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Vážení spoluobčané,
letošní rok se přehoupl do svého posledního měsíce a za dveřmi
jsou opět Vánoce a nový rok. Proto bych vám chtěl v tento předvánoční čas opět po roce popřát k blížícím se vánočním svátkům
a novému roku a velmi krátce shrnout nejdůležitější události končícího roku.
Stejně jako několik posledních let začnu bohužel pesimisticky
konstatováním, že i v roce 2012 se situace s nedostatečnými rozpočtovými příjmy nezlepšila. Naštěstí se ale ani výrazně nezhoršila
a nedošlo k výrazným propadům příjmů jako v minulých letech.
V roce 2012 nebyly díky nízkým rozpočtovým příjmům naplánovány téměř žádné investiční akce a byly poníženy i výdaje na běžnou údržbu a opravy. Také v roce 2012 jsme byli nuceni pokračovat
v realizaci úsporných opatření a snižování provozních nákladů města. Čáru přes rozpočet udělala ve výdajích v roce 2012 především
extrémní zima, kdy náklady na zimní údržbu přesáhly rozpočtové
výdaje odpovídající minulým zimám o 800 tis. Kč. Pokrytí těchto
výdajů pak šlo opět na úkor již tak omezené údržby a oprav a to
především místních komunikací a musely být také omezeny některé investiční akce, například výměny stožárů veřejného osvětlení
u hlavní silnice.

Věřím, že takto negativně se rozpočtové příjmy vyvíjely tento rok
naposledy. V roce 2012 byla schválena dlouho očekávaná novela
zákona o rozpočtovém určení daní, která by měla narovnat výrazné
rozdíly v daňových příjmech na obyvatele u jednotlivých velikostních kategorií obcí. V případě Rokytnice by se měl od roku 2013 navýšit příjem na trvale žijícího obyvatele ze 6.800,- Kč na 9.000,- Kč,
což činí celkové navýšení rozpočtových příjmů o přibližně 7 miliónů Kč. Skutečné navýšení příjmů však není díky ekonomické recesi
a nepředvídatelným dopadům změn v daňových zákonech vůbec
jisté. V každém případě je velká pravděpodobnost, že k navýšení
příjmů v řádu několika milionů dojde, což by spolu s navýšenými
příjmy z daně z nemovitosti mělo od příštího roku zajistit stabilizaci
rozpočtu města a umožnit v dalších letech realizaci potřebných investičních akcí a oprav městského majetku.
V roce 2012 se díky nízkým rozpočtovým příjmům podařilo zrealizovat pouze jednu větší investiční akci. Jednalo se o rekonstrukci
sociálního zařízení v nové budově základní školy. Je nutné zdůraznil, že na tuto akci si ZŠ sama ušetřila v rámci svého investičního
fondu. Z menších akcí se realizovala například 1. etapa digitalizace
vysílání kabelové televize, ve spolupráci se Sdružením CR se v rámci

projektu „Vybudování odpočinkových míst k značeným turistickým
trasám a cyklotrasám v Rokytnici nad Jizerou“ podařilo vybudovat
za pomoci dotace naučnou stezku Rokytnických rodáků a nová odpočinková místa po městě.
Rok 2012 byl také poměrně úspěšný z pohledu dotací. Kromě
probíhajícího dotačního projektu „Rokytnice nad Jizerou – celoroční
dovolená“ se podařilo v roce 2012 získat dotace na další tři větší
projekty, které se budou realizovat v letech 2013 a 2014. Jedná se
o dotace na projekt Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Rokytnici n. J., projekt Revitalizace aleje Horní Ves – II. část a projekt
„Obrazová expozice o historii Rokytnice nad Jizerou“. Ve spolupráci
s polským městem Wojcieszów jsme byli úspěšní s projektem „My
kamarádi z Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszówa“, jehož náplní jsou
tři tradiční akce Rokytnická pouť, vánoční trhy a Sjezd pašeráků.
Součástí byla i akce „Putování po Rokytnických kapličkách“, kterou
si v průběhu letních prázdnin oblíbili nejen návštěvníci Rokytnice,
ale i místní.
Velkým úspěchem roku 2012 bylo také vynikající umístění našeho města na druhém místě v soutěži Zlatá popelnice 2011 zaměřené na třídění odpadu v obcích a městech Libereckého kraje. Věřím,
že s Vaší pomocí se v roce 2013 probojujeme na příčku nejvyšší.
Další důležitou akcí, která probíhala v roce 2012, je zpracování
strategického plánu rozvoje města. Všichni občané měli možnost
se k dalšímu rozvoji města vyjádřit v dotazníkovém šetření a měli
možnost se s průběžnými výstupy zpracování seznámit v říjnu při
veřejném projednání. Všem, kteří se do zpracování strategického
plánu doposud zapojili, ať už vyplněním dotazníků, účastí při prvním veřejném projednání nebo aktivní účastí v pracovních skupinách nebo v řídícím výboru, bych chtěl velmi poděkovat. Zároveň
bych Vás chtěl všechny požádat o aktivní účast při dalším zpracování
a dokončování SP. V tuto chvíli pracují pracovní skupiny na návrho-

vé části dokumentu, kde budou specifikovány již konkrétní opatření
a aktivity, které by měly vést k naplnění schválené strategické vize
„Rokytnice nad Jizerou – příjemné místo pro bydlení, práci, sport
a odpočinek“.
Věřím, že se nám společně podaří v rámci strategického plánu
stanovit takové priority rozvoje města, které povedou k naplnění
této vize, a že se nám také bude dařit od příštího roku strategický
plán naplňovat.
V roce 2012 se konaly volby do zastupitelstva Libereckého kraje
a senátní volby pro senátní obvod Jablonecko a Semilsko. Do zastupitelstva LK byla volební účast v Rokytnici podobná jako v roce
2008 a byla mírně nižší než volební účast v celém Libereckém kraji.
V senátních volbách byla volební účast v Rokytnici oproti roku 2006
výrazně nižší. Všem, kteří se nenechali odradit politickou atmosférou v naší republice a využili svoje volební právo, patří poděkování.
V roce 2013 nás čekají další volby. V lednu budeme mít možnost poprvé zvolit při prezidentských volbách v přímé volbě prezidenta ČR.
Co se týká roku 2013, připomenu kromě prezidentských voleb
ještě dvě události. Na základě posudků zpracovaných v letošním
roce, které hodnotí vliv letního provozu lanové dráhy na Lysou horu
na životní prostředí, se bude rozhodovat o možnosti letního provozu lanové dráhy. Doufejme, že konečné rozhodnutí dopadne pro
Rokytnici dobře. V červnu se pak bude v Rokytnici nad Jizerou konat po pěti letech významná společenská, sportovní a kulturní akce
a sice 40. ročník setkání Rokytnic ČR.
Vážení spoluobčané,
přeji vám jménem města i jménem svým klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky,
spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů a splnění všech přání
a novoročních předsevzetí.
Ing. Petr Matyáš – starosta

Z jednání rady města za uplynulé období
• Rada města schválila nabídku společnosti Proxima Bohemia na
prezentaci Města Rokytnice nad Jizerou v připravované encyklopedii Česká republika – města a obce, a to v základní variantě,
která je zdarma.
• Rada města vzala na vědomí informaci o výpovědi nájemní
smlouvy bytu v Základní škole, Dolní Rokytnice 172, ze strany
pana Libora Šimůnka, který ukončil pracovní poměr v pozici školníka a topiče k 30. 11. 2012.
• Rada města byla informována o formálním poděkování Města
Wojcieszów Městu Rokytnice nad Jizerou za poskytnutí materiální pomoci při letošních letních povodních.
• Radě města byla předložena žádost sdružení Duhové údolí o. s.
o finanční příspěvek na akci Andělská projížďka v parním vlaku
na trase Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, která
se bude konat 8. prosince 2012. Rada města z finančních důvodů tuto žádost neschválila, ale rozhodla o podpoře akce formou
výlepu plakátů informujících o konání akce na plakátovacích plochách firmy Rengl.
• Rada města schválila přijetí sponzorského daru ve výši 7.000,- Kč
ze strany Mateřské školy, Dolní Rokytnice 210, od stavební firmy
Nechanický Jiří, Poniklá 434.
• Rada města schválila provozování pravidelných měsíčních prodejních trhů (každé druhé úterý v měsíci) na Dolním náměstí
v Rokytnici nad Jizerou v roce 2013 ze strany pana Jana Berouska,
Pardubice za cenu 3.000,- Kč za prodejní den.
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• Rada města projednala nabídku Společnosti přátel přírody z Liberce – Čmelák, která nabízí možnost výsadby 7 kusů sazenic jeřábu na ppč. 1950/7 v k. ú. Dolní Rokytnice. Nabídka na výsadbu
vzešla z vítězného projektu studenta J. Vodseďálka. Projekt organizuje právě společnost Čmelák, která dodá sazenice stromů,
kůly a úvazky. Město by v rámci této spolupráce zajistilo vytyčení
a vyhloubení výsadbových jam. RM realizaci výsadby schválila.
• Starosta města informoval radu města o Programu prevence
kriminality, vyhlašovaném Ministerstvem vnitra, v rámci kterého je možné získat dotaci na pořízení městského kamerového
systému. V rámci žádosti o dotaci musí být zpracován Program
prevence kriminality pro město Rokytnice nad Jizerou, popis projektu situační prevence a zpracován formulář žádosti. Projekt se
připravuje ve spolupráci s Policií ČR. Při zpracování žádosti a potřebných podkladů navrhl starosta spolupracovat s Agenturou
regionálního rozvoje spol. s. r.o., Liberec., která má se zpracováním žádostí o dotace z programu prevence kriminality zkušenosti. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci, zpracování programu
prevence kriminality pro město Rokytnice nad Jizerou pro rok
2013, zpracování popisu projektu situační prevence a předložení
žádosti na KÚ LK je ve výši 30.000,- Kč vč. DPH. RM schválila účast
města v Programu prevence kriminality na rok 2013 a zároveň
schválila zadání zakázky malého rozsahu na zpracování žádosti
o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality Agentuře regionálního rozvoje spol. s r.o., Liberec.
11 - 12/2012
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• Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku společnosti Eurovia CS, a. s., Praha. Jedná se o rozšíření
předmětu smlouvy - o pronájem části ppč. 1214/1 o výměře 240
m² v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou pro umístění mobilních
buněk v zimním období (listopad – březen).
• Rada města schválila pronájem ppč. 1214/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou v období od 15. 12. 2012 do 31. 3. 2013 spol.
Spartak Rokytnice a. s. Rokytnice nad Jizerou s tím, že cena pronájmu činí 2.500,- Kč za každý den, kdy bude pozemek využit pro
parkování automobilů a nájemné bude vyúčtováno po skončení
zimní sezóny 2012/2013.
• RM schválila pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou společnosti BusLine, a. s., Na Rovinkách 211, Semily, a to na období od 1. 12. 2012 do 30. 4. 2013 za
cenu 15.000,- Kč za celé období.
• Rada města byla informována, že spol. Severočeské komunální
služby, s. r. o. Marius Pedersen Group zaslala městu nový sazebník cen za svoz odpadů a prodejních cen pytlů na likvidaci
komunálního odpadu pro rok 2013. Z tohoto sazebníku vyplývá,
že se ceny zvýšily a pořizovací cena 1 ks pytle na likvidaci komunálního odpadu při velikosti 110 l činí 57,- Kč a při velikosti 60 l
činí 29,- Kč. Protože je město plátcem DPH a při zvýšení ceny za
prodej pytlů by muselo DPH z prodejní ceny odvést, bylo navrženo schválit prodejní cenu ve výši ceny pořizovací. Tzn., že pytel

o velikosti 110 l by byl prodáván za 57,- Kč a pytel o velikosti 60 l
za 29,- Kč.
• Rada města schválila vypsání výběrového řízení VZ č. 20120009
– Dodávka komunální techniky – kolový traktor 4×4 včetně příslušenství, schválila znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci a pověřila místostarostu Petra Kadavého zveřejněním
výzvy k podání nabídek.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na provoz
ve výši 1.000,- Kč neziskové organizaci SONS Semily.
• Rada města byla informována, že dle zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví
obcí, v platném znění, může obec nárokovat navrácení historického majetku u státu do 31. 3. 2013. Lustraci historického majetku provádělo město v minulých letech postupně. Vzhledem
k tomu, že lustrace pozemků ve starých pozemkových knihách
je velmi odborná a náročná činnost a je nutné do března o vydání pozemků požádat, rozhodla rada města o zadání lustrace
pozemků (srovnání historického majetku města a současného
stavu vlastnictví) odborné firmě. V rámci poptávky této činnosti
byly předloženy nabídky dvou firem. Rada města vybrala výhodnější nabídku společnosti Geodézie Krkonoše s. r. o., Harrachov,
za předloženou nabídkovou cenu 450,- Kč/hodina práce + 21 %
DPH s předpokládaným rozsahem práce 80 – 120 hodin.

Z veřejného zasedání zastupitelstva 10. října 2012
Rozpočtové opatření
V souvislosti s nutností úprav rozpočtu města bylo zastupitelstvu
předloženo rozpočtové opatření č. 4, které vychází z následujících
skutečností:
Rozpočtové opatření zahrnuje přijetí dotací:
• na volby do krajských zastupitelstev a senátu
• prezidentské volby
• finanční prostředky z Fondu požární ochrany LK opravy požární
techniky a neinvestiční dotace v PO na - zajištění akceschopnosti,
odbornou přípravu a náhradu výjezdů mimo území obce
• finanční prostředky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU peníze školám“- pro Základní praktickou
a speciální školu
Dále rozpočtové opatření zahrnuje zvýšení výdajových položek,
které byly v některých případech rozpočtovány jako nedostačující
(například spotřeba elektrické energie, svoz komunálního odpadu
atd.). U některých položek došlo vzhledem ke skutečnému čerpání
také k jejich snížení (například v paragrafu místní správy došlo ke
snížení spotřeby materiálu, nákupu ostatních služeb či služeb pošt).
Rozpočtové opatření obsahuje také snížení příjmové položky
„prodej pozemků“, neboť se nepodařilo uzavřít kupní smlouvy na
již předjednané prodeje pozemků. Tato částka činí v současné době
680.000,- Kč.
V současné ekonomické situaci dochází také ke snižování daňových příjmů, i když v konečném posouzení jejich „propad“ nečiní
zatím závratnou sumu. Do konce roku zbývá ještě 1 měsíc a ledacos
se může změnit jak pozitivně, tak negativně (např. lze předpokládat
snížení DPH z důvodu prohibice atd.).
Co se týče přijetí dotačních titulů, došlo v některých případech
k posunutí termínu výplaty – tzn., že například dotace od Euroregionu Nisa na projekt „Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszów – Města,
kde se lidé veselí“ bude proplacena až v roce 2013 a při sestavování
rozpočtu na rok 2012 byla zahrnuta do příjmu letošního roku, neboť
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původní výplatní termín byl prosinec 2012. Obdobná situace může
nastat i u Projektu Rokytnice nad Jizerou – Celoroční dovolená, kde
je k datu 8. 10. 2012 předkládána žádost o proplacení výdajů ve výši
cca 833.000,- Kč. Dle pravidel ROP musí být peněžní prostředky proplaceny do 60 dní od předložení žádosti, nicméně praxe je taková,
že toto proplacení trvá i 3 měsíce.
Pokud nedojde k faktickému naplnění očekávaných příjmů, bude
město muset ke konci roku řešit problém s nedostatkem finančních
prostředků k pokrytí lednových mandatorních výdajů (tzn. nízký zůstatek na bankovním účtu).
Pro tento případ by bylo vhodné sjednat s Komerční bankou,
u které má město vedeny své bankovní účty, například kontokorent
k základnímu účtu. V principu se jedná o to, že kontokorent město
může a nemusí čerpat a je úrokován nízkou úrokovou sazbou.
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2012, který vychází ze skutečného plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou, tvoří přílohu
k této zprávě.
Rozprava:
• paní Černá se zeptala, zda se dá předejít nepříznivé situaci na
účtu města na konci roku. Dochází k tomu rok co rok (výplata
dotací na projekty je realizována až na konci roku).
• Ing. Matyáš odůvodnil, že to způsobuje nižší příjmová stránka
rozpočtu a město nemá z předchozích let vyšší zůstatek na účtu,
dochází k časovému nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu.
Tato situace nastala během posledních dvou let.
• Pan Kadavý doplnil, že žádosti o dotace jsou podávány během
roku, ale vyplácí se až po ukončení realizace projektu a město
musí tyto náklady předfinancovat. Někdy ale je problém s vyplácením dotací, pokud se žádost podá například v říjnu. V tomto
případě dochází k výplatě dotací až na konci roku.
• Paní Černá se zeptala, jestli se dá této situaci předejít.
• Ing. Matyáš řekl, že by se situace měla příští rok zlepšit navýšením podílu na daních ze státního rozpočtu (schválená změna
zákona o rozpočtovém určení daní).
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• Pan Kadavý doplnil, že dalším řešením by byl schválený přebytkový rozpočet s tím, že by nedošlo k zapojení celého zůstatku na
účtu z předchozího roku.
• Pan Šubrt řekl, že by nemělo docházet k zapojení příjmů z prodeje pozemků, dokud nedojde k jejich skutečné realizaci.
• Pan Ing. Matyáš oponoval, že v letošním rozpočtu byly zahrnuty
příjmy z prodeje pozemků pouze na již předjednané kupní smlouvy. I přesto se zatím nepodařilo tuto položku v rozpočtu naplnit.
• Pan Kadavý řekl, že tyto záležitosti se špatně odhadují a plánují.
Bylo by řešením zahrnout tyto příjmy do rozpočtu až tehdy, když
skutečně dojde k prodeji pozemků.
• Ing. Matyáš upozornil, že je potřeba vytvořit rezervu v rozpočtu
i na zimní údržbu komunikací.

