Rokytnický zpravodaj
Ročník 2013

březen / duben

Cena 18,- Kč

ŠKODA PARK

Už počtvrté připravila ŠKODA AUTO společně s autorizovanými prodejci
pro příznivce značky i všechny milovníky zimních radovánek oblíbený zimní
ŠKODA PARK. Letošní rok ŠKODA PARK navštívil 10 zimních středisek a své
„turné“ ukončilo právě u nás v Rokytnici nad Jizerou v lyžařském areálu
Horní Domky u lanové dráhy na Lysou horu. Program byl bohatý a skupina
NIGHTWORK koncertovala hodinu a půl. Zážitek to byl fantastický, a kdo akci
nenavštívil letos, měl by si na ni určitě příští rok vyhradit čas.

Foto: Rostislav Šturma

S KONCERTEM SKUPINY
NIGHTWORK - 2. 3. 2013

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku VZ 20130002 – Komplexní zajištění projektových prací, autorského dozoru a administrace akce:
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Rokytnici nad Jizerou
a schválila zadání zakázky společnosti EKO-POINT Czech s. r. o.,
Studenec 41, IČ: 28816587 za nabídnutou cenu 292.820,- Kč
včetně DPH.
• Rada města schválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice dne
10. 3. 2013.
• RM byla informována o stavu prošetřování historického majetku města Rokytnice nad Jizerou. RM na svém jednání dne
12. 11. 2012 schválila zadání zakázky na zpracování lustrace
historického majetku (srovnání historického majetku města
a současného stavu vlastnictví) firmě Geodézie Krkonoše s. r. o.,
Harrachov. Předpokládaný potřebný rozsah hodin pro provedení
lustrace dle knihovních vložek (§ 2c zákona 172/1991 Sb.) byl 120
hodin. V ceně nebylo kalkulováno obsahem rozsáhlejší prošetření dle přídělů (§ 2a zákona 172/1991 Sb.), které se však ukázalo
při prověřování z hlediska množství zjištěných parcel, které lze
nárokovat, jako úspěšnější. Tímto se rozsah nutných prací navýší
z původně předpokládaných 120 na 320 hodin, a tím se navýší
i cena zakázky. Doposud byla provedena lustrace v k. ú. Františkov v Krkonoších, Rokytno v Krkonoších a Dolní Rokytnice. Zkoumáno bylo v rámci těchto k. ú. 520 parcel, přičemž nárok obce
byl zjištěn u 52 parcel o celkové výměře více než 9 ha. V tuto
chvíli se provádí prověření 600 parcel v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou. RM vzala tyto informace na vědomí a odsouhlasila navýšení rozsahu prací.
• RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč
Oblastní charitě Červený Kostelec.
• RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč
Mateřské škole, Dolní Rokytnice 210, na uspořádání akce „Ples
v Kině“.
• Rada města schválila zadání zakázky VZ 20130004 – „Obrazová expozice o historii Rokytnice nad Jizerou“ firmě CINEPOINT,
s. r. o., Františkov 79, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 49357956
za nabídnutou cenu 232.320,- Kč včetně DPH.
• Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků (grantů)
z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci I. pololetí roku
2013 následovně:
»» Svaz důchodců Vilémov, na činnost – 5.000,- Kč
»» SDH Rokytnice nad Jizerou, Hasičský ples 2. 2. 2013 – 2.000,- Kč
»» SDH Rokytnice nad Jizerou, Čarodějnice 31. 4. 2013 – 2.000,- Kč
»» Klub důchodců Rokytnice nad Jizerou, Aby nebyl nikdo sám –
10.000,- Kč
»» TJ Spartak, Český pohár ve skialpinismu – 2.000,- Kč
»» TJ Spartak, 12. ročník O Dřevěného Krakonoše – 2.000,- Kč
»» Starý kravín, o. s., Dřevosochání – 20.000,- Kč
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»» Soví vrch, o. s., Obměna stanových stříšek – 10.000,- Kč
»» 3DH, o. s., Sjezd na horských kolech 3DH – 5.000,- Kč
»» DS Jirásek, Rok s divadlem – 8.000,- Kč
»» MS Hořec, podpora činnosti – 4.000,- Kč
Radě města byla předložena žádost polské společnosti Tesso sp. j.,
Gdynia, o povolení uspořádání cyklických pouličních sbírek použitého
oblečení ve městě. Společnost spolupracuje se třemi charitativními
organizacemi UNICEF, CHARITAS a Dětskou Nadaci Dar. Rada města
vzala na vědomí žádost společnosti o uspořádání sbírky a pověřila starostu města zjištěním podmínek (organizace a způsob sběru).
Radě města byl předložen návrh na schválení podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí
na projekty: Snížení energetické náročnosti Mateřské školy, Dolní
Rokytnice a Snížení energetické náročnosti Mateřské školy, Horní
Rokytnice. Dne 20. 2. 2013 vyhlásilo Ministerstvo ŽP XLIV. výzvu na
zateplení veřejných budov. Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo
firmu Eko-Point Czech s. r. o., se kterou úspěšně spolupracovalo již
při podávání žádosti o dotaci na Snížení energetické náročnosti Základní školy, aby zhotovila pro Město žádost o poskytnutí dotace
včetně energetického auditu dle pravidel Fondu. Realizaci projektu je nutno provést do konce roku 2013. Dotace do těchto záměrů
se již opakovat nebude, jedná se prakticky o poslední možnost, jak
požádat o tak zajímavou míru podpory.
Rada města schválila zadání zakázky č. 20130006 „Vypracování územně plánovací dokumentace – změna č. 2 ÚP Rokytnice nad Jizerou“ společnosti TENET s.r.o., Horská 64, Trutnov,
IČ: 63220385 za nabídnutou cenu 119.790,- Kč včetně DPH.
Rada města schválila zadání zakázky č. 20130007 „Vypracování
dokumentace SEA a vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Rokytnice
nad Jizerou na životní prostředí“ Mgr. Pavlu Bauerovi, Březový
Vrch 737/13, 460 15 Liberec XV, IČ: 71699805 za nabídnutou
cenu 79.739,- Kč včetně DPH.
Rada města schválila zadání zakázky VZ 20130003 – TDI akce „Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Rokytnici nad
Jizerou“ firmě Jaromír Beran, Dolní 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 11094702 za nabídnutou cenu 75.400,- Kč bez DPH.
Rada města schválila zadání zakázky č. 20130010 „Zpracování
žádosti o dotaci na projekt Intenzifikace separace odpadů v Rokytnici nad Jizerou“ firmě Artezis s. r. o., Osadní 799/26, Praha 7,
IČ: 28418794 za nabídnutou cenu 72.600,- Kč včetně DPH.
Rada města schválila přidělení domovnického bytu v čp. 384
v Dolní Rokytnici (DPS) panu Milanu Červenkovi, bytem Horní Rokytnice 275, Rokytnice nad Jizerou, a to na dobu určitou
od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015, a za nájemné v tomto bytě obvyklé.
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2.000,- Kč, a to na činnost Svazu diabetiků ČR, Územní organizace v Jilemnici.
Rada města schválila termín následujícího veřejného zasedání
zastupitelstva města dne 24. dubna 2013.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
DUBEN 2013
13. 4. – 14. 4.
20. 4 – 21. 4.
27. 4 – 28. 4.

