Simona
Drtinová Ema

Životní jubileum
slaví v měsíci březnu
a dubnu 2012 tito naši
spoluobčané:
80 let Koldovský Vladislav
Krause Josef
Soukupová Zdeňka
81 let Muchová Marie
Wild Karel
Bartoničková Libuše
Jirouš Oldřich
82 let Hásek Vladislav
83 let Jón Ladislav
Votoček Josef
Janoušek Josef
Vojkůvka Jiří
Hásková Pavla
84 let Kobr Miroslav
Brožová Věra
Petráková Ludmila
85 let Chlumová Anna
86 let Fait Josef
Pochop Miloslav
87 let Kmínek Josef
Štěpánková Marie
Srnová Jitka
88 let Kebrtová Marie
Králíček Lubomír
Kamencová Jaroslava
89 let Bartoníčková Jarmila
90 let Kocourková Ludmila
91 let Kavanová Božena
92 let Opočenská Lidmila
94 let Echtnerová Lidmila
Všem oslavencům blahopřejeme!

Děkujeme dětem
z Mateřské školy
v Dolní Rokytnici za
velmi
hezky přednesené
básničky.

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo
481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 1. 6. 2012. Sazba & tisk SURA s.r.o.