• prodej části pozemkové parcely č. 2383/19 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou paní Jiřině Ditzové, Horní Rokytnice 613 za cenu
280,-Kč/m².
• směnu ppč. 3427/53 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník
ČR – Správa KRNAP Vrchlabí) za část ppč. 2873 v k. ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou).
• směnu části ppč. 3170/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 177/1 a část
ppč. 205/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou, o. s.).
• bezúplatný převod pozemku parc. č. 1240/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

ZM následně schválilo:

Informace o podané žádosti o poskytnutí d
 otace
v rámci OP ŽP na projekt Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ Dolní (nová budova)

• rozpočtové opatření č. 4/2012 a pověřilo Petru Stojanovou, DiS.
provedením těchto schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2012.
• přijetí krátkodobého kontokorentního úvěru od Komerční banky
a.s. do výše 1.000.000,- Kč se splatností 12 měsíců a pohyblivou
úrokovou sazbou ve výši O/N PRIBOR + 1,45% p.a. za podmínky,
že přijetí úvěru projedná a schválí finanční výbor města.
ZM schválilo tyto prodeje či odkoupení pozemků:
• odkoupení části pozemku parc.č. 1660/1 v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou (vlastníci manželé Škoda Vladimír a Škodová Jana,
Horní Rokytnice 228, 512 45 Rokytnice nad Jizerou) o výměře cca
70 m² za cenu ve výši 240,- Kč/m². Kupní smlouva bude uzavřena
až po zrušení zástavního práva k nemovitosti pro předmětnou
část pozemku parc. č. 1660/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
• odkoupení části pozemku parc. č. 74/1 v k. ú. Františkov v Krkonoších (vlastníci manželé Mgr. Ing. Lukáš Martin a Ing. Lukášová
Petra, Otovická 139/121, 193 00 Praha 20, pozemková parcela
nově označená parc. č. 74/7 , o výměře 80 m², podle GP č. 186647/2012 ) za cenu ve výši 591,- Kč/m².
• směnu části pozemku parc. č. 3401/1, (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou, nově označená parc. č. 3401/5, o výměře 54 m², podle GP č.1682-85/2010), za část pozemku parc. č. 3076/6, (vlastníci Antoš Stanislav a Antošová Jarmila, Dolní Rokytnice 410,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, nově označená parc. č. 3076/18,
o výměře 210 m², podle GP č.1682-85/2010), vše v k. ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou.
• prodej pozemkové parcely č. 994 v k. ú. Dolní Rokytnice manželům Zuzaně a Michalu Nepovímovým, Nasavrky, Lipka 12 za cenu
55,-Kč/m².
• prodej pozemkové parcely č. 235/4 v k. ú. Dolní Rokytnice panu
Pavlu Vránovi, Dolní Rokytnice 422 za cenu 170,-Kč/m².
• prodej stavební parcely č. 1356/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou manželům Miroslavu a Heleně Neumannovým, Horní Rokytnice 396 za cenu 280,-Kč/m².
• prodej pozemkové parcely č. 55/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších
panu Daliboru Mrázkovi, Nový Bydžov, panu Karlu Mrázkovi,
Dolní Rokytnice 333, paní Haně Mrázkové, Jablonec nad Nisou
a paní Monice Jindřiškové, Jilemnice za cenu 110,- Kč/m² a za
podmínek stanovených v usnesení č. 284 ze dne 27. 6. 2012.
• prodej pozemkové parcely č. 1914/15 v k. ú. Dolní Rokytnice manželům Petru a Ivaně Matyášovým, Dolní Rokytnice 411
a manželům Ing. Petru a Janě Matyášovým, Dolní Rokytnice 411
za cenu 200,-Kč/m².
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Město Rokytnice nad Jizerou podalo koncem února žádost
o poskytnutí podpory v rámci 35. výzvy z programu OPŽP na akci
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Rokytnici n. J. Hlavní
aktivitou projektu je zateplení fasády a střechy a výměna oken na
nové budově ZŠ Dolní včetně spojovacího krčku. Dne 13. 9. 2012
byl na webu www.opzp.cz zveřejněn seznam projektů, které byly
řídícím výborem OPŽP navrženy k podpoře a budou postoupené
k ministru Tomáši Chalupovi. Na seznamu projektů byl uveden i Rokytnický projekt s navrženou částkou podpory ve výši 5.658.118,- Kč
(56% z celkové částky). Dle předpokládaných nákladů, které vypracovala firma EKO-POINT s. r. o. ze Studence, by podíl Města činil
4.373.148,- Kč.
Následný postup v případě úspěchu projektu a přidělení dotace:
- zpracování projektové dokumentace, - zpracování výběrového řízení na zhotovitelskou firmu, po jehož kontrole fondem bude podepsána smlouva o poskytnutí dotace, - realizace projektu – je možné
ji rozložit do 2 let (např. nová okna – léto 2013, zateplení fasády
a střechy – léto 2014).
Je třeba rozhodnout, jak by byl řešen vlastní podíl města - např.
bankovním úvěrem. V tomto případě by bylo možné úvěr splácet
z ročních úspor provozních nákladů, které budou dle odhadů činit
240.000,-Kč. V současné době investiční oddělení zjišťuje, zda fond
nenabízí možnost bezúročné půjčky.

Prezentace záměru přestavby Rotextile
Slečna Z. Počinková prezentovala projekt společnosti Rotextile a.s. Ing. P. Tauš následně uvedl podrobnější technická fakta. Marketingové informace podala paní H. Horáková.
Rozprava:
• paní Černá se dotázala, co Rotextile a.s. očekává od města. Paní
Horáková odpověděla, že by byli rádi, kdyby město pomohlo se zřízením zastávky Ski-busu. Jinak očekávají hlavně využití
plánovaného objektu od místních obyvatel. Mladí lidé mohou
začít v našich prostorách podnikat. Například TJ Spartak Rokytnice projevila zájem o pronájem kuželny pro svoje členy, taktéž
i o bowlingovou dráhu, kterou hodlá využívat i pro veřejnost.
• Paní Černá se zeptala, zda společnost Rotextile vycházela i ze závěrů průzkumů Strategického plánu Města Rokytnice nad Jizerou, jestli byla navázána spolupráce v tomto směru. Paní Horáková odpověděla, že ještě nebyla možnost. Sama společnost dělala
anketu v Rokytnici nad Jizerou, zkoumali, co by tady lidé chtěli.
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• Ing. Matyáš doplnil, že role města je pomoci investorovi a podpořit v tomto záměru, dále ohlídat si návaznosti na infrastrukturu
města, více rolí neumí sehrát. Je to o přípravě podmínek a podpoře. Paní Horáková dodala, že nechtějí po Městu finance, chtějí
podporu místních, vytvoří pracovní místa pro místní, i prostor
pro mladé lidi, kteří mohou začít podnikat.
• PaedDr. Maloňová se zeptala, jestli to má město nějak ošetřeno,
když by projekt nevyšel, nebo když by potom továrna začala padat. Ing. Matyáš odpověděl, že pokud by projekt nevyšel a továrna by po nějaké době začala padat, tak samozřejmě začne konat
Stavební úřad. Paní Horáková odpověděla, že továrnu nechtějí
nechat spadnout, že továrnu chtějí ponechat, aby sloužila jejich
záměru. Společnost uzavřela smlouvu na 10 let, do projektu bylo
vloženo 30 milionů.
• Pan Kadavý dodal, že konečně je tady něco, co nejsou jen byty.
Na druhé straně by si nikdo nepřál, aby to nedopadlo.
• Paní Horáková rozvedla, že projekt je teprve na začátku, nic není
jistého a nemůže vyloučit, že se někdo nezačne v rámci povolovacích řízení se společností soudit, to nemůže ovlivnit. Rozhodně společnost nestaví z budovy A ubytovnu pro sociálně slabé.
Ing. Matyáš doplnil, že je dobře, že zástupci společnosti Rotextile
a. s. přišli na zastupitelstvo, aby prezentovali svůj projekt, protože mezi lidmi vznikaly různé fámy.
• Ing. Tauš řekl, že Rokytnice musí pomáhat sama sobě, čím bude
mít Rokytnice lepší podmínky pro zpřístupnění hor i v letním období, tím to bude pomáhat i projektu. Paní Horáková dodala, že
i turisté budou chtít vidět, co se v Rokytnici postavilo, budou se
chtít vracet, budou mít zde co dělat i mimo sezónu.
• Paní Chárová z přítomné veřejnosti se zeptala, jestli existují
webové stránky rokytnického projektu. Paní Horáková odpověděla, že již existují, a to www.rotextile.cz.

Schválení aktualizace ÚP Rokytnice nad Jizerou
Ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel MěÚ Rokytnice nad Jizerou předložil ve stanoveném období čtyř let Zprávu
o uplatňování územního plánu Rokytnice nad Jizerou. Návrh zprávy je v současné době konzultován s dotčenými orgány a Krajským
úřadem Libereckého kraje. Obesláno bylo 18 institucí, které mají
lhůtu pro vyjádření do 5. 10. 2012. Na základě konzultací s Krajským
úřadem je patrné, že v tomto znění nebude možné zprávu schválit. Bude nutné ji přepracovat a její schválení bude provedeno na
příštím jednání Zastupitelstva města. Při práci pracovníků města
a stavebního úřadu s ÚP Rokytnice nad Jizerou v něm byly zjištěny
drobné nedostatky, které chtěl pořizovatel napravit v rámci provedené Zprávy o uplatňování územního plánu Rokytnice nad Jizerou.
To však dle konzultací s Krajským úřadem nebude možné provést
v tomto procesu, ale vyplyne z něho potřeba projednání změny č. 2
ÚP Rokytnice nad Jizerou.
V současné době je u pořizovatele k dispozici zhruba 37 žádostí
o změnu ÚP Rokytnice nad Jizerou, z nichž ve většině je požadováno
převedení nezastavitelných ploch do ploch bydlení. Tyto žádosti budou pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem (Ing. Matyáš) vyhodnoceny až po schválení Zprávy o uplatňování územního
plánu Rokytnice nad Jizerou. Z návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Rokytnice nad Jizerou jednoznačně vyplývá, že z původně
vymezených zastavitelných ploch bylo během období čtyř let využito pouhých 11,3 % všech ploch (plochy bydlení – individuální venkovské pouze 9,7 % a plochy bydlení – individuální městské 19,4 %).
Z tohoto důvodu pořizovatel ÚP Rokytnice nad Jizerou nebude moci
doporučit, aby bylo schváleno pořízení změny ÚP Rokytnice nad Jizerou pro nové plochy individuálního bydlení. Případné projednávání změny by na základě „Zprávy o uplatňování ÚP Rokytnice nad
Jizerou“ s jistotou narazilo na nesouhlas dotčených orgánů na úseku
ochrany krajiny a přírody a ochrany zemědělského půdního fondu.

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města

jsou v plném znění zveřejněny na webových stránkách města – www.mesto-rokytnice.cz.

ZVEME VÁS NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
ve středu 12. prosince 2012 od 17.00 hod. v jídelně Základní školy
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Úvod, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky
Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 10. 10. 2012
Hospodaření města:
a) Rozpočtové opatření
b) Schválení rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2013
c) Plnění rozpočtu k 28. 11. 2012
d) Schválení záměru na přijetí dlouhodobého úvěru - financování vlastního podílu města na akci Čistá Jizera
e) Schválení poskytnutí finančního příspěvku na poskytování
služeb sociální péče
5. Prodeje pozemků a majetku obce:
a) Záměry prodejů pozemků
Rokytnický zpravodaj
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6. Schválení obecně závazné vyhlášky:
a) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Různé
a) Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Rokytnice nad Jizerou
b) Návrh plánu oprav místních komunikací
c) Schválení zadání zakázky na dodávku kolového traktoru 4×4 s příslušenstvím a schválení financování nákupu
(leasing)
d) Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
8. Diskuse
9. Závěr
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Zprávy z městského úřadu
Výsledky voleb

Volby do zastupitelstva Libereckého kraje
se uskutečnily ve dnech 12. a 13. 10. 2012.
Výsledky hlasování za Rokytnici nad Jizerou
Počet okrsků:
2
Voliči v seznamu:
2.442
Vydané obálky:
892
Volební účast:
36,53
Odevzdané obálky:
891
Platné hlasy:
830
% platných hlasů:
93,15
Číslo Název strany
7
8
12
14
22
23
24
43
49
53
60
62
67
69
70
72
77
85
90
93

Počet platných hlasů

Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Koalice KDU-ČSL a SsČR
Strana pro otevřenou společnost
Národní socialisté – levice 21. stol.
Starostové pro Liberecký kraj
NÁRODNÍ PROSPERITA
Komunistická strana Čech a Moravy
SUVERENITA – Blok JB pro LBK
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Česká strana sociálně demokratická
TOP 09 a Starostové
Česká strana národně sociální
ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ
Občanská demokratická strana
Česká strana selského rozumu
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Nová budoucnost pro Liberecký kraj
Česká pirátská strana

16
23
43
10
2
234
1
112
2
11
104
21
0
115
44
30
6
1
33
22

V rámci Libereckého kraje se do zastupitelstva kraje
dostaly tyto politické strany:
Starostové pro Liberecký kraj
22,21 % hlasů 13 mandátů
Komunistická strana Čech a Moravy 17,89 % hlasů 10 mandátů
Změna pro Liberecký kraj
16,85 % hlasů 10 mandátů
Česká strana sociální demokratická 13,05 % hlasů 7 mandátů
Občanská demokratická strana
9,26 % hlasů
5 mandátů

INZERCE

Dne 27.11.2012 se konalo ustavující zastupitelstvo Libereckého
kraje v rámci kterého byl zvolen nový hejtman, statutární zástupce
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hejtmana, náměstci hejtmana a další členové rady Libereckého kraje. Počet radních je 9 (včetně hejtmana) a je stejný jako v minulém
volebním období. Novým, v pořadí čtvrtým hejtmanem Libereckého kraje se dne 27. 11. 2012 stal Martin Půta z vítězného uskupení
Starostové pro Liberecký kraj, které vytvořilo koalici se Změnou pro
Liberecký kraj. Jako statutární náměstkyně hejtmana a radní pro
resort zdravotnictví, tělovýchovu a sport byla zvolena Bc. Zuzana
Kocumová ze Změny pro Liberecký kraj. Za Změnu byli dále zvoleni
radní pro resort školství paní Alena Losová, radní pro resort regionálního rozvoje a evropských fondů paní Ivana Numerová a radní
pro resort zemědělství a životního prostředí pan Josef Jadrný.
Za Starosty v radě usedl náměstek jabloneckého primátora Petr
Tulpa (sociální oblast), starosta Lomnice nad Popelkou Vladimír
Mastník (doprava), turnovská starostka Hana Maierová (kultura,
památková péče, cestovní ruch) a Marek Pieter, starosta Desné
(ekonomika).

Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskutečnily
ve dnech 12. a 13. 10. 2012,
II. kolo se konalo ve dnech 19. a 20. 10. 2012.
Výsledky hlasování za Rokytnici nad Jizerou
I. kolo
II. kolo
Počet okrsků:
2
2
Voliči v seznamu:
2.436
2.435
Vydané obálky:
790
346
Volební účast:
32,43
14,21
Odevzdané obálky:
788
346
Platné hlasy:
713
346
% platných hlasů:
90,48
100
Kandidát
Volební
Navrhující Politická		 Počty hlasů % hlasů
č. příjmení, jméno, tituly
strana
strana
příslušnost 1.
2.
1.
2.
					
kolo kolo kolo kolo

1 Vraný Michael MUDr.
2 Matěcha Miroslav Mgr.
3 Hausmann Josef RNDr. CSc.
4 Pěnička Stanislav Mgr.
5 Zeman Jaroslav
6 Vízek František PaedDr. Mgr.
7 Pešek František Ing.
8 Žur Pavel Mgr.
9 Paukrtová Soňa Mgr.
+10 Eichler Stanislav Mgr.

KDU-ČSL
SPOZ
NK
PSS
ODS
NÁR.SOC.
KSČM
NBPLK
STSLKTOP
ČSSD

KDU-ČSL
SPOZ
NK
PSS
ODS
NÁR.SOC.
KSČM
NBPLK
STAN
ČSSD

KDU-ČSL
SPOZ
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
KSČM
NBPLK
BEZPP
ČSSD

51
X 7,15 X
17
X 2,38 X
145 X 20,33 X
12
X 1,68 X
109 226 15,28 65,31
4
X 0,56 X
79
X 11,07 X
63
X 8,83 X
83
X 11,64 X
150 120 21,03 34,69

Za volební obvod č. 35 – Jablonec nad Nisou, kam spadá i město
Rokytnice nad Jizerou, se senátorem na období dalších 6 let stal
pan Jaroslav Zeman za ODS.

Nabízíme zednické a obkladačské práce
rekonstrukce koupelen – rekonstrukce bytových jader – obkladačské práce – pokládání dlažby

Volejte na tel. č.: 604 481 881 nebo 739 749 169
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Poděkování
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou uspořádal ve dnech 11.
a 12. října 2012 humanitární sbírku starého nepotřebného oblečení
a textilu pro Diakonii Broumov.
Děkujeme touto cestou členkám Klubu důchodců v Rokytnici nad
Jizerou, které nám při této akci hodně pomohly.
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném provozu v týdnu
Vánočních svátků a Nového roku.
• v 52. týdnu vánočních svátků (24. 12. – 30. 12. 2012) bude svoz
posunut o jeden den:
Pondělní svoz 24. 12. proběhne v úterý 25. 12.
Úterní svoz 25. 12. proběhne ve středu 26. 12.
Středeční svoz 26. 12. proběhne ve čtvrtek 27. 12.
Čtvrteční svoz 27. 12. proběhne v pátek 28. 12.
Páteční svoz 28. 12. proběhne v sobotu 29. 12.
• v 53. týdnu nového roku (31. 12. - 6. 1. 2013) bude posunuta
odpolední směna 31. 12. 2012 a ranní směna 1. 1. 2013:
Pondělní ODPOLEDNÍ svoz 31. 12. 2012 (týká se: Český Dub,
Jablonec nad Nisou trasa č. 1 a č. 2, Josefův důl, Albrechtice-Mariánská Hora, Smržovka-Jiřetínská ulice) proběhne v úterý
odpoledne 1. 1. 2013 (ranní svoz 31. 12. 2012 proběhne standardně v pondělí 31. 12. 2012)
Úterní svoz 1. 1. 2013 proběhne ve středu 2. 1. 2013.
Středeční svoz 2. 1. 2013 proběhne ve čtvrtek 3. 1. 2013.
Čtvrteční svoz 3. 1. 2013 proběhne v pátek 4. 1. 2013.
Páteční svoz 4. 1. 2013 proběhne v sobotu 5. 1. 2013.
V roce 2013 bude svoz komunálního odpadu 1krát za 14 dní (nádoby se žlutou nálepkou) vyvážen každý sudý týden (stejně jako
v roce 2012).
Děkujeme Vám za pochopení.
Severočeské komunální služby s. r. o.

VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2013
S účinností od 1. 7. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, podle které došlo k několika
změnám zejména v případě místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Jedna z nejdůležitějších změn se týká maximální sazby tohoto poplatku, která dosud činila 500,- Kč. Podle
nové právní úpravy může být stanovena až do výše 1.000,- Kč.
Výše tohoto poplatku se stanovuje na základě nákladů za netříděný komunální odpad za předchozí kalendářní rok. Tyto náklady
za rok 2011 činily 2.890.306,- Kč (náklady nezahrnují výdaje za třídění odpad, jsou od nich odečteny příjmy za prodané pytle).
Počet poplatků v tuto chvíli činí 3818 (fyzické osoby s trvalým
pobytem v obci, cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v obci,
vlastníci staveb určených k individuální rekreaci).
Výše poplatku by tedy měla činit 757,- Kč. Z tohoto je patrné,
že Město Rokytnice nad Jizerou za likvidaci komunálních odpadů
ze svého rozpočtu přispívá za každého poplatníka částkou 257,- Kč.
Náklady na komunální odpady přitom stále rostou. V roce 2012
došlo k navýšení cen a již nyní podle předběžných odhadů by celko-
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vé náklady za netříděný odpad za rok 2012 měly činit o několik desítek korun na poplatníka více. Přesný výpočet bude možné provést,
až budou známy veškeré náklady za rok 2012.
Zastupitelstvo města bude o výši tohoto místního poplatku rozhodovat v prosinci 2012. Ze strany vedení města bude předložen návrh,
aby výše místního poplatku byla nadále zachována ve výši 500,- Kč
a k jeho navýšení pro poplatníky nedošlo. Důvodem je ta skutečnost,
že v posledních obdobích došlo k navýšení jiných nákladů, které se
rokytnických občanů nemalou měrou dotýkají – např. zvýšení daně
z nemovitosti nebo rostoucí ceny energií. Není proto v tuto chvíli záměrem Města, aby došlo k navyšování dalších nákladů.
Jedním z dalších důvodů je i fakt, že Rokytnice nad Jizerou patří
mezi nejlepší města a obce z hlediska třídění odpadů. V přepočtu
na trvale žijícího občana má Rokytnice nad Jizerou nejlepší výsledky v celém Libereckém kraji. Město Rokytnice nad Jizerou by proto
rádo tento dobrý výsledek rokytnických občanů ocenilo. Doufejme,
že tento krok bude vést k další motivaci ve třídění odpadů.

PRACOVNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
V době od 27. 12. 2012 do 31. 12. 2012 budou některé úseky
městského úřadu uzavřeny z důvodu čerpání řádné dovolené, jedná se o tyto úseky: úsek rozvoje města a investic, úsek evidence
nemovitostí, životního prostředí a mezd, úsek sociální a matriky
a úsek místních poplatků zároveň bude uzavřena kancelář starosty
města, kancelář tajemníka městského úřadu.
Otevřeny budou tyto úseky, a to následovně:
Finanční úsek, pokladna:
čtvrtek 27. 12. 2012 od 8.00 do 12.00 h. od 13.00 do 14.30 h.
pátek
28. 12. 2012 od 8.00 do 13.00 h.
pondělí 31. 12. 2012 od 8.00 do 14.00 h.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 321.
Úsek správy majetku:
čtvrtek 27. 12. 2012 od 8.00 do 12.00 h. od 13.00 do 14.30 h.
pátek
28. 12. 2012 od 8.00 do 13.00 h.
pondělí 31. 12. 2012 od 8.00 do 14.00 h.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 320.
Stavební úřad:
čtvrtek 27. 12. 2012 od 8.00 do 12.00 h. od 13.00 do 14.30 h.
pátek
28. 12. 2012 od 8.00 do 13.00 h.
pondělí 31. 12. 2012 od 8.00 do 14.00 h.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 314.

DISPEČINK PRO PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V případě připomínek či dotazů ohledně provádění zimní údržby
místních komunikací se obracejte přímo na dispečink spol. ROTES,
s.r.o. na telefonních číslech: 604 187 850 nebo 481 523 681.
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PROVOZNÍ DOBA NA SBĚRNÉM DVOŘE
V ROKYTNICI NAD JIZEROU
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
neděle
středa

30. 12. 2012 otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
2. 1. 2013 otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin

DOTACE
Město Rokytnice nad Jizerou podalo koncem letošního února žádost o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu životního prostředí v rámci 35. výzvy na akci Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Rokytnici n. J. Hlavní aktivitou projektu je zateplení
fasády a střechy a výměna oken na nové budově ZŠ Dolní včetně
spojovacího krčku. U této budovy byla vzhledem k jejím tepelným
ztrátám největší šance dotaci získat.
V říjnu tohoto roku jsme se dozvěděli, že jsme byli úspěšní. Projekt byl schválen k podpoře částkou 5.658.118,- Kč (56% z celkové částky). Dle předpokládaných nákladů, které vypracovala firma
EKO-POINT s. r. o. ze Studence, by podíl Města činil 4.373.148,- Kč.
Zateplením budovy by Město mělo ušetřit ročně 240.000,- Kč na
provozních nákladech a návratnost vlastní investice by tedy byla
zhruba 18 let.
Podmínky OPŽP umožňují rozložit celou akci do dvou let. Příští
rok tedy Město nechá vypracovat projektovou dokumentaci a uskuteční výběrové řízení na realizační firmu. Teprve po jeho kontrole
fondem bude podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Samotná
realizace by proběhla až v roce 2014.
Na základě informací o dalších plánovaných výzvách podporujících zateplení objektů připravujeme na příští rok podobné projekty
(zateplení mateřských školek, radnice, Domu dětí a mládeže, ...).
Tento rok bylo Město úspěšné i při podávání další dvou žádostí
o dotace. Jedná se o projekt Revitalizace aleje Horní Ves – II. část,
který byl OPŽP schválen k podpoře částkou 288.368,- Kč a projekt
„Obrazová expozice o historii Rokytnice nad Jizerou“, který byl SZIFem schválen k podpoře částkou 225.000,- Kč. O jejich realizaci Vás
budeme informovat v příštích zpravodajích.
Ing. arch. Tereza Kučerová
investiční oddělení

JAK TO VYPADÁ SE ZPRACOVÁNÍM
STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA
ROKYTNICE NAD JIZEROU?
Dostali jsme se již do druhé části, tedy do té strategické, jejímž úkolem je návrh budoucího stavu
a stanovení cílů, kterých chceme prostřednictvím
připraveného strategického dokumentu dosáhnout. V jejím rámci schválil Řídící výbor mimo jiné
vizi města, globální cíle a prioritní oblasti rozvoje.
Každá priorita rozvoje má svoji pracovní skupinu,
která rozpracovává její obsah. V průběhu podzimu
proběhla již dvě jednání pracovních skupin (PS).
Na prvním jednání, které proběhlo 31. 10. 2012
v jídelně ZŠ, byli nejprve členové PS seznámeni
s dosavadními kroky zhotovení SPRM. Následně
dostala každá skupina za úkol zamyslet se nad slabými stránkami města Rokytnice, které vyplynuly
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ze zpracované SWOT analýzy, a navrhnout řešení, jak tyto stránky
eliminovat. Z výsledků jednání zhotovitel vypracoval strukturu strategického plánu, která byla podkladem pro druhé jednání PS. Zde
se pracovní skupiny zamýšlely nad jednotlivými formulacemi specifických cílů, opatření a aktivit a případně je doplňovali či upravovali.
Veškeré výstupy z tohoto jednání zpracovatel vyhodnotí a opět zapracuje do SPRM.
Více informací o pracovních výstupech analytické části, ale
i o složení a jednání pracovních skupin se dozvíte na webových
stránkách http://strategie-rokytnice.webnode.cz.
Místní podnikatele a neziskové organizace bych také ráda informovala o sběru projektových záměrů, který se v současnosti připravuje a bude probíhat v nejbližších měsících.
Ing. arch. Tereza Kučerová
koordinátor

ÚPRAVA PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL
V MÍSTNÍ ČÁSTI OBCE – VILÉMOV
Od 15. 11. 2012 je upraven provoz motorových vozidel v místní
části obce – Vilémov a to dopravními značkami č. B11 (Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou č. E13 (Dopravní
obsluze vjezd povolen). Značky budou umístěny na těchto místních
komunikacích:
• od rozvodny ČEZ na silnici I/14
• od silnice I/14 k vilémovským bytovkám
Důvodem pro umístění značek je snaha omezit zvýšený provoz
motorových vozidel na místních komunikacích ve Vilémově a na
Letní straně, které procházejí zastavěným územím města. Nové dopravní značení omezuje průjezd vozidel ze silnice I/14 přes Vilémov
a Letní stranu do Rokytnice, kterou v současné době hojně využívají
pro zkrácení trasy místní obyvatelé, chalupáři a díky navigacím GPS
i stále více turistů přijíždějících do Rokytnice.
Toto dopravní značení bylo schváleno Policií ČR – Dopravním inspektorátem v Semilech a povoleno MěÚ Jilemnice, odborem dopravy veřejnou vyhláškou č. j. MUJI-1648/12/OD.
Za dopravní obsluhu jsou považováni i obyvatelé Vilémova, kteří
tyto komunikace využívají jako příjezdové ke svým bytovým objektům a garážím, tudíž mají vjezd povolen bez dalšího omezení.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

Obchůdek
Pracovní doba: Po-Pá 9-16:30 So 9-11:30

Dětská obuv
šátky a další drobnosti

Eprona-vedle papírnictví u Šárky
Otevřeno od 3. prosince 2012
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Územní plán Rokytnice nad Jizerou - aktualizace
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění provedl
pořizovatel Územního plánu Rokytnice nad Jizerou (dále jen ÚP Rokytnice nad Jizerou) vyhodnocení o jeho uplatňování v praxi, v zákonem dané lhůtě čtyř let od vydání.
Ve zprávě, předkládané zastupitelstvu města ke schválení a dot
čeným orgánům ke konzultování, byl sestaven přehled o dosavadním využívání jednotlivých druhů ploch. Tento přehled je uveden
v následující tabulce, ve které je za výměru považována plocha,
která byla v ÚP Rokytnice nad Jizerou určena k zastavění. Za takto
využitou plochu byla započítána výměra pozemku, na němž bylo
vydáno správní rozhodnutí umožňující činnosti, podle jednotlivých
druhů ploch (např. povolení stavby RD v plochách bydlení, povolení
parkovacích ploch v plochách dopravní infrastruktury – vybavení).