MUDr. Marie Stehlíková, Komenského 165, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 671 255
MUDr. Hana Petříková, Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 672 569
MUDr. Jitka Buriánková, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 401

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví,
přímo na odkaze: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
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ZPRÁVY Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 27. 2. 2013
1. Informace o výběrovém řízení na dlouhodobý
úvěr – financování vlastního podílu města na akci
Čistá Jizera
Na jednání zastupitelstva města dne 12. 12. 2012 byl schválen
záměr přijetí úvěru na financování zbývající části vlastního podílu
města na akci Čistá Jizera, neboť se objevila možnost získání výhodného úvěru z Regionálního rozvojového fondu (RRF) spravovaného
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. V rámci přípravy zadávací dokumentace pro výběrové řízení však z podmínek RRF vyplynulo, že úvěrové prostředky není možné použít na refinancování.
Výběrové řízení však přesto vypsáno bylo, protože úrokové sazby
u komerčních úvěrů se v současnosti pohybují v rozmezí 3 – 4 %
p. a., což je stále nižší úroková sazba, než na jakou je zafixován úvěr
přijatý prostřednictvím VHS Turnov, jehož část město dosud splácí.
V rámci výběrového řízení bylo přímo osloveno 5 finančních ústavů
a výzva byla zveřejněna také na webových stránkách města. Nabídky bylo možné podávat do 3. dubna 2013. S výsledkem výběrového řízení bude zastupitelstvo města seznámeno na příštím jednání,
v rámci kterého by také případně došlo ke schválení přijetí úvěru.

2. Schválení záměru přijetí úvěru na financování projektů na zateplení základní školy a mateřských škol
Na minulém jednání ZM byl schválen záměr přijetí úvěru na financování zbývající části vlastního podílu města na akci Čistá Jizera.
Tento návrh byl motivován zejména možností získat velmi výhodný
úvěr z Regionálního rozvojového fondu (RRF), který spravuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMVZRB). Bohužel na refinancování úvěru na Čistou Jizeru tento úvěr nelze využít. Získání výhodného úvěru z RRF je však stále možné. Úvěr s 10letou splatností je
možné v tuto chvíli získat s pevnou úrokovou sazbou 1,58%. Veškeré
poplatky včetně poplatku za rezervaci zdrojů jsou nulové.
Tyto výhodné podmínky vyplývají z aktuální výše úrokových sazeb, která je na historickém minimu a ze skutečnosti, že se jedná se
o úvěr z RRF, který je určen na podporu podnikání a rozvoj technické
infrastruktury pro města a obce ČR a v rámci této podpory má nastaveny výhodné podmínky.
V příštím roce se bude realizovat dotovaná investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dolní (nová budova)“, u které se bude muset řešit financování vlastního podílu formou úvěru. I když se bude akce realizovat až v roce 2014, bylo by výhodné
pokusit se získat úvěr z RRF již nyní a to z toho důvodu, že příští
rok nemusí být ve fondu RRF žádné peníze a mohou se zvednout
úrokové sazby.
Úvěr by byl přijat v průběhu letošního roku s tím, že jeho čerpání by proběhlo až v průběhu příštího roku v návaznosti na realizaci investiční akce. Jediná nevýhoda je ta, že doba splatnosti úvěru
může být maximálně 10 let od podpisu úvěrové smlouvy (předpoklad červen 2013), čerpání úvěru by proběhlo v květnu – září 2014
a splácení úvěru by začalo od září – října 2014. Tím se zkrátí doba
splácení úvěru o 12 – 16 měsíců, čímž se také úměrně navýší splátky jistiny. Na druhou stranu by se přijetí úvěru muselo stejně řešit
s časovým předstihem před zahájením realizace akce s podpisem
úvěrové smlouvy nejpozději na začátku roku 2014.
Starosta Ing. Matyáš dále navrhl připojit k tomuto bodu další
usnesení, týkající se připravované žádosti o dotace na Státní fond životního prostředí na zateplení obou rokytnických školek. SFŽP právě v minulých dnech vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace
na zateplování budov. Podmínkou je, že akce musí být realizována
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v roce 2013. Financování vlastního podílu na tyto akce, stejně jako
u projektu zateplení základní školy, by bylo vhodné řešit úvěrem
od ČMZRB. Vlastní podíl k dotaci je v tomto případě přibližně ve
výši 2,2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že při realizaci bude nutné řešit některé související investice na budovách, které nešly do dotace
zahrnout, navrhl starosta ing. Matyáš schválit záměr přijetí úvěru
na financování vlastního podílu města ve výši 3 mil. Kč. Konečné
přijetí úvěru by bylo schvalováno na příštím jednání zastupitelstva
města. V případě realizace zateplení budov obou MŠ by došlo ke
snížení provozních nákladů na vytápění budov a ušetřené finanční
prostředky by následně byly použity na splácení úvěru.
Podle pravidel pro zadávání zakázek schválených zastupitelstvem
města by mělo být na tyto úvěry provedeno výběrové řízení. Protože se jedná o zakázky malého rozsahu, nejedná se o zakázky zadávané v režimu zákona. Vzhledem k tomu, že se objevila tato konkrétní
a jednoznačně nejvýhodnější nabídka na poskytnutí úvěrů z Regionálního rozvojového fondu prostřednictvím Českomoravské záruční
a rozvojové banky, navrhl starosta Ing. Matyáš schválit usnesení, že
bude oslovena s žádostí o poskytnutí úvěrů přímo tato banka.
Zastupitelstvo města schválilo záměr přijetí obou úvěrů (5 mil. Kč
v případě Základní školy, 3 mil. Kč v případě mateřských škol).

3. Prodeje pozemků:
• ZM schválilo směnu části ppč. 3170/1 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou, dle GP č. 1774-205/2011 ppč. 3170/10 ) za část
ppč. 177/1 a 205/1 (vlastník TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
o. s., dle GP č. 1774-205/2011 ppč. 177/9 a 205/6 ) vše v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že rozdíl výměr směňovaných
pozemků bude ze strany Města Rokytnice nad Jizerou doplacen
ve výši 6. 808,- Kč dle znaleckého posudku č. 1396/12 vyhotoveného Ing. Jaromírem Beranem.
• ZM schválilo prodej pozemkové parcely č. 2151/1 v k. ú. Dolní
Rokytnice MUDr. Janu Melicharovi, Jesenice u Prahy za cenu
120,- Kč/m².
• ZM schválilo převod části ppč. 604/6 v k. ú. Rokytno v Krkonoších
(dle GP č. 347-162/2011 ze dne 13. 10. 2011 označené jako díl
„a“ o výměře 10 m²) formou daru na VHS Turnov.

4. Sloučení Základní školy se Základní školou praktickou a Základní školou speciální
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou dne 27. 6. 2012
schválilo záměr sloučení Základní školy praktické a Základní školy
speciální, Rokytnice nad Jizerou se Základní školou, Rokytnice nad
Jizerou, okres Semily. Po prověření všech skutečností bylo doporučeno, aby ke sloučení obou škol došlo od 1. 1. 2014. Důvodem je
jednak dodržení podmínek dotace Evropské unie „Peníze školám“
a dále snazší převzetí školy, jejího majetku a hospodaření při zachování účetního období – kalendářního roku. Obě současné ředitelky
byly ze strany vedení Města pověřeny organizačním zabezpečením
této změny.
Po schválení této věci Zastupitelstvem města budou veškeré
potřebné dokumenty zaslány Krajskému úřadu Libereckého kraje,
Odboru školství (usnesení ZM, nová zřizovací listina, formulář k žádosti). O sloučení obou příspěvkových organizací bude následně
rozhodovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Po doručení rozhodnutí MŠMT bude následovat žádost ke Krajskému soudu
v Hradci Králové o výmaz ZŠP a ZSS z obchodního rejstříku a žádost
k Českému statistickému úřadu o výmaz identifikačního čísla.
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5. Náklady za provoz bezplatných týdnů
ve Sběrném dvoře
V roce 2005 došlo k zahájení provozu Sběrného dvora (SD) u čp.
143 v Dolní Rokytnici. Vlastníkem SD je Město Rokytnice nad Jizerou, provozovatelem jsou Severočeské komunální služby, s. r. o.
Jablonec nad Nisou. Do té doby řešilo Město Rokytnice nad Jizerou svoz nebezpečných složek od občanů mobilními svozy 2× ročně
(prostřednictvím spol. SKS, s. r. o.) a v případě velkoobjemového odpadu se pokusilo přes velkoobjemové nádoby umístěné v obci, což
nebylo optimálním řešením (velké množství různorodého odpadu,
nepořádek, nájezdy cizích osob a přebírání odpadů). Otevřením nového Sběrného dvora se tyto problémy vyřešily, neboť občané mají
možnost zde tyto složky odpadů odkládat celoročně – za úplatu dle
platného ceníku SKS, s. r. o.
Město Rokytnice nad Jizerou v té době ve své obecně závazné
vyhlášce o nakládání s komunálním odpadem stanovilo, jako vstřícné gesto pro své občany hradící místní poplatky, že 2× ročně budou moci poplatníci odkládat nebezpečný a velkoobjemový odpad
zdarma. K tomuto rozhodnutí nevedla žádná právní povinnost, ale
snaha usnadnit občanům odkládání těchto složek a samozřejmě
i snaha o to, aby na území města nevznikaly černé skládky odpadů.
Situaci v té době napomohlo i to, že od roku 2006 se již elektrozařízení (zejména televize, lednice, apod.) nepovažují za nebezpečný odpad, a prostřednictvím Sběrného dvora lze tyto věci odkládat
celoročně bezúplatně. Do té doby tyto složky představovaly poměrně velké náklady v objemu odevzdaných odpadů.
Náklady za provoz Sběrného dvora fakturuje spol. Severočeské
komunální služby, s. r. o. zpětně měsíčně. Náklady na bezplatný
Sběrný dvůr jsou tudíž zahrnuty v celkovém měsíčním vyúčtování
vždy za měsíc květen a říjen. Náklady pouze na bezplatný týden nelze zcela oddělit, neboť nádoby se odváží, až když jsou plné, a to
nemusí být vždy neprodleně ihned po skončení bezplatného týdne.
Tabulka tedy obsahuje náklady za celý květen a říjen, tedy v měsících, kdy bezplatné týdne probíhaly:
Rok
Květen
Říjen
Celkem