Přehled využití jednotlivých druhů zastavitelných
ploch na celém území obce
Druh plochy

Výměra
(ha)

Z toho využito
ha
%

Plochy bydlení - individuální
venkovské

29,446

2,869

9,7

26,577

Plochy bydlení - individuální
městské

2,456

0,476

19,4

1,980

Plochy bydlení - hromadné
Plochy smíšené obytné - centrální
Plochy občanského vybavení

1,427
5,075
6,719

0,089
0,540
0,418

6,2
10,6
6,2

1,338
4,535
6,301

Plochy občanského vybavení tělovýchova a sport

0,937

0,000

0,0

0,937

Plochy občanského vybavení nástupy na lanovky a vleky

2,779

0,594

21,4

2,185

Plochy rekreace - hromadné

0,837

0,000

0,0

0,837

Plochy výroby a skladování průmyslové a řemeslné

0,540

0,288

53,3

0,252

Plochy výroby a skladování obytné farmy

7,786

0,180

2,3

7,606

Plochy veřejných prostranství komunikace

3,520

0,374

10,6

3,146

Plochy technické infrastruktury

0,167

0,167

100,0

0,000

Plochy dopravní infrastruktury –
silniční

0,824

0,000

0,0

0,824

Plochy dopravní infrastruktury –
drážní

0,678

0,000

0,0

0,678

Plochy dopravní infrastruktury –
vybavení

5,072

1,159

22,9

3,913

Plochy dopravní infrastruktury ukládání sněhu

0,973

0,381

39,2

0,592

Plochy veřejných prostranství zeleň

1,239

0,216

17,4

1,023

Plochy smíšené nezastavěného
území

0,673

0,000

0,0

0,673

Plochy lesní
Plochy přírodní lesní
Plochy přírodní nelesní
Plochy vodní a vodohospodářské

0,141
0,062
0,153
1,758

0,000
0,000
0,000
0,020

0,0
0,0
0,0
1,1

0,141
0,062
0,153
1,738

Koridor zimního sjezdového
lyžování

1,337

0,669

50,0

0,668

Celkem

74,599

8,440

11,3

66,159
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Nevyužito

Za uplynulé čtyři roky byla na zastavitelných plochách povolena
výstavba pro 21 rodinných domů a dalších šest jich bylo povoleno
v zastavěném území (v tzv. prolukách ve stávající zástavbě). Byly povoleny větší investiční záměry (polyfunkční domy, penziony) v počtu
7 objektů. Byl realizován projekt Čistá Jizera (dostavba kanalizační
řadů, vodovodů a vodojemů na území Rokytnice nad Jizerou). Bylo
vydáno územní rozhodnutí na výstavbu LD na Studenov, zasněžovacích řadů a vodovodního přivaděče. Proběhla realizace investičních
záměrů na úseku technické a dopravní infrastruktury v obci (z nichž
hlavní jsou kabelové propojení nn Rokytnice nad Jizerou – Špindlerův Mlýn, některé z parkovacích ploch). Byla realizována výstavba
fotovoltaické elektrárny v Dolní Rokytnici. Ministerstvem zemědělství byl upraven Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod,
čímž došlo k upuštění od záměru výstavby vodní nádrže Vilémov.
V současné době je u pořizovatele k dispozici zhruba 37 žádostí
o změnu ÚP Rokytnice nad Jizerou, z nichž ve většině je požadováno
převedení nezastavitelných ploch do ploch bydlení. Z návrhu zprávy
o uplatňování ÚP Rokytnice nad Jizerou (viz. výše uvedená tabulka)
však vyplývá, že z původně vymezených zastavitelných ploch bylo
během období čtyř let využito pouhých 11,3 % všech ploch. Zejména v plochách bydlení – individuální venkovské to bylo pouze 9,7 %
a v plochách bydlení – individuální městské jenom 19,4 %. Dle metodických doporučení dotčených orgánů a nadřízených orgánů na
úseku územního plánování (Krajský úřad a Ministerstvo pro místní
rozvoj) je nutné, aby bylo vyčerpáno minimálně 50 % Územním plánem navržených ploch, což v případě Rokytnice nad Jizerou prozatím není zdaleka splněno.
Z těchto důvodů pořizovatel ÚP Rokytnice nad Jizerou nemůže
doporučit zastupitelstvu města, aby bylo schváleno pořízení změny
ÚP Rokytnice nad Jizerou zvláště pro nové plochy individuálního bydlení. V případě, že by zastupitelstvo nepřistoupilo na doporučení
pořizovatele ÚP Rokytnice nad Jizerou a pořízení změny ÚP Rokytnice nad Jizerou schválilo, pak by při jejím projednávání s jistotou
narazilo na nesouhlas dotčených orgánů na úseku ochrany krajiny
a přírody a ochrany zemědělského půdního fondu.
Jsme si vědomi, že to není pro některé vlastníky pozemků příliš
příznivá zpráva, ale nezbývá než vyčkat do doby, kdy budou zastavitelné pozemky využity z větší části než dnes.
(JN, PČ)

Katastrální úřad pro Liberecký kraj
oznamuje:
Dnem 31. 1. 2013 končí svoji činnost Katastrální pracoviště
Jilemnice (Tyršovo náměstí 126, 514 01 Jilemnice).
Od 1. 2. 2013 budou služby zajišťovány Katastrálním
pracovištěm Semily (Pekárenská 34, 513 01 Semily).
Současně s touto informací všem klientům sdělujeme, že
mohou pro získání většiny informací z katastru nemovitostí
navštívit i jiné katastrální pracoviště a že většinu oficiálních výstupů z katastru mohou získat rovněž na kontaktních místech
Czech POINT. Orientační informace o parcelách, domech, bytech a stavu řízení v KN, s náhledem do map včetně ortofoto,
lze rovněž získat, a to zcela bezplatně, na internetové adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Ing. Lubomír Týč, ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
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VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Po novém roce budete mít poprvé příležitost zvolit si hlavu státu sami. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 11. 1. 2013 a v sobotu
12. 1. 2013. Pokud se nepodaří v I. kole prezidenta zvolit, proběhne II. kolo v pátek 25. 1. 2013 a v sobotu 26. 1. 2013. V tomto případě
budou voliči vybírat už jen ze dvou kandidátů s největším počtem hlasů z I. kola.

Přemístění volebního okrsku z haly TJ Spartak
Voliče zároveň informujeme, že z organizačních důvodů bude volební místnost umístěná v budově Domu dětí a mládeže Pod Střechou.
Volební místnost se v DDM nachází přímo proti vchodu do budovy (vedle ředitelny). Důvodem přemístění okrsků je nemožnost využít prostor v hale TJ Spartak Rokytnice. Změna se netýká pouze voleb prezidenta České republiky, nýbrž všech druhů voleb.

Benefit program Rokytnice PLUS – zima 2012/2013
Benefit program Rokytnice PLUS je bonusový program pro návštěvníky Rokytnice nad Jizerou ubytované v ubytovacích zařízeních členů Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad
Jizerou o. s. (www.rokytnice.com/sdruzeni).
Těmto návštěvníkům Rokytnice nad Jizerou je na dobu jejich
pobytu poskytována karta Benefit program Rokytnice PLUS, se
kterou návštěvník získá řadu výhod.
Také v nadcházející letní sezóně je pro návštěvníky Rokytnice
nad Jizerou ubytované u členů Sdružení připraven bonusový program. Stačí se ubytovat u některého z členů Sdružení a návštěvník
obdrží na dobu svého pobytu kartu hosta Benefit program Rokytnice PLUS, se kterou získá řadu výhod.
Držitel karty Benefit program Rokytnice PLUS získává v zimní
sezóně 2012/2013 následující výhody:

Sleva na jízdné v rámci ceníku SKIREGION.CZ
Držitel karty získá 15 % slevu na následující druhy jízdenek: Bodová 30 až 600 b. (na každou kartu lze zakoupit pouze 1 ks bodové jízdenky denně), 2 denní, 3 denní, 4 denní, 5 denní, 6 denní, 7 denní. Všechny druhy jízdenek zlevněných v rámci Benefit
programu Rokytnice PLUS bude možné zakoupit ve vybraných
pokladnách označených náhledem karty hosta Benefit program
Rokytnice PLUS.

Sleva na služby lyžařské školy – Major Skischool,
Horní Rokytnice 660
Držitel karty získá 10 % slevu na služby lyžařské školy Major
Skischool.

Sleva na služby restaurace v Hotelu Helena,
Horní Rokytnice 60
Držitel karty získá slevu 15 % na jídla ze stálého jídelního lístku
v restauraci Hotelu Helena.

Sleva na služby Relax studia Vitalia,
Dolní Rokytnice 506
Držitel karty získá 10 % slevu na sportovní, relaxační masáže
a kosmetické služby v Relax Studiu Vitalia.

Sleva na služby lyžařské školy a půjčovny SUNSKI,
Horní Rokytnice 154
Držitel karty získá 15 % slevu na služby lyžařské školy a půjčovny SUNSKI.

Sleva na služby v Hotelu Krakonoš,
Dolní Rokytnice 309

Provozujete hotel či penzion? Ubytováváte v soukromí? Chcete pro své hosty získat výše uvedené výhody?

Držitel karty získá v restauraci hotelu Krakonoš bufetovou snídani za Kč 125,- (sleva 17 %) a večerní menu - 5 chodů, výběr z 6 jídel, za Kč 225,- (sleva 10 %). Držitel karty získá 5 % slevu na služby
sauny a relaxační masáže.

Staňte se členy Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o.s., www.rokytnice.com/sdruzeni.
Petr Kadavý
předseda Sdružení

Sleva na služby Internet Café baru Yellow Ski,
Dolní Rokytnice 12
Držitel karty získá 10 % slevu na služby sauny, internet a konzumaci v Internet Café baru Yellow Ski.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 7.30 – 11.30 hodin
PROSINEC 2012

8. 12. – 9. 12.
15. 12. – 16. 12.
22. 12. – 23. 12.
24. 12. 2012
25. 12. 2012
26. 12. 2012
29. – 30. 12. 2012

MUDr. Jaroslav Hošek, Rovensko pod Troskami 219, tel.: 481 382 372
MUDr. Marta Jagiellová, 5 května 64, Turnov, tel.: 481 324 833
MUDr. Miloš Dědek, Nádražní 1296, Turnov, tel.: 481 324 282
MUDr. Jan Chovančík, 5. května 980, Turnov, tel.: 481 322 491
MUDr. Dagmar Cejnarová, 5. května 521, Turnov, tel.: 481 324 573
MUDr. Renata Holasová, Bezručova 788, Turnov, tel.: 481 320 055
MUDr. Sylva Wolfová, 5. května 521, Turnov, tel.: 481 312 146

V případě potřeby aktuální informace zjistíte na webových stránkách Libereckého kraje http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
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Městské informační centrum informuje
ZPOPLATNĚNÍ SLUŽEB INFOCENTRA

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MIC

Jak jsme Vás již informovali, připravujeme zpoplatnění některých
služeb MIC od začátku příštího kalendářního roku.
Připomínáme, že paušální částka je přizpůsobena velikosti ubytovacích zařízení, a to podle počtu lůžek. Rozhraní pro stanovení
roční paušální sazby je následující:

Rada města schválila změnu provozní doby MIC od 20. 12. 2012.
Nová provozní doba je přizpůsobena požadavkům návštěvníků města Rokytnice nad Jizerou v zimní sezóně.

1 – 20 lůžek
21 – 49 lůžek
50 lůžek a víc

Kč 300,-/rok
Kč 500,-/rok
Kč 1000,-/rok

Pokud máte zájem prodloužit si tyto služby, které máte doposud
zdarma, poplatek můžete již nyní uhradit přímo v Městském informačním centru nebo na účtárně na Městském úřadě (více informací: Lucie Vyšanská: +420 481 522 001, infocentrum@mesto-rokytnice.cz). S sebou přineste své propagační materiály. Jelikož chceme
klientovi poskytnout všechny dostupné informace o ubytovacím
zařízení, máme připravený jednoduchý dotazník, kterým se budeme moci řídit a odpovídat na dotazy zákazníků. V „balíčku“ služeb
je možnost využití reklamy na otočném stojanu a to ve formátu A4.
Stojan máme již zakoupený a čekáme na Vaši reklamu, která bude
umístěna ve stojanu na kontaktním pultu a bude součástí „katalogu
ubytovacích kapacit“.

Provozní doba MIC od 20. 12. 2012 bude následující:
Pondělí – Pátek:		
Sobota: 			
Neděle: 		

9.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
9.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
9.00 – 13.00

Provozní doba o svátcích:
24. 12. – 25. 12. 2012
26. 12. 2012		
31. 12. 2012		
1. 1. 2013		

ZAVŘENO
9.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
9.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
ZAVŘENO

Prodej kaprů
20. 12. 2012 – od 9.00 hodin
na Dolním náměstí (před radnicí)
INZERCE

INZERCE

Hledám možnost venkovního parkování

DI-TECH S.R.O.

před domem, garáží či jiném zpevněném pozemku pro zimní
měsíce (cca prosinec – březen převážně víkendy ) v docházkové
vzdálenosti od areálu bývalého ČSAD Rokytnice, Hotelu Modrá
hvězda (Horní Rokytnice). Podmínky na t.č. 724 07 62 49 nebo
vasda@seznam.cz.

PROJEKTY STAVEB
NOVOSTAVBY
REKONSTRUKCE
ZATEPLOVÁNÍ
STŘECHY, OPRAVY KRYTIN
PŮJČOVNA LEŠENÍ, MONTÁŽE

INZERCE
HLEDÁME PRACOVNÍKA DO PŮJČOVNY
A SERVISU LYŽÍ V HARRACHOVĚ.
- od prosince 2012
- příjemné vystupování a znalost v oboru
- anglický / německý jazyk
- zaměstnanecké výhody
- dobré platové podmínky
- sportcermak@centrum.cz - Tel.: 603 579 584

Rokytnický zpravodaj

11 - 12/2012

Sídlo:
Tel.:
E-mail:
Web:

Smetanova 1809/82, 466 01 Jablonec nad Nisou
602 345 437, 723 692 743, 483 317 642, 483 317 689
vedeni@di-tech.cz, di-tech@volny.cz
www.di-tech.cz
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DOTAZNÍK PRO UBYTOVATELE
Jméno:

Příjmení:

Název ubytovací kapacity:

Adresa:

e-mail:

Telefon:

Typ ubytování:
Kapacita:
počet pokojů:

privát

apartmán

pension

hotel

chata/chalupa

jednolůžkové

dvoulůžkové

třílůžkové

čtyř a vícelůžkové

ubytovna

počet lůžek celkem:
Provoz:

celoročně

Stravování:

není

sezónně (léto)
snídaně

Cena/noc (1 osoba):

sezónně (zima)

polopenze

plná penze

sezónně (léto i zima)
kuchyňka k dispozici

Cena za ubytovací jednotku /noc:

Domácí mazlíčci cena/noc:
otázka
Ubytovali byste kuřáka?
Přípojka na internet (wifi)?
Domácí mazlíčci?
Sprchy bez omezení?
Bezbariérový přístup?
Možnost přistýlky?
Sociální zařízení na pokoji?
Sociální zařízení společné?
Společenská místnost?
Televize na pokoji?