2008
2009
2010
2011
92.505 113.670
91.026 128.496
65.808
96.950
82.384
72.847
158.313 Kč 210.620 Kč 173.410 Kč 201.343 Kč

2012
109.598
128.317
237.915 Kč

Institut bezplatných týdnů pro odkládání nebezpečných a velkoobjemových složek odpadů lze zhodnotit následovně:
• za několik let fungování si občané na tuto možnost poměrně
zvykli a považují ji za adekvátní službu k povinnosti hradit místní
poplatky,
• řada lidí tento systém zneužívá, vozí velkoobjemové odpady od
známých a příbuzných i z jiných obcí, což nelze ze strany personálu sběrného dvora zkontrolovat,
• systém je hodně využíván vlastníky objektů k individuální rekreaci, i ty jsou poplatníky místních poplatků a v tyto týdny vyklidí
celé chalupy a množství odpadů se nepřiměřeně zvyšuje,
• pozitivní je, že na území města Rokytnice nad Jizerou došlo k výraznému poklesu vzniku černých skládek a odložení zejména velkoobjemových odpadů např. ke svozné trase je minimální.
Řešení bezúplatného provozu sběrného dvora v dalších letech
lze řešit následovně:
• Ponechat 2× bezplatný týden ve Sběrném dvoře. V tomto případě se doporučuje zvážit rozsah bezplatných dnů. Nyní je to vždy
od středy do neděle, navrženo je např. pouze středa – pátek.
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• Ponechat pouze 1× bezplatný týden, např. na podzim. I v tomto
případě zvážit rozsah bezplatných dnů.
• Bezplatné týdny úplně zrušit. Zastupitelstvo města i bez toho na
odpadové hospodářství vynakládá nemalé finanční prostředky
nad rámec vybraných místních poplatků a ostatních získaných
příjmů (prodej pytlů, odměny za třídění odpadů, smluvní příjmy),
a přesto pro rok 2013 místní poplatek nenavýšilo.
• Jiné řešení – např. místo striktně stanovených bezplatných týdnů poskytnout každému poplatníkovi „kupón“, který ho bude
opravňovat k odložení např. 50 kg velkoobjemového odpadu ve
Sběrném dvoře kdykoliv v průběhu kalendářního roku. V tomto
případě by ale bylo nutné dořešit způsob evidence a vyúčtování
ze strany SKS, s. r. o., zda bude kupón vydán každému poplatníkovi nebo omezen pouze na domácnost, jakým způsobem by
šlo kupóny řešit nebezpečné odpady, apod. Tento systém by bylo
možné zavést nejdříve od roku 2014. Do té doby se přesto doporučuje zvážit možnosti 1 – 3.
Zastupitelstvo města vzalo tyto informace na vědomí a pověřilo
radu města, aby v případě stanovení 2 bezplatných týdnů ve Sběrném dvoře Rokytnice nad Jizerou dle platné OZV č. 3/2006 o nakládání s komunálním odpadem, tyto stanovila v rozsahu středa –
pátek.

6. Informace o dotaci na projekt „Revitalizace aleje
Horní Ves – II. část“ a schválení realizace projektu
Město Rokytnice nad Jizerou podalo v roce 2011 žádost o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy z programu OPŽP na akci Revitalizace
aleje HORNÍ VES – 2. část. Žádost byla vytvořena na podkladě projektu Ing. Jitky Novotné, která v roce 2010 provedla dendrologický
průzkum a vytvořila inventarizaci dřevin. Součástí PD je i plán kácení
a navržená náhradní výsadba. Při schvalování žádosti nebyla naše
žádost navržena k podpoře, ovšem byla zařazena do zásobníku projektů. V roce 2012 byla vyhlášena výzva zaměřená opět na prioritní
osu 6. Město Rokytnice bylo vyzváno Fondem, zda souhlasí s vyjmutím projektu ze zásobníku a opětovným zahrnutím do schvalovacího
procesu. Město souhlasilo. V opětovném schvalovacím procesu byl
projekt schválen s navrženou částkou podpory ve výši 288.368,- Kč
(80% z celkové částky). Podíl Města činí 70.831,- Kč (bude financováno z rozpočtu Města). Následný postup bude zpracování výběrového řízení na zhotovitelskou firmu, po jehož kontrole Fondem
bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

7. Žádost Římskokatolické církve o poskytnutí příspěvku na opravu zdi okolo kostela sv. Michaela
Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo žádost Římskokatolické
farnosti Rokytnice nad Jizerou o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 180.000,- Kč na opravu zdi okolo kostela sv. Michaela.
Rada města tuto žádost projednala na svém jednání dne 7. 1. 2013
a vzhledem k výši požadovaného příspěvku postoupila tuto žádost
k projednání zastupitelstvu města. Kopie žádosti je přílohou předkládací zprávy. Pokud jde o možnosti rozpočtu města, tak návrh
rozpočtu na rok 2013 požadovaný příspěvek nezahrnuje. Pokud by
se tedy zastupitelstvo rozhodlo poskytnout příspěvek, je nutné zároveň připravit rozpočtové opatření a zkrácením některého z výdajů umožnit poskytnutí příspěvku. Do návrhu rozpočtu města na rok
2013 se nedostala celá řada výdajů, které je rovněž třeba provést
a nikdo jiný, než město je ani provést nemůže (opravy komunikací,
opravy městského majetku, ...). Kostel sv. Michaela je nepochybně
významnou stavbou v centru města avšak v současné době finanční
možnosti města poskytnutí příspěvku nedovolují.
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Zastupitelstvo města po projednání schválilo záměr poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 180.000,- Kč Římskokatolické farnosti
Rokytnice nad Jizerou na opravu zdi okolo kostela sv. Michaela a pověřilo starostu Ing. Petra Matyáše přípravou a předložením rozpočtového opatření ke schválení.

8. Závěrečná diskuse:
• PaedDr. Maloňová uvedla, že by chtěla Městu poděkovat za finanční příspěvek na ples, který byl pořádán ze strany MŠ Dolní.
Dále uvedla, že by ráda upozornila na to, že se v Rokytnici nad
Jizerou prodává 30 až 40 domů, 30 bytů a přitom se tady staví
a přibývají nové domy a většinu těchto domů navíc staví lidé,
kteří nemají trvalé bydliště v Rokytnici nad Jizerou. Jestli by nešlo
ovlivnit, aby se využily domy, co se prodávají a ne že se budou
stavět pořád nové domy. Pan Kadavý řekl, že toto ovlivnit nejde.
Možnosti výstavby jsou dány územním plánem a sladit zájmy
těch, co prodávají nemovitosti s těmi, co si ji hodlají pořídit je
obtížné. Nutit stavebníky k tomu, aby si zapsaly trvalé bydliště
v Rokytnici taky nejde. Ing. Pavlata podotkl, že je podstatně levnější postavit nový dům, než kupovat starý a ještě pak investovat

do rekonstrukce. Ing. Matyáš doplnil, že město by mohlo připravit prodej vytipovaných pozemků vhodných k výstavbě a zároveň
si stanovit podmínky, které by kupujícího zavazovaly k zapsání
trvalého bydliště v Rokytnici. Tato věc jistě vyplyne i z právě zpracovávaného Strategického plánu. Mohlo by se pak jednat i o prodej pozemků za nižší ceny než jsou tržní ceny.
• Paní Hejralová se zeptala, jak to v současné době vypadá s projektem bývalé továrny Rotextile. Ing. Matyáš uvedl, že ze strany
zástupců investora nebyl o ničem novém informován.
• Paní Hejralová se zeptala, jestli by se nedal rozšířit rozsah otevíracích hodin v městské knihovně pro veřejnost. Ing. Matyáš
odpověděl, že oproti knihovnám v okolních obcích, má knihovna v Rokytnici nad Jizerou větší rozsah otevíracích hodin. MUDr.
Zajícová uvedla, že zjistila, že okolní knihovny mají v průměru 20
otevíracích hodin, tady je 18 hodin. Bylo by tedy dobré toto vyrovnat. Dobrým příkladem je knihovna v Košťálově (která získala titul knihovna roku 2012), a to z hlediska pořádaných aktivit
pro veřejnost – např. besedy, přednášky, soutěže apod. Město
by naši knihovnu mělo lépe využít, např. i ve spolupráci s MIC,
a rozšířit nabídku činností a aktivit pro zlepšení společenského
života ve městě.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Upozornění na splatnost místních poplatků
Splatnost místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
a z ubytovací kapacity – 30. 4. 2013.
Rovněž upozorňujeme, že k 31. 3. 2013 byl splatný místní poplatek
za psy a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hledáme FOTOGRAFA pro kroniku
města Rokytnice nad Jizerou
• Jste nadšeným fotografem a rádi fotíte naše město?
• Účastníte se rádi místních kulturních i jiných společenských akcí?
• Bylo by pro vás zajímavé podílet se na vytváření fotografií
o současné Rokytnici?
Hledáme dobrovolného a nadšeného fotografa,
který by nám pomohl s pravidelným vytvářením fotografické
přílohy ke kronice města Rokytnice nad Jizerou.
• Ucelená složka fotografií bude tvořit přílohu k textové části kroniky vždy za uplynulý kalendářní rok.
• Představa je taková, že vznikne několik fotografií k vybraným tématům – např. příroda města, stavby města a jejich proměna,
kulturní a společenské akce, život místních škol a spolků, osobnosti města, zajímavosti, cestovní ruch, apod.
• Formě, rozsahu a nápadům se meze nekladou. Čím bohatší
a různorodější fotografická příloha vznikne, tím vytvoří cennější
a zajímavější obrázek současného města pro budoucí generace.
• Úhrada vzniklých nákladů včetně „spíše symbolického“ honoráře
bude ze strany města vybranému fotografovi nabídnuta (dohoda
o provedení práce).
• Podmínkou je, že zpracovaná fotografická příloha bude vytvářena pro Město Rokytnice nad Jizerou a stane se i jejím majetkem
včetně autorských práv.
Zájemci mohou kontaktovat Bc. Martinu Šubrtovou na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou buď osobně nebo telefonicky
na tel. 481 549 319 (pouze pondělí nebo úterý), nebo e-mailem na
adrese mesto@mesto-rokytnice.cz.
Rokytnický zpravodaj
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Nezávazná poptávka pracovních sil
v Rokytnici nad Jizerou
Město Rokytnice nad Jizerou v současné době zaměstnává
přes 30 osob v trvalém pracovním poměru – na městském úřadě,
v knihovně, u městské policie, na Městském informačním centru
a u Drobných služeb města.
Často se nacházíme v situaci, že potřebujeme buď rychle najít
vhodnou náhradu za dočasně nepřítomného pracovníka (mateřská
dovolená, dlouhodobá nemoc) nebo na druhou stranu hledáme
osobu s konkrétním odborným vzděláním vysokoškolského i středoškolského typu.
Veřejné výzvy na obsazení nových pozic jsou sice v maximální
možné míře zveřejňovány, ovšem ne vždy se dostanou ke všem, které by mohly oslovit.
Proto bychom rádi nabídli všem zájemcům, že mohou zcela nezávazně kdykoliv zaslat nebo donést svůj životopis (pracovní nabídku) na městský úřad, který bude ze strany tajemnice MěÚ evidován
a v případě budoucího zájmu využit.
Jedná se např. o osoby, které právě dokončují vysoké nebo střední školy, nechtějí z Rokytnice pryč a výhledově by u Města Rokytnice nad Jizerou mohly najít uplatnění. Dále o osoby s dlouhodobou
praxí, které za prací dojíždějí a rádi by nalezly vhodné pracovní místo přímo v místě bydliště. Nebo jen o osoby, které by rádi změnily
zaměstnání.
V tuto chvíli se nejedná o nic konkrétního. Dodané životopisy budou zaevidovány tajemnicí MěÚ a v případě potřeby (veřejné výzvy,
potřeba dlouhodobého zástupu) budou vedením města prověřeny
a na takto získané kontakty bude možné zaslat např. příslušný text
výběrového řízení.
Pokud Vás tato nabídka oslovila, své životopisy (strukturovaná forma) včetně kontaktů na Vás zasílejte buď na e-mail:
mesto@mesto-rokytnice.cz, nebo na adresu: Městský úřad, Horní
Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou nebo osobně k rukám
tajemnice MěÚ. Případné informace získáte na tel. 481 549 319.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
BEZPLATNÝ SBĚRNÝ DVŮR
Rada města v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2006
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem projednala návrh
na stanovení I. termínu v roce 2013 pro bezplatné odkládání velkoobjemových a nebezpečných odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici
nad Jizerou ze strany občanů města (plátců místního poplatku za
odpad), a to v termínu