ANO

NE

otázka
Sauna?
Parkoviště u ubytování?
Parkování placené?
Parkování zdarma?
Lednice?
Varná konvice?
Mikrovlnná trouba?
Lyžárna?
Satelit?
Bazén?

ANO

NE

Co jiného můžete nabídnout:

Souhlasím s používáním uvedených údajů pro potřeby Městského informačního centra.
v…………………………………..................................

dne………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

Jméno a příjmení, titul
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Událo se ...
Dne 17. 10. 2012 Město Rokytnice nad Jizerou pořádalo zájezd
do divadla v Jablonci nad Nisou na představení nazvané Na Mělčině,
které odehrálo hostující pražské divadlo Kalich. V úsměvné komedii s lehkou hořkou příchutí ze života zazářila samá hvězdná jména
v čele s Ivou Janžurovou. Představení mělo velký úspěch, divadlo
bylo vyprodané a diváci nadšeni. Tímto Vás srdečně zveme na další
zájezdy pořádané Městem Rokytnice nad Jizerou, o kterých Vás budeme včas informovat.
V úterý 23. 10. 2012 se pracovnice Městského informačního centra zúčastnila semináře pořádaného Euroregionem Nisa s názvem

„Poznej svého souseda“. Seminář se konal v budově Krkonošského
muzea v Jelení Hoře. Cílem semináře bylo umožnit menším městům
a obcím najít partnery pro spolupráci a obdržet informace o možnostech financování této spolupráce.

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 se v Juniorhotelu Roxana v Rokytnici nad Jizerou konala 38. valná hromada Asociace ředitelů základních škol ČR. Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 od 16.00 do 17.00
hodin odpovídal na aktuální otázky ve školství ministr školství Prof.
PhDr. Petr Fiala, Ph.D, LL.M. spolu s náměstkem PhDr. Jinřichem Fryčem. Akce se zúčastnila Mgr. Blanka Zemánková, ředitelka ZŠ z Rokytnice nad Jizerou a Jana Janouchová, ředitelka ZŠ praktické a ZŠ
speciální z Rokytnice nad Jizerou. Úvodním slovem přivítal starosta
města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš všechny zúčastněné,
jejichž počet čítal zhruba 85 osob.
Pracovnice městského informačního centra se ve dnech 21. a 22.
11. 2012 zúčastnily Fóra cestovního ruchu v Pardubicích, což je významná konference pořádaná agenturou CzechTourism. Fórum si
klade za cíl informovat účastníky o aktuálních trendech v cestovním
ruchu a poukázat na nové možnosti využití potenciálu tuzemských
regionů při propagaci cestování po České republice.

32 HORSKÝCH

K nastěhování
od: 12/2013

DIÍ
U
T
S
a
Ů
N
Á
M
T
R
A
P
A
o ploše 22 – 46 m2 + venkovní parkovací stání

Cena od 990.000,- Kč / studio

Prodej nebytových prostor
pro gastronomické využití
cena: 48.000,- / m2
V případě ponechání ve správě zaručujeme 80 % obsazenost ročně při ceně 200,- Kč / lůžko.

Informace a rezervace na tel. čísle: 777
Rokytnický zpravodaj

11 - 12/2012

128 549 | Email: no-za@seznam.cz | www.rotextile.cz
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Svazek Jilemnicko informuje
Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům
na Jilemnicku
Svazek obcí Jilemnicko nabízí svým občanům novou bezplatnou
službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.
Na webových stránkách města Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou
byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti
o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněného formuláře
rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří
jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce
inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.

Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol.
s r.o.) byl pro působnost stavebních úřadů Jilemnice a Rokytnice
nad Jizerou sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam
správců sítí, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí
tak, aby žádný nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je
jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.
Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na
http://zadost.mawis.eu.
e-UtilityReport – Elegantní řešení pro podání žádosti o vyjádření
k existenci sítí

Krkonoše – svazek měst a obcí informuje
Krkonošské cyklobusy – vyhodnocení
Devátá sezona Krkonošských cyklobusů, veřejných linek hromadné dopravy, křižujících nejvyšší české hory a umožňujících
snazší přepravu v regionu, skončila 30. září 2012.
Statistická čísla odhalují,
že Krkonošské cyklobusy letos najely celkem 74 586 km po Krkonoších i v Podkrkonoší. Vyjely dohromady 86×, což je v historii jejich
fungování největší počet provozních dní. Přepravily celkem 30 985
cestujících a 3 826 jízdních kol.
Více kol, méně pěšáků
Oproti roku 2011 cyklobusů využilo o téměř 4 500 cestujících
méně. Přepravených kol bylo naopak o cca 400 více. Z toho vyplývá,
že autobusy určené pro přepravu
jízdních kol začínají častěji využívat
právě cyklisté oproti pěším turistům. Cyklobusy jsou určeny všem.
V přepravních řádech není stanoveno žádné přednostní právo pro
cyklisty před pěšími turisty.

Cyklobus do Podzvičinska
Letos využilo celkem 745 lidí, přepraveno bylo 149 jízdních kol.
Do další sezony je uvažováno o zakončení trasy linky v Hořicích,
jelikož do Hradce Králové pokračuje velmi málo cestujících.
Nejvytíženější byla linka z Trutnova do Pece pod Sněžkou a na
Horní Malou Úpu.
Z uvedených statistik vyplývá, že Krkonošské cyklobusy jsou oblíbenou službou, kterou se bude Svazek Krkonoše snažit zachovat
i do budoucna. Je však možné, že v příštím roce bude nutné z důvodu financování snížit počet kilometrů, které cyklobusy najezdí.

PARKOVÁNÍ V AREÁLU ROTEXTILE

Nejvíce cestujících využívá autobusů ve středu.
Proto je pro příští sezonu uvažováno o změně zářijového provozu
právě s důrazem na středu, sobotu
a neděli (doposud to byl čtvrtek,
sobota a neděle).
Souběh linek si vzájemně ubírá
zákazníky.
Největší úbytek přepravených
byl zaznamenán na páteřní lince,
jelikož zde dochází k souběhu s jinými linkami dalších dopravců.
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Kryté vnitřní stání

Venkovní stání

1000,- CZK/měsíc

500,- CZK/týden

3000,- CZK/sezónu

100,- CZK/den
20,- CZK/hodinu

Rezervace na tel.: +420 777 128 549
nebo emailu: no-za@seznam.cz
Provozovatel: firma "NO-ZA"
IČO: 612 89 400

www.rotextile.cz
11 - 12/2012
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PIVO Z MINIPIVOVARU V ROKYTNICI NAD JIZEROU
Dokážete si představit, že by vznikl další minipivovar v České
republice? Každá vesnice či městečko v minulosti své pivo měla,
tak proč by nemohla mít Rokytnice nad Jizerou také svůj minipivovar. Minipivovary se budují obvykle v komplexech s restauracemi, nebo mohou být samostatné a vyrábět pivo na prodej.
Ač pivovarský průmysl prožívá spolu s celou společností období
hospodářské recese, obliba minipivovarů narůstá. Nejspíš to
bude tím, že kombinace hospůdky a pivovaru svým estetickým
efektem přispívá i k celkovému dojmu. Nebo snad konzumenti
spolu s vysokou kvalitou hledají i něco netradičního a neváhají
zaplatit i vyšší cenu, když za ní získají něco zvláštního? Jelikož
tedy obliba minipivovarů v součastné době stoupá, tak vznik
dalšího v Rokytnici nad Jizerou se zdá jako docela dobrý nápad.
Vybudování atraktivního komplexu pro turisty, který by měl mít
osobitý styl, vařil nejen svoji značku, ale občas nabídnul i nějaký „speciál“ může zvednout návštěvnost lyžařského městečka.
Obyvatelé by jistě uvítali obnovení jídelny Rotextile a. s., kde
by se konali i různé kulturní akce. Tyto prostory tady chybí. Taktéž i sál pro sjednávání kongresů, teambuildingů, atd. To vše má
investor v úmyslu tady vybudovat. Prodej piva by doplňovala
galerie s nabídkou různých suvenýrů, půllitrů či soudků piva na
doma. V plánu jsou i pivní lázně.
Češi mají vřelý vztah k pivu a odedávna jsme pivní velmocí. Trh
s pivem nabízí dnes i řadu podnikatelských příležitostí, přičemž
návratnost investice je do 4 let. Aby byl minipivovar životaschopný, musí prodat denně 2 hl piva, což jsou 4 soudky.
Pivo, které se v minipivovarech klasickým způsobem vyrobí má
nižší trvanlivost, ovšem jeho výroba je takřka bez chemie, což by
mohlo zvýšit zájem i u konzumentů bio-výrobků. Dalším faktem
je spotřeba vody. Při výrobě 1 litru piva se spotřebuje více než

7 litrů vody. Ale není voda jako voda. Každá voda, která se dá pít,
se nehodí na výrobu piva. Vybudovat úpravnu vody je drahé. Kvalitu piva ovlivní i kvalita vody. V Rokytnici nad Jizerou však máme
kvalitní vodu tekoucí přímo z hor a do minipivovaru bude použita
voda z vlastních studní, takže vybudování minipivovaru je atraktivní nejen z hlediska lokality, ale také kvalitou místní vody.
Zařízení pro úpravu sladu a vlastní kvašení a další vstupní investice nejsou nejmenší. Avšak investor má pro zřízení minipivovaru rezervováno 5 000 000,- CZK, plochu pro strojní zařízení
cca 100 m2. Součástí bude i hospůdka, kde by mělo být zhruba 30
míst k sezení, které budou hned vedle varny piva a oddělena budou pouze prosklenou stěnou. Návštěvníci tak můžou shlédnout
celý proces výroby. Pro větší akce bude v těsné blízkosti sál se 150
místy k sezení.
Pivní lázně jsou projektovány panem architektem Ing. Pavlem
Taušem z firmy Atelier 4 z Jablonce nad Nisou. K uspokojení zákazníků však nestačí jen pivní lázně samotné. Pivní koupele budou
doplňovat i léčivé zábaly a masáže uvolňující svalové napětí a obnovující i obranyschopnost organismu. Bude to ideálně strávený
čas po celodenním lyžování na svahu či horské túře.
Tak by se brzy mohla stát návštěva Rokytnice nad Jizerou příjemným a neobyčejným zážitkem i nevšední zábavou, která by
spojila odpočinek a relaxaci s léčebným ozdravným pobytem.
České pivo je zajisté světový fenomén, že za ním budou vždy
jezdit turisté z celého světa. Brzy začnou turisté a lyžaři jezdit do
Rokytnice nad Jizerou nejen za krásami hor, ale také rádi zavítají
i do pivovárku, kde ochutnají i jiné pivo, než je běžně k dostání
na trhu.
Zuzana Počinková
mediální a propagační manažerka

Policie ČR informuje
Většina z nás si dnes již nedokáže představit, že by ke své každodenní činnosti nepoužíval výpočetní techniku. Tento fenomén však
sebou nese někdy nemalá rizika, o kterých již bylo popsáno spousty
materiálu, a jejichž následky bývají často až katastrofální.
Dnešní příspěvek pak chceme věnovat dalšímu „povedenému
kousku“ z kategorie kyberútoků, který se v České republice objevil
asi v měsíci srpnu tohoto roku a nadále zůstává aktivní až do současné doby. V rámci celé republiky eviduje Policie ČR zvýšený počet
případů, ve kterých dochází k šíření škodlivého kódu a následnému infikování počítače tzv. „trojským koněm“. Po aktivaci pak kód
upozorní uživatele, že jeho počítač byl zablokován, citujeme „České
republik Police“. S odvoláním na různé paragrafy trestního zákoníku
pak tato „výstraha“ varuje uživatele, že porušuje autorská práva zejména tím, že protiprávně nakládá s materiály, s dětskou pornografií
či šíří spam. Tento trojský kůň se totiž objevuje zejména na erotických stránkách nebo při instalaci nelegálních programů. Po jejich
aktivaci pak virus stahuje citlivá data a současně může spustit i webkameru, pomocí které pořídí snímek uživatele internetu.
Kyberútok pak spočívá nejen v šíření škodlivého kódu, ale současně i v podvodném a neoprávněném požadování peněz od uživatelů internetu. Uživatelé jsou totiž vyzýváni k tomu, aby za svůj
„prohřešek“ složili kauci. Zajímavé pak je, že výzva k uhrazení této
kauce je psána velice „kostrbatě“ až nelogicky, což náramně připoRokytnický zpravodaj
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míná automaticky přeložený text z internetového překladače. Výzvu
k uhrazení kauce citujeme záměrně i s chybami, které obsahuje:
„když zaplatíte pokutu, bude váš počítač si odemknout v 1 až 72
hodin až peníze budou vloženy do státního účtu“.
V návaznosti na shora popsaný případ uvádíme, že je zcela vyloučeno, aby Policie ČR tímto způsobem realizovala zákonná opatření
směřující k případným pachatelům trestné činnosti. Neexistuje žádný právní titul, který by umožňoval tímto způsobem po zaplacení
tzv. pokuty eliminovat úkony trestního řízení. Opětovně upozorňujeme veřejnost, že celý text tohoto nového „trojského koně“ je zcela
smyšlený a mylný.
Všem uživatelům doporučujeme důslednou antivirovou kontrolu
a pro úplnost dodáváme, že pokud by se některý z uživatelů setkal
s touto výzvou, nebo že by dokonce tuto tzv. „kauci“ i zaplatil, pak
nechť neprodleně kontaktuje naše oddělení, příp. nechť navštíví oficiální stránky Policie České republiky, kde v sekci kyberkriminality
nalezne on-line formulář Hlášení.
Všem spoluobčanům přejeme touto cestou příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku pak pevné zdraví a spoustu životní
spokojenosti.
komisař: npor. Bc. Josef Šelep,
vedoucí OOP Rokytnice nad Jizerou
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Největší kolotoč v České republice zpět v Rokytnici

Vážení občané, dovolte, abych shrnul akci „Největší kolotoč
v ČR“, který jsme jako petiční výbor za letní provoz na Lysou horu ve
spolupráci s Městem a Spartakem Rokytnice, a. s. a dalších sponzorů uspořádali při příležitosti Rokytnické pouti.
Po více než pěti letech se v rámci Rokytnické pouti rozjela lanová
dráha na Lysou horu. Lidé měli možnost shlédnout nezasněžené vrcholové partie Lysé hory, prohlédnout si výstavu o krkonošské přírodě, technické vybavení Horské služby a shlédnout nácvik evakuace
osob z lanové dráhy. I když nám počasí příliš nepřálo a v odpoledních hodinách lanovka z technických důvodů nebyla spuštěna, tak
se akce zúčastnilo přes tři sta návštěvníků. Na zkoušku jsme také objednali motorový vláček, který v sobotu vozil návštěvníky na pouť,
i ke spodní stanici lanové dráhy na Lysou horu. Zájem byl nečekaně
veliký a po obědě vláček jezdil plně obsazený. Snad bude příští rok
jezdit třeba i v neděli. Doufáme, že si návštěvnicí akci užili a vedle
klasické pouti měli další příjemný zážitek.
Lidé také měli možnost seznámit se s aktuálním stavem vyjednávání o letním provozu lanové dráhy na Lysou horu. V současné
době jsou dokončované studie, které mají posoudit vliv provozu
na životní prostředí. Jeden posudek zadalo Město ve spolupráci se
Spartakem Rokytnice, a. s. a s petičním výborem a druhý posudek
zadala Správa KRNAPu. Obě studie mají být podkladem pro závěrečné jednání, na kterém by mělo padnout rozhodnutí o spuštění
lanové dráhy. Jednání má proběhnout v lednu či v únoru za účasti
všech stran i zástupců ministerstva Životního prostředí.
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Věříme, že najdeme cestu, jak oživit letní turistický ruch v Rokytnici a neohrozit přírodu, pro kterou sem lidé jezdí. Letní provoz lanové dráhy může být impulsem k rozvoji dalších aktivit u nás
„v oudolí“. Při diskuzi o letním provozu se totiž neustálé točíme
v kruhu – lidé do Rokytnice v létě nejezdí – tak tu nebudeme vymýšlet pro ně nějaké aktivity a raději se budeme soustředit na zimní
sezonu – lidé sem nejezdí, protože tu moc letních aktivit není. Tento
kruh právě chceme letním provozem lanovky prolomit a pomoci tak
i rozvoji letního turismu.
Velmi rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří akci pomohli zajistit. Jmenovitě pak Martinu Pozdníčkovi, Kristýně Kousalové, Lucii Stoberové, Ondrovi Metelkovi, Zuzaně Bimbulové,
Lukášovi Tošovskému, pracovníkům Horské služby Janu Doubkovi
a Jiřímu Nedvědovi ml., a zaměstnancům Spartaku, díky nimž mohl
být program realizován. Dík samozřejmě patří i našim sponzorům –
Městu Rokytnice nad Jizerou, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou, společnosti Spartak Rokytnice, a. s., Domu
dětí a mládeže Pod střechou, Skicentru Petr, Skisportu, Singing rocku, penzionu Bona, hotelu Krakonoš, Základní škole Rokytnice nad
Jizerou, panu Ivoši Hrbku, společnosti Sura, s. r. o., společnosti Rotes, s. r. o. a penzionu Lenoch.
Za petiční výbor ve složení Borek Nechanický, Bronislav Patočka
předseda výboru Jaromír Beran
11 - 12/2012
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ODPAD Z NEBE NESPAD
Učili jsme se třídit odpad
Ve středu 3. října 2012 v 10.00 hodin dopoledne zahájil na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou starosta Ing. Petr Matyáš velkou
ekologickou show nazvanou „Odpad z nebe nespad“. Uspořádalo
ji Sdružení obcí Libereckého kraje a spřáteleného saského okresu
Görlitz ve spolupráci s městem Rokytnice nad Jizerou.
Jelikož odpad skutečně z nebe nespadl a na jeho produkci se podílí každý z nás, byli na ekologické show vítáni naši občané všech
věkových skupin. Dostali tak jedinečnou příležitost se dozvědět,
jak s jednotlivými druhy odpadu, které vznikají v domácnostech,
ve školách či na pracovištích správně nakládat a chránit tak životní
prostředí. Veškeré informace o odpadech, jejich třídění, zpětném
odběru a recyklaci získávali přímo od odborníků ze společností Asekol, Elektrowin a EKOKOM. O své zkušenosti se podělili také zástupci
společností zabývajících se odpady v saském okresu Görlitz.
Na téma odpady se nejen hovořilo, ale také soutěžilo, někteří
zkoušeli štěstí v interaktivních hrách. Podařilo se nám dosáhnout
rekordu v počtu účastníků netradičního kvizu, o který se pokoušelo každé ze sedmi měst, v nichž se ekologická show uskutečnila.
V Rokytnici se do kvizu najednou zapojilo 193 dětí, tedy nejvíce,
a to díky místním školákům i dětem, které v Rokytnici právě byly ve
škole v přírodě. Malí i velcí návštěvníci akce se mohli také pobavit
díky pestrému a zajímavému kulturnímu programu, např. ve dvou
divadelních představeních vystoupil Upír Krejčí, atmosféru osvěžila
svojí muzikou skupina Vichr z hor a místní mažoretky.
Ekologická show „Odpad z nebe nespad“ se letos na podzim
uskutečnila již v sedmi městech Libereckého kraje, v příštím roce
zavítá do dalších osmi.

Zprávy ze škol a školek
Základní škola Rokytnice n. J.
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje,
máme tu opět nejkrásnější část roku
– období Vánoc. Jako každý rok i letos si
paní učitelky a děti daly velice záležet na
výzdobě chodeb, oken a tříd. Ve třídách
prvního stupně budou postupně probíhat
vánoční besídky pro děti s předáváním
dárečků a následně besídky s vystoupením dětí pro rodiče. Ani v letošním roce
nezapomínáme na adventní čas a počínaje pátkem 30. 11. 2012 se pravidelně
o velké přestávce scházíme při „zpívání
na schodech“ – vánoční písničky a koledy
si přijdou zazpívat i větší děti.
Závěrem mi dovolte, abych Vám, vážení čtenáři, ale i dětem a všem zaměstnancům školy popřála velmi příjemně prožité
vánoční svátky, radost z dárků, opravdovou vánoční pohodu a v novém roce zdraví, štěstí a jen vše dobré.
B.Z.

Rokytnický zpravodaj
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Organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLY
školního roku 2012/2013
1. Období školního vyučování
• ve školním roce 2012/2013 bude zahájeno v pondělí 3. září 2012.
• Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno rozdáním vysvědčení ve čtvrtek 31.
ledna 2013.
• Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno rozdáním vysvědčení v pátek 28. června 2013.
2. Prázdniny:
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012. Skončí ve středu
2. ledna 2013. Na vánoční prázdniny navazují dny ředitelského volna ve čtvrtek
3. ledna 2013 a v pátek 4. ledna 2013.
Vyučování začne v pondělí 7. ledna 2013.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek
1. února 2013.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
od 4. března 2013 do 10. března 2013.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.

• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
3. Období školního vyučování
• ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
4. Ředitelská volna:
• Čtvrtek 3. ledna 2013 a pátek 4. ledna
2013.
• O případných dalších dnech ředitelského
volna budou děti i rodiče včas informováni.
5. Státní svátky:
• 28. 9. 2012 - pátek – Den české státnosti
• 28. 10. 2012 - neděle – Den vzniku samostatného československého státu
• 17. 11. 2012 - sobota - Den boje za svobodu a demokracii
• 1. 4. 2013 - pondělí - Velikonoční pondělí
• 1. 5. 2013 - středa - Svátek práce
• 8. 5. 2013 - středa - Den osvobození
6. Zápis do 1. ročníku:
• Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2013/14
se bude konat v období od 4. 2. 2013 do
8. 2. 2013. O přesném termínu budou rodiče včas informováni a všichni budoucí
prvňáčci dostanou včas pozvánky.
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Mateřské centrum Krakonošátka

Zazvonil zvonec a naší činnosti je konec.
Čtete dobře, po dvouleté činnosti ukončilo naše centrum svoji
činnost pro nedostatek zájmu veřejnosti. Rádi bychom vás informovali o tom, co jsme podnikli nebo co se nám podařilo uskutečnit.
Dne 1. 10. 2010 jsme slavnostně otevřeli prostory v DDM pro scházení rodičů a jejich ratolestí. Začali jsme s herničkou dvakrát týdně
a tady jsme program přizpůsobovali těm našim nejmenším – malovali, vytrhávali, rytmizovali písničky i říkadla a hlavně si hráli. Někdy
jsme i cvičili a tancovali, tvořili jsme kytičky našeho stromu.
Program herny postupně doplnily další vzdělávací akce pro maminky a tvořivé dílny. Maminky absolvovaly kurz První pomoci pro
děti do pěti let, přednášku o správném postupu při čistění zoubků,
kurz Fima a další. O prázdninách jsme každý týden poznávali krásy
okolí jako Stromkovická kaplička, cesta Péti Světošlápka okolo Světlanky, ale také delší výlety do Radvánovic a Jilemnice.
Loni v září jsme oslavili naše první narozeniny Bublinkovou šou
na diskotéce u Šneka, následovala Drakiáda, pečení vánočních

svícnů, výroba kalendářů. Přehoupl se nový rok a my se chystali na
třetí bazárek a v pohádce by to asi bylo tak, že přišel hloupý Honza a způsobil trable, u nás to byla pomluva a nedorozumění, které
způsobily rozvrat a nejistotu kolektivu. Na jaře jsme se ještě párkrát
sešli, dokonce jsme ještě udělali Koloběžkiádu s MC z Turnova, ale
prázdniny, i když jsme měli naplánované celé, už pokulhávaly. Po
letošních prázdninách se již nenašel nikdo, kdo by chtěl pokračovat,
a tak jsme naši činnost přerušili. Snad se najdou pokračovatelé. Já
chci poděkovat všem, kdo se podíleli na našich krásných společných
chvilkách a těm, kteří nás podpořili.
Pokud se najdou maminky, které by chtěly navázat na naši činnost, ozvěte se prosím na email broza.jana.@seznam.cz nebo tel
775 970 180
Přeji všem krásné, spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky
za MC Krakonošátka Jana Brožová

Nejlepší školou v Libereckém kraji v roce 2012 se stala
Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou
Na společenském večeru veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC, který se konal 19. října,
bylo rozluštěno tajemství, která střední škola byla resortem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje vybrána
jako nejlepší v rámci 1. oficiálního ročníku
hodnocení všech škol zřizovaných Libereckým krajem a pro další období se bude pyšnit titulem „Škola roku Libereckého kraje
2012“.
Ocenění v podobě diplomu a především
šeku v hodnotě půl milionů korun převzala
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z rukou náměstka hejtmana LK Mgr. Radka
Cikla ředitelka Integrované střední školy ve
Vysokém nad Jizerou Ing. Markéta Zelinková (ve funkci ředitelky školy je od roku 1999
a v červnu letošního roku po absolvování
konkurzu na ředitele byla opět jmenována
na pozici ředitele na dalších 6 let).
Hodnocení je každoročně koncipováno
jako vzájemné porovnávání jednotlivých
středních škol. Jeho smyslem je motivovat
školy zlepšovat kvalitu výuky a podpořit
rozvíjení aktivit dané školy. Toto ocenění

chápeme jako odměnu za dlouholetou pedagogickou a celkovou tvůrčí aktivitu všech
zaměstnanců. Toto vyznamenání nás nejen
všechny, ale i příznivce školy jistě potěší, ale
zároveň i zavazuje pro další kvalitní práci.
Pro hodnocení škol jsou daná jasná pravidla (výsledky výchovy a vzdělávání, zapojení do projektů, angažovanost na veřejnosti
atd.), ta se obodují, a v nich ISŠ ve Vysokém
nad Jizerou vyšla nejlépe.
Potěšitelné hlavně je, že se škole daří
čerpat finance z prostředků EU. Když opo11 - 12/2012
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menu již získané prostředky na zateplení,
výměnu oken a zlepšení vybavenosti učeben pro výuku v technických oborech, zapojení do projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3, tak
v letošním roce škola získala na vzdělávací
projekty v rámci OPVK více než 4 miliony Kč.
V současné době je již realizován projekt
EU – peníze středním školám. Škole se podařilo získat celkem 1.623.883,- Kč. Částka
je jednak určena na vypracování tzv. Digitálních učebních materiálů a stáží žáků ve firmách, dále na obnovu výpočetní techniky.
Další projekt, který se podařilo získat
z OPVK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a který se začne realizovat v listopadu letošního roku, se nazývá „Vstup na trh
práce pravou nohou“. Projektové aktivity,
na něž škola získala celkem 2 649 102,Kč, budou směřovat k rozvoji sociálních

kompetencí v oblasti komunikace a (sebe)
prezentace komplementárně doplňujících
dobré odborné znalosti poskytované žákům
v rámci výuky a k lepšímu pochopení trhu
práce.
Takto vybavení žáci smažou významnou
část svého handicapu daného nízkým věkem, nezkušeností a osobnostní nevyzrálostí. Díky získaným kompetencím budou
schopni lépe uplatnit svou odbornost a snáze naleznou pracovní uplatnění.
Dalším projektem, který škola realizuje
již delší dobu, je Projekt mobility „Podpora rozvoje technického vzdělávání v zemích
EU“ v rámci programu Leonardo da Vinci.
V letošním školním roce se uskutečnily dvě
významné akce – na jaře 14ti denní praxe
našich žáků v Polsku a nyní v říjnu 14ti denní praxe žáků ze slovenské Oravy u nás. Po

4 letech připravujeme výměnné pobyty se
španělskými školami. V současné době škola pracuje na projektu „Inovace autolakovny“ (nové technologie) za 3 680 000 Kč.
Těmito aktivitami vytváří škola nejen
moderní pracoviště a možnost uplatnění
nových vyučovacích metod, ale svoji činností přispívá i k významnému postavení školy
jak ve městě Vysokém nad Jizerou, tak i v širokém okolí.
Toto je jen malý výčet činností, které naši
zaměstnanci vykonávají, a ty musí probíhat
mimo vlastní proces výchovy a vzdělávání.
Přispěli tím i k tomu, že škola dostala tak významné ocenění.
Pavel Vaněk
ZŘTV ISŠ Vysoké nad Jizerou
Foto: R. Šturma

POZVÁNKA NA PAŠERÁCKEJ VEJKEND!
Termín: 15. – 17. 2. 2013
Závěrečná třetina projektu „My kamarádi z Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszówa“ se odehraje o víkendu 15. až 17. února 2013.
Závěr to bude věru zajímavý a oslavný. Rokytnická radnice oslaví
v době masopustu své 110 výročí od otevření. Proto přicházíme
s úkolem pro žáky druhých stupňů základních škol, aby vytvořili
(volnou technikou) obrázek secesní radnice. Jejich díla vystavíme
v zasedací místnosti městského úřadu a nejlepší odměníme upomínkovým předmětem. Výstava a soutěž bude součástí doprovodného programu Pašeráckýho vejkendu, který má svoji tradici a místo v měsíci únoru.
V pátek 15. 2. 2013 dopoledne k nám (tak jako v posledních
letech) přijede skupinka dětí z Wojcieszówa. Promíchá se s rokytnickými dětmi a v malých týmech se pustí do sněhosochání. Jejich
dílnou bude prostranství u školy, kam v předstihu navezeme sníh.

Sníh se pokusíme ošetřit tak, aby z něho byla dobře držící hmota, ze
které se bude sochat. Také tato soutěž bude mít své vítěze, kteří obdrží upomínkové předměty. Zatímco děti budou sochat, na náměstí
jim k tomu bude vyhrávat muzika, střídaná recitací či poudačkou.
Zavoní ovárek a jitrnice, ale také něco sladkého na zub. K tomu budou prodávat regionální výrobci své výrobky. V pozdním odpoledni
na náměstí zavítá Krakonoš, přivítá lyžníky a pašeráky a odvede je
na Studenov, kde se pod dohledem pana řídícího rozcvičí a vyjedou
na kopec, odkud s loučemi v rukou budou sjíždět a skákat z můstku. Také tuto část masopustu budeme pořádat ve spolupráci místní
Horské služby. Sobotní a nedělní program Pašeráckého vejkendu
bude stejně jako v přechozích letech na bedrech Skiareálu Horní
Domky (Spartak Rokytnice, a. s.). V sobotu proběhne tradiční putování po boudách a v neděli se uskuteční amatérské závody pro děti
o Super cenu.
„Přijďte pobejt!“

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA v rámci OPPS 2007 – 2013. Evropská unie. Překračujeme hranice.

Bc. Lucie Vyšanská – koordinátorka projektu
Rokytnický zpravodaj
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Kulturní servis
Akce v Rokytnici nad Jizerou:
• od 1. 12. 2012 – ZAČÍNÁ PRODEJNÍ VÝSTAVA (autor: ROBERT KONEČNÝ), Muzeum Starý Kravín, Františkov. Obrazy, plastiky, koláže a dřevokresby ke zhlédnutí i ke koupi. Výstava potrvá do konce měsíce února.