od 15. května 2013 do 17. května 2013
vždy od 13:00 do 18:00 hodin.

Upozornění:
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dochází s účinností od roku 2013 k úpravě rozsahu bezplatných
dnů. Odpady budou občané moci ZDARMA odkládat pouze od
středy do pátku. Následující neděle bude běžným zpoplatněným
provozním dnem sběrného dvora.

JAK SPRÁVNĚ NAKLÁDAT S ODPADY?

Fyzická osoba (občan obce) a osoba, která vlastní
objekt sloužící k individuální rekreaci
Za tyto osoby zabezpečuje odstraňování komunálních odpadů
Město Rokytnice nad Jizerou. Za tímto účelem vybírá od těchto
osob místní poplatek, který spravuje městský úřad.
Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad jen na místech k tomu
určených, a to následovně:
• Směsný komunální odpad – do popelnic nebo plastových pytlů
označených logem svozové firmy. Tyto nádoby a pytle se přistavují
ke svozné trase v pondělí nebo v úterý podle konkrétní části obce.
• Separovaný (tříděný) odpad – do velkoobjemových kontejnerů
přímo určených pro sběr tříděných odpadů s tímto barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý – pet lahve, zelený – sklo. Také do
pytlů, které jsou pro sběr tříděných odpadů přímo určeny a které
vydává městský úřad fyzickým osobám zdarma, s tímto barevným
rozlišením: modrý – papír, žlutý – směsný plast, světle žlutý – pet
lahve, oranžový – kartonové obaly od nápojů tetra-pack. Pytle se
svážejí každé pondělí a úterý (stejně jako svozy komunálního odpadu). Tříděné bílé sklo lze odkládat ve sběrném dvoře.
• Velkoobjemový odpad – lze celoročně odkládat ve Sběrném
dvoře, a to za úplatu. Osoby, na které se vztahuje místní poplatek, mohou 2× ročně využít tzv. bezplatného týdne ve Sběrném
dvoře a velkoobjemový odpad zde odložit na náklady Města Rokytnice nad Jizerou. O přesném termínu rozhoduje Rada města
a občané jsou o něm informováni na úřední desce Městského
úřadu, v infokanálu kabelové televize, na webových stránkách
města a v Rokytnickém zpravodaji.
• Nebezpečný odpad – lze celoročně odkládat ve Sběrném dvoře,
a to za úplatu. I zde platí, že plátci místního poplatku mohou 2×
ročně využít tzv. bezplatný týden. Bezplatný týden se nevztahuje
na pneumatiky od vozidel.
• Odpad ze zeleně, biologicky rozložitelný odpad – se likviduje na
vlastních pozemcích původců, např. kompostováním. Obec v současné době nemá zajištěno nakládání s těmito složkami odpadů,
ale v průběhu roku 2013 by mělo dojít k výstavbě kompostárny.
• Stavební odpad – fyzické osoby mohou stavební odpad odkládat ve Sběrném dvoře, ovšem pouze odpad vzniklý v domácnosti
a o objemu nejvýše 2 m3, a to za úplatu. Jiné ukládání stavebního
odpadu na území města není dovoleno.
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• Vyřazené elektrospotřebiče – lze celoročně bezplatně odkládat
ve Sběrném dvoře. Jedná se např. o televize, lednice, vysavače,
žehličky, fény, apod.

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání
Tyto osoby jsou podle platného zákona o odpadech tzv. původci odpadů, a tudíž mohou s odpady nakládat pouze v souladu
s tímto zákonem a jsou za zákonné zajištění nakládání s opady zcela
zodpovědné. Veškeré nakládání s odpady si zajišťují na vlastní náklad a jsou povinny o tom vést průkaznou evidenci a na vyžádání
ji předložit kontrolním orgánům. Jako každý původce odpadů jsou
povinni přednostně odpady třídit, tudíž musí být schopni kontrolním orgánům doložit, jakým způsobem odpady třídí a jak s tímto
tříděným odpadem nakládají.
Jaké mají výše uvedené osoby v Rokytnici nad Jizerou možnosti?
• Směsný komunální odpad – tyto osoby mohou uzavřít smlouvu
s příslušnou svozovou firmou působící na území Rokytnice nad Jizerou, která jim poskytne požadovanou nádobu a ve sjednaných
intervalech odpad odváží; rovněž mohou zakoupit plastové pytle
na komunální odpad přímo na Městském úřadě. Kontrolním orgánům pak dokládají buď smlouvu a faktury od svozové firmy
nebo pokladní doklad ze strany Městského úřadu.
• Separovaný odpad – velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
umístěné v obci smí tyto osoby využívat pouze, mají-li s Městem
Rokytnice nad Jizerou uzavřenou písemnou smlouvu. V opačném
případě nejsou oprávněni tam tříděné odpady vhazovat! Dále mohou na Městském úřadě zakoupit pytle na tříděný odpad – pokladní doklad je dokladem pro kontrolní orgány. Nebo mohou tříděný
odpad bezplatně odložit na Sběrném dvoře – měly by si ovšem
vyžádat doklad o odložení odpadu pro kontrolní orgány. I zde platí
nově povinnost mít s Městem uzavřenou smlouvu.
• Velkoobjemový a nebezpečný odpad – mohou celoročně za
úplatu odkládat ve Sběrném dvoře.
• Stavební odpad – mohou odstraňovat pouze předáním oprávněné osobě, ve Sběrném dvoře ho odkládat nelze.
• Vyřazené elektrospotřebice – mohou celoročně bezúplatně odkládat ve Sběrném dvoře.
• Ostatní odpady, biologické odpady, autovraky – mohou odstraňovat pouze předáním oprávněné osobě, ve Sběrném dvoře odkládat nelze.
Sankce:
• pokutu až do výše 300.000,- Kč lze uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití
nebo odstraňování opadů v souladu se zákonem o opadech.
• Další sankce obsahuje § 66 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech!
• Kontrolními orgány jsou: Česká inspekce životního prostředí,
pracoviště Liberec; Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí; Městský úřad Rokytnice nad Jizerou.
Podnikatelé, mající zájem o uzavření smlouvy s Městem, která je
bude opravňovat odkládat tříděný odpad na Sběrném dvoře zdarma nebo na stanovištích pro sběr tříděných komodit (zde za úplatu),
se mohou obrátit na Městský úřad. Informace podá tajemnice úřadu, tel. 481 549 319, kancelář č. 19, I. patro budovy radnice, nebo
email: mesto@mesto-rokytnice.cz.
Uzavřená smlouva slouží jako doklad pro případné kontrolní
orgány, že se subjekt zabývá tříděním odpadů, k čemuž každou
podnikající osobu povinuje zákon o odpadech.
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ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2013 – (V TIS. KČ)
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 27. 2. 2013 schválilo rozpočet města na rok 2013. Rozpočet byl schválen v částkách
souhrnných za jednotlivé paragrafy. Podrobný rozpočet je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě nebo na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz (povinné informace, dokumenty).

PŘÍJMY

VÝDAJE

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

5.772

Silnice, opravy a údržba, zimní údržba

3.685,8

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

177

Veřejná doprava – obslužnost autobusy

264

Daň z příjmů fyzických osob – ostatní

639

Odvádění odpadních vod

750

Daň z nemovitosti

5.000

Předškolní zařízení (mateřské školy)

Daň z příjmů právnických osob

5.720

Speciální základní škola

Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů

12.112

2.505

350

Dům dětí a mládeže

367,5

1.784

Bytové hospodářství

418

60,5
1.700

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Výtěžnost z výherních hracích přístrojů a loterií

405

Základní škola

Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatky za povolení k vjezdu

1.232,5

Nebytové hospodářství

500,2

Rozhlas a televize (kabelová televize)

859

150

Kulturní dům

297

800

Ostatní činnosti kultury, podpora akcí

324

30

Městská knihovna

424,5

150

Městská policie

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

0,7

Požární ochrana – dobrovolná část

Dotace od Euroregionu Nisa

413

Veřejné osvětlení

1.670

Pohřebnictví

110,1

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce
Kompenzace za území v KRNAP

2.160,1
192
81

Regionální rozvoj

3.510

100

Sběr a svoz odpadů

225

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

193

Ochrana obyvatelstva

Příjmy z pronájmu ČOV

1.600
642

Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)
Cestovní ruch včetně MIC

Příjmy z knihovnické činnosti

18

Zastupitelstvo obce (včetně starosty,
místostarosty. Členové ZM a RM, výbory)

Příjmy městského informačního centra

90

Činnost místní správy (městský úřad)

Nájemné za kabelovou televizi a připojovací poplatky
Příjmy z divadla

341
73

Příjmy z bytového hospodářství

737

Příjmy za pronájem nebytových prostor

460

Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa

48

Příjmy drobných služeb města

15

Příjmy za odměny za tříděný odpad a elektrozařízení

600

Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad

175

Příjmy z poskytovaných služeb – požární ochrana
Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa (úřad)
Úroky

Pojištění + výdaje s prodejem pozemků

929
20
638
3.203,3
1.480
11.928,65
466

Dotace VHS + související výdaje

1.847

Splátka úvěru ČMRZB

3.214

5
322,25
20

Příjmy z pronájmu pozemků

785

Příjmy z prodeje pozemků

650

Příjmy z parkovacích automatů a park. karet

350

Příjmy z věcných břemen

170

+ zůstatek bankovních účtu na pokrytí schodku
CELKEM PŘÍJMY

Rokytnický zpravodaj

193
3.864

Dotace od MAS Přijďte pobejt! – galerie na radnici
Dotace na projekt „Celoroční dovolená“

780

Komunální služby (vč. Drobných služeb)

Dotace na činnost JSDH
Dotace na regionální rozvoj

877

1.852
46.762,550

3 - 4/2013

VÝDAJE CELKEM

46.762,550
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 – KONEČNÉ VÝSLEDKY ZA ROKYTNICI NAD JIZEROU
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Období: 26. 3. 2011

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem
svobodní, svobodné
ženatí, vdané
z toho rodinný stav
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy

Celkem
2 877
1 127
1 225
223
301

muži
1 445
656
618
107
64

ženy
1 432
471
607
116
237

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Celkem
2 512
16

muži
1 227
11

ženy
1 285
5

591

188

403

885

557

328

608
64
32
214

276
22
13
107

332
42
19
107

0 - 14
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 79
80 a více let

Celkem
2 877
365
155
314
429
379
400
227
191
214
189

muži
1 445
218
78
173
207
208
205
111
87
93
58

ženy
1 432
147
77
141
222
171
195
116
104
121
131

česká
moravská
slezská
slovenská
německá
polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