• 8. 12. 2012 – VÁNOČNÍ TRHY, rozsvícení stromu, 13.00 – 17.00
hodin, Dolní náměstí. Pořadatelem je Město Rokytnice nad Jizerou
a jedná se o akci spolufinancovanou z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.
• 8. 12. 2012 – VI. ANDĚLSKÁ PROJÍŽĎKA S ČERTOVSKOU KAPELOU,
trasa železnice: Rokytnice nad Jizerou – Martinice v Krkonoších.
• 22. 12. 2012 – VÁNOČNÍ KONCERT, Kostel sv. Michaela, 16.00 hodin.
• 24. 12. 2012 – PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA (Církev československá
husitská) v kapli Mistra Jana Husa v Horní Rokytnici ve 21.30 hodin.
• 2. 2. 2013 – HASIČSKÝ PLES, Sporthotel Bohemia, pořádá SDH Rokytnice nad Jizerou.

• 13. 12. 2012 - PŘEDNÁŠKA O HIMALÁJÍCH A TAMNÍCH DĚTECH,
vstup zdarma, nutno vzít s sebou přezůvky, ZŠ Harrachov.
• 14. 12. 2012 - VÁNOČNÍ KONCERT MARCELY HOLANOVÉ, KC Golf
Semily.
• 15. 12. 2012 – VÁNOČNÍ JARMARK, Jilemnice.
• 15. 12. 2012 - ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ TRHY DO POLSKÉ WROCŁAWI,
odjezd z Harrachova v 5.30 hodin ze zastávek autobusového nádraží, centrum, sklárna a Motejlek. Odjezd z Polska v 18.30 hodin (cesta trvá cca 4 hodiny), cena 300 Kč/osoba, v Polsku volný program.
• 15. 12. 2012 - ZAHÁJENÍ LYŽAŘSKÉ SEZONY 2012/2013 V HARRACHOVĚ, bohatý doprovodný program – předváděcí akce, módní
přehlídka, koncert skupiny Rangers.
• 16. 12. 2012 - VÁNOČNÍ KOLEDY, KC Golf Semily.
• 18. 12. 2012 - VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SEMILY, KC Golf Semily.
• 24. 12. 2012 – PŮLNOČNÍ MŠE, kostel sv. Prokopa, Jablonec nad
Jizerou.
• 24. 12. 2012 - VÁNOČNÍ KONCERT JANY ŠTĚRBOVÉ, 14.00 hodin,
kostel sv. Václava, Harrachov.
• 8. 1. 2013 – DIVADLO JÁRY CIMRMANA – BLANÍK, 19.00 hodin, SD
Jilm Jilemnice.
• 11. 1. 2013 – EVA A VAŠEK, 18.00 hodin, SD Jilm Jilemnice.
• 19. 1. 2013 – ŠKODA PARK S KAPELOU NIGHTWORK, představení
nové Škody Octavia, jízdy vozem Rapid a vozy 4x4, Harrachov.
• 20. 1. 2013 – NA PALOUČKU – LOUTKOVÁ REVUE, 14.30 hodin, SD
Jilm Jilemnice.
• 29. 1. 2013 – PO STOPÁCH ZLATÉ HOREČKY, 18.00 hodin, SD Jilm
Jilemnice.
• 3. 2. 2013 – ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ, 10.30 hodin, SD
Jilm Jilemnice.
• 6. 2. 2013 – SOUKROMÝ SKANDÁL, hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, Maroš Kramár, Kristýna Fuitová Nováková, Alexander Hemala, autor a režie: Patrik Hartl, 19.30 hodin, SD Jilm Jilemnice.
• 21. 2. 2013 – JOSEF FOUSEK – BEZ NÁHUBKU, 19.30 hodin, SD Jilm
Jilemnice.
• 13. 2. 2013 – OD KARIBIKU K MAYSKÝM PYRAMIDÁM (Mexiko,
Belize, Guatemala), 18.00 hodin, SD Jilm Jilemnice.

Akce v okolí:
• 6. 12. 2012 – BESEDA S VÁCLAVEM ŽMOLÍKEM, beseda nad knížkou Příběhy předmětů, 17.00 h., Městská knihovna Semily.
• 7. 12. 2012 a 8. 12. 2012 - VERNISÁŽ VÝSTAVY KOŠÍK PLNÝ KLUBÍČEK, výstava textilních prací našich babiček, Muzeum a Pojizerská
galerie Semily.
• 7. 12. 2012 - MOLIÉRE: ZDRAVÝ NEMOCNÝ, komedie, hlavní role
Karel Roden, 19.00 hodin, vstupné: 300,- Kč a 270,- Kč, KC Golf Semily.
• 8. 12. 2012 - POSLEDNÍ LEČ, KD Jablonec nad Jizerou.
• 8. 12. 2012 – VÁNOČNÍ TRHY, rozsvícení stromu, Jablonec nad Jizerou.
• 11. 12. 2012 - ZUŠ TAVEČNÍ OBOR, vystoupení tanečního oboru
ZUŠ Semily, KC Golf Semily.
• 13. 12. 2012 - STŘÍPKY Z DĚJIN UMĚNÍ: NAROZENÍ PÁNĚ, přednáška z dějin umění, Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
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Chcete si děti užít pekla trochu jinak?
Zveme vás

VI.ANDĚLSKOU PROJÍŽĎKU

na

KDY?

v sobotu 8. prosince 2012

KDE?

ve zvláštním PARNÍM VLAKU s MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU a programem ČERTOVSKÉ KAPELY

ODKUDKAM?

jízdy na trase Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou – Martinice v Krkonoších

Ranní jízda JilemniceRokytnice nad Jiz.–Jilemnice

VI. ANDĚLSKÁ PROJÍŽĎKA parním vlakem (5 vozů)

Odjezd ze stanice

Odjezd ze stanice

Martinice v Krk.

↓

Martinice v Krk.

8:32

Jilemnice

11:30

13:22

Jilemnice

8:43

Hrabačov

11:17

13:29

Hrabačov

15:54

8:47

Víchová nad Jiz.

11:05

13:33

Víchová nad Jiz.

15:46

8:53

Horní Sytová

10:54

13:39

Horní Sytová

15:35

9:01

Poniklá

10:49

13:46

Poniklá

15:30

9:08

Poniklá zastávka

10:42

13:53

Poniklá zastávka

15:20

↑

↓

9:17

Jablonec Hradsko

10:37

14:02

Jablonec Hradsko

15:15

Jablonec nad Jiz.

10:30

14:10

Jablonec nad Jiz.

15:08

9:32

Rokytnice nad Jiz.

10:22

14:16

Rokytnice nad Jiz.

15:00

Polední jízda JilemniceMartinice v Krk.Jilemnice

↓

12:34
12:46

Jilemnice

Martinice v Krk.

↑

13:19
13:11

↑

Večerní jízda JilemniceMartinice v Krk.Jilemnice

VI. ANDĚLSKÁ PROJÍŽĎKA parním vlakem (5 vozů)



16:07

9:26

Odjezd ze stanice

Partneři VI.ANDĚLSKÉ PROJÍŽĎKY:

Odpolední jízda JilemniceRokytnice nad Jiz.–Jilemnice

VI. ANDĚLSKÁ PROJÍŽĎKA parním vlakem (5 vozů)



↓

VI. ANDĚLSKÁ PROJÍŽĎKA parním vlakem (3 vozy)



16:12

16:24

Odjezd ze stanice
Jilemnice

Martinice v Krk.

↑

17:19
17:11



PRODEJ JÍZDENEK POUZE VE VLAKU

Jízdné (vybrané relace)

VI. ANDĚLSKÁ PROJÍŽĎKA parním vlakem

Pořadatelem akce je o.s. DUHOVÉ ÚDOLÍ a
o.s. DĚTI ČESKÉHO RÁJE
Dopravce: MBM rail s.r.o.
Provozovatel vlaku: Klub přátel železnic Českého ráje

Rokytnický zpravodaj
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dospělí
Martinice v Krk./ Jilemnice Rokytnice nad Jiz.
Víchová nad Jiz.  Rokytnice nad Jiz.
Poniklá zastávka  Rokytnice nad Jiz.
Martinice v Krk. Jilemnice

jednosměrné
70,
50,
50,
30,

zpáteční
100,
70,
70,
50,

děti 315 let
jednosměrné
50,
30,
30,
30,

zpáteční
70,
50,
50,
30,

Tarifní podmínky (výňatek):
Děti do 3 let zdarma.
Děti 315 let, držitelé ZTP a ZTP/P za zvýhodněné jízdné.
Jízdní doklady, slevy a průkazy jiných dopravců se neuznávají.
V prodeji též úsekové jízdenky.
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Divadelní spolek Jirásek
za finanční podpory Města Rokytnice nad Jizerou
Osoby a obsazení:

uvádí:

IVONA, jeho žena: Renata Soukupová
LUCIÁN: Miroslav Kovář
JOSEF: Martin Pozdníček
ANETA: Eva Votočková

Text sledují:
Milada Ditzová
Dana Svatá

Inspice:

Milada Neumannová
Linda Šturmová

Technika:
Ivo Hladík
Scéna:
Kolektiv
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Plánovaná vystoupení
v KD Rokytnice:

Komedii

NEBOŽKA PANINA

MATKA
GEORGES FEYDEAU

Překlad: ROMAN CÍSAŘ

26.12.2012
27.12.2012
12.1.2013
13.1.2013
Předprodej:

Režie: Hana Hájková

Infocentrum

v Rokytnici nad Jizerou

11 - 12/2012
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Nové knihy na listopad
Nové knihy na listopad

Romány pro ženy a společenské romány:
»» Molcarová – Bratři, sestry a jiná neštěstí
»» Hájíček – Rybí krev
»» Holcová – Babky na divoko
»» Tučková – Žítkovské bohyně
»» Drummond – Z lodiček do traktoru
»» Stimson - Manželka, která utekla
»» Potter – Není přání jako přání
»» Coulter – Pán ostrova
»» Link – Bouřlivý čas. Hodina dědiců. Divoké lupiny
»» Reardon – Deník Ellen Rimbauerové –
Dům v růžích
Napětí:
»» Larsson – Temná stezka
»» Neuhaus – Sněhurka musí zemřít
»» Garwood – Ideální muž
»» Sarenbrant – 36. týden
»» Koryta – Tak chladná řeka
»» Hedström – Noc ve Villette
»» Láska – Advokát
»» Poslední výkřik lehké ženy (krimi případy)
Historické, válečné a životopisné romány:
»» Dvořák – Smrt ve stříbrné zbroji
»» Waltari – Temný anděl
»» Niedl – Útěk do pekel
PANE FARÁŘ, ZASTAUTE!
Abych praudu řek, pořánnou kristijánku
už nnes nesvede žánnej. Dělaj na kopci všelijaký kuderlinky a bez skijáckýho vleku si
žánnej ani neuperdne. Přál bych vám viděť,
jaký alotrije chasa na perkynkách natropila
dřiu. Pořánný skije nebyly. Ponejvic se jezdilo
na dužinách z ňákýho starýho sudu. Přibily se
na ně starý škerpály, nebo se šúta vopoderhla kalíruňkem a hned se mohlo vejskať.
Jasenový ski měl jen Petrachta. Ten na
nich taky uměl! Vylez na vercha, narazil si
pořánně pumrovici, ruce sterčil do kapes
a fičal s kopce, mez nemez, hromada nehromada, rounou za ferňákem. Von už měl taky
na těch jasenkách řeminkový vázáni s pérem a to bylo ňáký nóvum. Jak vylez z baráku, hned se kolem motala chasa, celá cacná
se něčemu přiučiť.
Jennou k jaru, dyž se zas klouhali na
Mančiňákoujě kopci, šel polle pan farář
Jouza. Pozastavil se a petrachtoval, jak
chasa na těch perkynkách skotačí. Von byl
Jouza čloujek sjetskej a ušechny dobroty
i nekaloty musil voprubovať, aby zvěďal
na čem je. „Petrachto, pocem,“ poudá, dyž
chvíli pokoukal, „popuč mně tý svý skije, ať
to taky voprubuju Ve škole´s byl daremnej,
Rokytnický zpravodaj
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»» Hašek – Velitelem města Bugulmy
»» Čisťakov – Život mi vzal BAM
»» Čechura – Můj umrlý kraj
»» O´Connor – Dáma ve zlatém

Nové knihy na prosinec
Romány pro ženy:
»» Hájková – Pes ve městě
»» Keleová-Vasilková – Nikdy
»» Körnerová – Dokud se budeš smát
»» Gillerová – Neodcházej
»» Révay – Bílá vlčice
»» Gaskell – Život s láskou, život bez lásky
»» Kleypas – Místo v životě
»» Kidd – Tajný život včel
»» Hilliges – Skryté srdce Afriky
»» Pancol – Pomalý valčík želviček
»» Rees – Láska, čest a prachy
»» Wood – Vyvolená
Společenské a humoristické romány:
»» Mawer – Dívka, která spadla z nebe
»» Viewegh – Mráz přichází z Hradu
»» Taylor – Doktore, teď to chce klid!
»» Brycz – Tátologie
»» Pratchett – Šňupec

Poudačka
toť bych se na to poďval, abych na těch
perkynkách neďál to samý co ty, dyž já sem
čloujek študovanej.“
Co Petrachtoj zbejvalo? Přiďál svý milovaný jasenky farářoj k nohám a děj se vůle
Páně. Farář čábroval mezi chasou. Sem tam
se kápku posmek a ani sebou neflák. „Dyť
na tom perd je,“ poudá si pro sebe, „toť ten
kopec sjedu celej.“
Enu, sjedu celej. Von byl Jouza na fleku
mokrýho sněhu, co do něj slunce vod božího
rána pražilo. Jak se jasenky nacucaly, tak spíš
derhly, než se klouhaly. Naštymoval je rouně
s kopce a musil sebou hurkať, aby šnýtek popojel. Jak sebou tak hurkal a uculoval se po
chase vod radosti, jakej je hned napoperve
skijáckej kaberňák, nezmerčil, že se dostal
na přepraseckej kopec k háji. Tam celej den
slunce nepřišlo a sníh byl zmerzlej na kost.
„Pane farář, zastaute!“ řval Petrachta jak
pominutej. Jenže bylo to perd platný, měl
zařvať kápku dřiu. Farář už leťal kopcem
jak vytřelenej z brokounice. Chvíli po zemi,
chvíli luftem a hrůzou ani nemoh chňáry
z kapes vysmejknouť. Upannouť už bylo
pozdě. Dyť by se moh třá i zmerzačiť. Chvíli na jenný noze, chvíli na vobou a mollil se
ke ušem svatem, jen ať s tim něco udělaj,

Napětí (detektivky, thrillery):
»» Nesbo – Sněhulák
»» Kepler – Svědkyně ohně
»» Jackson – Na prahu smrti
»» Berry – Kolumbova záhada
»» Jones – Dračí ukolébavka
»» Watson – Dřív než půjdu spát
»» Schlogel – VIP pacient
»» Beráková – Vražda ve znamení kozoroha
»» Pospíšilová – Šaty z duhy
Populárně-naučná literatura:
»» Nahá pravda aneb Co nám neřekli
o našich penězích a budoucnosti (Pikora,
Šichtařová)
»» Každý je na něco chytrý. Jak odhalit a rozvíjet různé druhy inteligence (Armstrong)
»» Rodiče vítáni. Praktický návod, jak usmířit
rodiče a učitele našich dětí (Feřtek)
»» Jak žít s muži a nezbláznit se (Rasmussenová)
»» Protentokrát aneb česká každodennost
1939-1945 (Michlová)
»» Jak úspěšně (ne)stárnout aneb Sexy až do
hrobu (Strusková)
»» Dějiny Ruska (kol.)

že prej už bude honnej, třá i bulky nechá
a v hospodě ke kartám jaktěživo nesenne.
Pod kopcem, na břehu potoka si na perkynkách skočil naposled. Nohy zvíh na ramena a flák zrouna do tůně. Voda kolem
vyšpláchla a tekla dál po farářoj, kerej měl
na jenný straně tůně palici a na druhý nohy,
na kerejch se kindaly ulomený jasenky.
Lidi, kerý ze druhýho břehu petrachtovali, co s farářem činí, Jouzu zčerstva vytáhli.
Von ale, jak se praštil vo kamínčí na dně,
nemoh ani kale chodiť. Stará Antoška mu
zčerstva vomakala ušechny kosti: „Zaplať
Pámbu, že vostaly celý. Jen asi budete miť,
pane farář, na perdeli pjeknou modřenici.To
ale spravíme černou mastěj, co mam doma
v kredenci.“
Tý, co přišli pozdě, kroutili hlavama, jak
se tolle asi mohlo šustnouť?
„Jak?“ poudá malej Vašiček, kerýmu lez
mlíčen z kalhout a čipernej byl, jak dyby
měl každej den šitek vousa k vobjedu. „Takle,“ vylez na perkynkách kousek do stráně,
sterčil chňáry do kapes a začal se po farářoj
přemázať. Přijel na břeh, zvíh nohy a herk
perdýlkou do potoka taky.
Míra Jon
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Společenská kronika
Vítání občánků - v sobotu 27. října 2012
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou
uspořádal v sobotu 27. října 2012 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Životní jubileum slaví
v měsíci listopadu a prosinci
2012 tito naši spoluobčané:
80 let

Přivítáni byli:
Podzimková Klára
Zikmundová Lucie
Horák Vítek
Kadidlová Tereza
Svatý Vavřinec
Šmika David
Kovářová Eliška
Holcová Karolína
Malá Terezie
Pohořalý Adam
Hloušek Matouš

81 let

82 let
83 let

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

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

84 let

„To světlo ve tmě svítí
a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)

rozdáváme všem také v Rokytnici v kostele sv. Michaela
24. 12. od 12. do 16. hod a po skončení „Půlnoční“ mše svaté
Hektické vánoční přípravy můžeme zakončit přinesením Betlémského světla do našich domovů
a podpořit tak pravý rozměr Vánoc. Co vlastně Betlémské světlo
symbolizuje? O tom více biskup
Václav Malý:
„Symbolizuje především postavu Ježíše Krista, který se narodil
v městě Betlémě. Ježíš Kristus je
pro křesťany tou zásadní osobností, od níž odvíjí svůj vztah k Bohu,
svůj pohled a své postoje vůči světu, vůči sobě navzájem i vůči druhým lidem. Ježíš je
také na různých místech Písma svatého nazýván Světlem, tudíž o vánočních svátcích,
kdy si připomínáme narození Ježíše Krista, je to v posledních letech spojeno také
s tímto pěkným zvykem, že se z Betléma rozváží světlo do celého světa.“
Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako součást charitativní akce. Předávání křehkého plaménku se díky skautským organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí, a to nejen po celé Evropě. Poprvé plamínek přicestoval v roce
1986 letadlem z místa narození Ježíše Krista – Betléma – do rakouského Lince. K nám
se Betlémské světlo dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou
českých skautů žijících v exilu k nám poprvé připutovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Také letos Betlémské světlo skauti za pomoci českých drah
rozvezou po celé republice.
Kéž i Vaše domovy rozzáří Betlémské světlo a přinese pokoj, radost a lásku.
Za farnost Rokytnice Pavla Doubková
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Pěničková Věra
Gebrt Josef
Pfeifer Walter
Mgr. Kmínková Anna
Hartig Václav
Vojáčková Blažena
Jónová Jiřina
Procházka Leopold
Pavlata Josef
Bešinová Mária
Valášková Vlasta
Škrabálková Božena
Kefurtová Milada
Ing. Soukup Stanislav
Černá Antonie
Jiroušová Libuše
Janurová Miloslava
Pacholík Stanislav
Libiš Rudolf
Zeman Karel
Arpa Silvestr
Topičovská Jana
Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
Kobr Karel
Kaprasová Vlasta
Márynka Josef
Hrbková Libuše
Doubková Irma
Ježková Libuše
Procházka Otakar
Hanuljáková Anna
Setunská Ludmila

Všem oslavencům blahopřejeme!

Výběr z bohoslužeb o Vánocích
2012 v kostele sv. Michaela
23. 12. 2012 od 13.30 hod.
4. neděle adventní
24. 12. 2012 od 22.00 hod.
„Půlnoční“ mše svatá
25. 12. 2012 od 13.30 hod.
Boží Hod vánoční
01. 01. 2013 od 10.00 hod.
Nový rok
Podrobný rozpis bohoslužeb
na www.my-nasefarnosti.cz
11 - 12/2012
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SBÍREJ

VYHRAJ!
... nový Tablet

1.

2.

a mnoho dalších cen

3.

4.

Jak postupovat v soutěži ??

5 spotřebičů přineseš
razítka za ně dostaneš
5 razítek odešleš
a se štěstím vyhraješ!
více info na www.asekol.cz
Orazítkované a vyplněné letáky zasílejte na PMH s.r.o., P. O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3

5.

SBÍREJ

VYHRAJ!
... nový Tablet

a mnoho
dalších cen

Ü Vysloužilá drobná elektrozařízení zanesete na sběrný dvůr. Aby elektrozařízení mohla být
započítána do soutěže a recyklována, je nutné odevzdávat je na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu!
Ü Adresu sběrných dvorů a jejich provozní dobu zjistíte na obecním nebo městském úřadě,
na www.sberne-dvory.cz.
Ü Obsluha sběrného dvora potvrdí odevzdání elektrospotřebičů razítky na tento leták. Počet
elektrospotřebičů je shodný s počtem udělených razítek. Pokud máte k dispozici více elektrospotřebičů,
je možné si vytisknout další letáky (neomezené množství) na www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“.
Ü Razítka získáte za veškerou spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. videopřehrávače,
DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory,
dálkové ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství
(např. teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zařízení výpočetní
techniky (např. notebooky, počítače, optické mechaniky, myši, klávesnice), telefonní přístroje (klasické,
bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole,
videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, atd.)
Ü Na leták s pěti razítky vyplníte svou adresu a další kontaktní údaje a odešlete na PMH s.r.o.,
P. O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3. Letáky, které nebudou obsahovat všechna razítka, kontaktní údaje
nebo budou nečitelně vyplněné, nebudou zahrnuty do slosování o ceny.
Ü Ukončení soutěže je 28. 2. 2013.
Ü Slosování o ceny proběhne do 15. 3 2013, za přítomnosti notáře a zástupců ustanovené komise.
Ü O výhře budete vyrozuměni telefonicky na uvedené telefonní číslo i emailem.
Ü Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a předání cen, které proběhne na krajském úřadě vašeho
kraje. Výhru je možno vyzvednout pouze osobně. Seznam výherců bude uveden i na stránkách
www.asekol.cz.
Ü Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.asekol.cz.

Jméno a příjmení: .................................................................................................. Telefon: ..................................................
Místo odevzdání spotřebičů: .................................................................................. E-mail: ...................................................
Adresa: ...................................................................................................................................................................................

Sport

FOTBAL
I.B třída východ – muži

NONSTOP FLORBAL 2012
Dne 3. 11. 2012 se uskutečnil v hale TJ Spartak Rokytnice desetihodinový nonstop florbal. Rozlosovala se dvě vyrovnaná družstva
a v 7:00 to vše vypuklo. Nonstop už je dlouhodobá Rokytnická událost, první se uskutečnila 20. 11. 1999 v tělocvičně ZŠ (teprve os-
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Držkov
Mšeno B
Ž. Brod B
Zásada
Ruprechtice
Rokytnice
Lučany
Jeníšovice
Plavy
Rovensko
Kokonín
N. Ves (SM)
V. Hamry B
Víchová

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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10
9
9
7
7
5
5
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1
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2
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3
2
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3
4
3
3
3
2
1
2

1
2
4
3
4
4
5
5
6
6
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10

Skóre Body (Prav)
48: 17 32
(11)
51: 20 29
(8)
44: 25 27
(6)
27: 19 24
(6)
35: 27 23
(5)
24: 25 19
(1)
17: 24 18
(0)
25: 29 16
(-5)
21: 25 15
(-6)
17: 32 15
(-3)
21: 36 12
(-6)
22: 42 11
(-7)
26: 37 10
(-11)
18: 38
5
(-16)

ŠACHY
mihodinový zápas). Onehdy ale ještě nebyly k dostání tak moderní
hole, nebo brankařské výzbroje jaké jsou dnes. Prvního nonstopu
se účastnilo 26 hráčů (13 vs. 13) bez vybaveného brankáře. Letos
se zúčastnilo 34 hráčů, včetně čtyř plně vybavených brankářů. Zápas byl vyrovnaný a skóre se dost přelévalo, ovšem vítězem se stal
tým modrých, skórem 115:107 proti týmu oranžových. K turnaji
také patří vyhlášení nejlepšího střelce. Pro letošní nonstop se mezi
tři nejlepší střelce dostali pouze hráči oranžových, i když to k vítězství nepomohlo. Třetím nejlepším střelcem se stal Vojtěch Šír
s 20 góly, druhý Michal Ditz s 22 góly a králem střelců se stal nejmladší účastník nonstopu Jan Novotný s 24 góly. Velké díky patří TJ
Spartak za zázemí, Jakubu Královičovi a Jaromíru Beranovi za organizaci, Josefu Novotnému za vyrovnané rozdělení týmů, Michaele
Dumkové za nádherný keramický pohár pro Krále střelců a Aničce
Poupové a spol. za pohostinnost.

“A” mužstvo po sestupu z krajského přeboru v minulé sezoně
to myslí s návratem do KP vážně. Po 3. kole vede krajskou soutěž,
když zvítězilo ve všech 3 kolech a svoji skupinu vede.
“B” mužstvo hraje v této sezoně regionální přebor 5 členných
družstev v královohradeckém kraji. Po 3 kolech je mužstvo ve středu tabulky na 6. místě.
Náš oddíl opět uspořádá 26. 12. 2012. již tradiční vánoční turnaj v rapid šachu v klubovně sportovní haly. Začátek v 9.00 hodin.
Zveme příznivce šachu!!!
Při domě dětí funguje šachový kroužek mládeže pod vedením
Zdeňka Hollmanna. Kroužek navštěvuje 8 dětí. I pro ně se připravuje vánoční turnaj.

STOLNÍ TENIS
Krajský přebor 2. třídy
23.09.2012
29.09.2012
29.09.2012
13.10.2012
14.10.2012
27.10.2012
28.10.2012
10.11.2012
11.11.2012

Za tým vítězů (tým modrých) hráli: Bouda Miroslav, Beran Jaromír, Drábek Michal, Kopáček Leoš, Královič Jakub a Roman, Kratochvíl Michal, Macháček Zdeněk, Metelka Pavel, Novák Pavel, Pozdníček Martin, Setunský Jan a Pavel, Soukup Jan, Visney Robert, Volf
Jan a Zahradník Jan.
Za tým oranžových hráli: Ditz Michal, Hnyk Pavel, Javůrek Milan,
Královič Martin, Novotný Jan, Novotný Zdeněk ml., Nový Petr, Patočka Karel, Rauš Jan, Svatý Láďa, Šimůnek Matěj, Šír Jiří a Vojtěch,
Šlegr Jan, Šturma Radim, Tošovský Lukáš a Vrána Jan.
autor: Jan NOVOTNÝ
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TJ Spartak Rokytnice n. J. A : TJ Sokol Košťálov A
14:4
TJ Spartak Rokytnice n. J. A : TJ Sokol Železný Brod A
9:9
TJ Spartak Rokytnice n. J. A : TJ Sokol Vesec A
14:4
TJ Spartak Rokytnice n. J. A : SKST Liberec G
15:3
TJ Spartak Rokytnice n. J. A : TJ Sokol Nová Ves n. P. A
5:13
TJ Spartak Chrastava B : TJ Spartak Rokytnice n. J. A
11:7
Jiskra Kamenický Šenov A : TJ Spartak Rokytnice n. J. A 16:2
TJ Spartak Rokytnice n. J. A : TJ Bižuterie Jablonec n/N D 16:2
TJ Spartak Rokytnice n. J. A : TJ Zákupy A
10:8

Tabulka:
1. TJ Sokol Železný Brod A
2. Jiskra Kamenický Šenov A
3. TJ Sokol Nová Ves n. P. A
4. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
5. TJ Sokol Turnov B
6. TJ Sokol Vesec A
7. TJ Spartak Chrastava B
8. TJ Zákupy A
9. SKST Liberec H
10. TJ Sokol Košťálov A
11. SKST Liberec G
12. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou D
11 - 12/2012

Foto: Rostislav Šturma
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PŘESPOLNÍ BĚH
Dne 9. 10. 2012 se v areálu běžeckých tratí „U Kapličky“ konal
přespolní běh. Závod proběhl za krásného podzimního počasí, za
účasti 278 dětí ze ZŠ Rokytnice n. Jiz. a ZŠ Jablonec n. Jiz.
Běh proběhl v rámci plánu „minimálního preventivního programu“ protidrogové prevence obou škol.

Nejprve musím vyzdvihnout výkony všech zúčastněných závodníků, zcela nevědomě určitě naplnili olympijské heslo uznávané od
roku 1913 – CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (rychleji, výše, silněji), na které se tak trochu zapomíná.
V dnešní době, kdy je „oprávněně či neoprávněně“ kritizována
fyzická zdatnost naší mládeže, se opět nabízí myšlenka vzpomenout na ideál antického Řecka – KALOKAGHATIA – rozvoj duševních
schopností má být v souladu s všestranným tělesným rozvojem
a naopak.. „tak mládeži zvedáme svá pozadí od počítačů..“

Nyní podrobněji k přespolnímu běhu – závodilo se v deseti kategoriích na tratích o délce přiměřené věku závodníků, v každé kategorii bylo vyhlášeno a odměněno šest nejrychlejších závodníků.
Výsledky a fotodokumentace jsou k nalezení na webových stránkách školy www.zs-rokytnice.cz.
Na závěr poděkování za nezištnou pomoc spoluorganizátorovi Mgr. Javůrkovi M., za stavbu tratí a předběžeckou aktivitu panu
V. Šírovi, za časomíru a rady panu L. Plůchovi, za psaní diplomů a organizaci v cíli paní Mgr. Štěpánkové J., Horské službě za pomoc při
přípravě závodu a zdravotního zabezpečení - v zastoupení pan Jiří
Nedvěd ml., za sponzorský dar – kelímky na čaj – pan Tošovský L.
(vypilo se 80l čaje z naší školní jídelny), panu školníkovi za přípravu
orientačních tyčí na zabezpečení tratí… a poděkování všem, kteří
nám fandili!
Do budoucna určitě plánujeme pokračování…
Mgr. Dostál R.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Hezký podzim letošního roku využívala naše školní družina k pobytu venku. Zúčastnili jsme se soutěže vyhlášenou infocentrem
Rokytnice „Putování po rokytnických kapličkách“. Některá místa
Rokytnice jsou pro mnohé děti velkou neznámou. Sbírali jsme jablka, ze kterých jsme upekli štrúdl, uvařili kompot a usušili křížaly.
Z vydlabaných dýní jsme uvařili polévku, upekli buchtu a upražili
semínka, která dětem nejvíce chutnala.

Již po několikáté jsme se těšili na „Noc dýní“ s diskotékou, vystoupením klauna a stezkou odvahy, kterou nám osvětlovaly vydlabané dýně. Přespávání bylo odměněno strašidelným certifikátem.
Unaveni po náročném večeru jsme ulehali do spacáků a uspávala
nás pohádka.
Vychovatelky ŠD
Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001
nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 1. 2013. Sazba & tisk SURA s. r. o.