Celkem
2 877
2 052
2
35
12
6
13
5
726

muži
1 445
1 040
6
9
5
3
373

ženy
1 432
1 012
2
29
3
6
8
2
353

Celkem
2 877

muži
1 445

ženy
1 432

197

89

108

320
202
39
14

126
78
14
5

194
124
25
9

5

4

1

1

-

1

1 116
1 244

595
635

521
609

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení (bez
z toho podle
maturity)
stupně vzdělání
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní

v tom:

z toho podle
postavení
v zaměstnání
ze zaměstnaných
nezaměstnaní

z toho ve věku

Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem

z toho národnost

Obyvatelstvo podle náboženské víry
Obyvatelstvo celkem
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské
společnosti
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti
Církev římskokatolická
Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická
z toho
Náboženská společnost Svědkové
Jehovovi
Pravoslavná církev v českých
zemích
Bez náboženské víry
Neuvedeno

8

muži
765
688
420
37

ženy
577
524
397
20

240

182

58

58

29

29

23

-

23

130

77

53

Domovní fond
1 372
681
555
19
3

rodinné
domy
1 219
576
531
5
-

bytové
domy
87
75
13
5
3

ostatní
budovy
66
30
11
9
-

63

21

41

1

122
140
145
125
79
53

102
108
128
110
67
45

15
24
13
10
7
6

5
8
4
5
5
2

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle
vlastnictví
domu

Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem

zaměstnanci
zaměstnavatelé
pracující na vlastní
účet
pracující důchodci
ženy na mateřské
dovolené

Celkem
1 342
1 212
817
57

z toho podle
období výstavby nebo
rekonstrukce
domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu
obytných místností
1 095
513

rodinné
domy
633
503

bytové
domy
415
5

ostatní
budovy
47
5

218

1

216

1

171
42
59
141
240
289
262

24
23
57
116
150
237

119
42
24
79
116
133
20

28
12
5
8
6
5

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním domě
v osobním
z toho právní
vlastnictví
důvod užívání
bytu
nájemní
družstevní
1
z toho
2
s počtem
3
obytných
4
místností
5 a více

Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
do jiné obce okresu
v tom do jiného okresu kraje
v tom
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v rámci obce
v tom
mimo obec

516
338
138
115
15
52
18
178
47
131

Hospodařící domácnosti podle typu
Hospodařící domácnosti celkem
tvořené 1 rodinou
bez závislých dětí
úplné
se závislými dětmi
v
tom
bez závislých dětí
v
neúplné
tom:
se závislými dětmi
tvořené 2 a více rodinami
domácnosti jednotlivců
vícečlenné domácnosti

1 158
694
332
225
82
55
24
398
42
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DIGITALIZACE VYSÍLÁNÍ KABELOVÉ TELEVIZE V ROKYTNICI NAD JIZEROU V ROCE 2013
V loňském roce bylo v rámci kabelové televize spuštěno digitální vysílání. K dosavadní nabídce analogových programů tak přibylo
v základní programové nabídce 6 digitálních paketů s 16 programy
a v rozšířené nabídce 2 digitální pakety s 9 programy.
V letošním roce, přibližně ve třetím čtvrtletí, bude digitalizace
vysílání dokončena.
V rámci základní nabídky budou ke stávajícím 6 paketům přidány
další 3 pakety.
K 5 DVBT-1 (ČT1, ČT2, ČT 24;)
stávající
K 6 DVBT-2 (ČT4 Sport, Prima Family, NOE)
stávající
K 7 DVBT-3 (Nova, Prima Zoom)
stávající
K 8 DVBT-4 (Prima COOL, Prima LOVE)
stávající
K 9 DVBT-5 (TV Barrandov, Šlágr)
stávající
K 10 DVBT-6 (STV 1, STV 2, Markíza)
stávající
K 34 DVBT-13 (Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Telka) nový
K 35 DVBT-14 (Óčko, Regionální vysílání)
nový
K 36 DVBT-15 (INFO ROKYTNICE)
nový
K 37 DVBT-16 (INFO SPARTAK)
nový
Pozn. Programová skladba může být ještě mírně upravena

V rámci rozšířené nabídky budou ke stávajícím 2 paketům přidány
další 2 pakety.
K 21 DVBT-7 (SAT 1, PRO 7, Kabel 1, N 24)
stávající
K 22 DVBT-8 (TVP Polonia, ITV Poland, Puls,
		
TVP Kultura, TV S)
stávající
K 23 DVBT-9 (Nova sport, Animal pl., Film+, Universal) nový
K 24 DVBT-10 (Spektrum, Minimax, Eurosport CZ, LEO) nový
Pozn. Programová skladba může být ještě mírně upravena

Všechny programy z původní analogové základní a rozšířené
programové nabídky tak bude možné přijímat digitálně ve formátu
DVB-T.

Současně s touto změnou bude zcela zrušena speciální nabídka
(HBO). Důvodem jsou vysoké nároky poskytovatele programu na
zabezpečení vysílání proti černému odběru signálu (např. kódováním vysílání, DVB – C).
Přechodem na digitální vysílání dojde i ke změnám u programů
vysílaných analogově a ke změnám kmitočtu některých z nich. Záměrem je analogové vysílání postupem času úplně zrušit, proto
budou analogové programy do nabídky zařazeny dočasně (období
1 – 2 let) a servis tohoto vysílání nebude mít provozní prioritu.
Základní nabídka – analogové vysílání – plánovaný stav:
S 6
ČT 24			
S 19
Nova
S 7
Prima			
S 20
Nova Cinema
S 8
ČT 4 – Sport		
S 21
TV Barrandov
S 9
Info kanál 		
S 22
BBC World
S 15
Noe			
S 23
Óčko
S 16
Spartak			
S 24
TV Polonia
S 17
ČT 1			
S 25
Prima Cool
S 18
ČT 2
Rozšířená nabídka – analogové vysílání – plánovaný stav:
K 27
Nova Sport		
K 30
Minimax
K 28
Universal		
K 31
Eurosport
K 29
Spektrum
Pozn. Programová skladba může být ještě mírně upravena

Zároveň s přechodem na digitální vysílání dojde i k modernizaci
zařízení pro výrobu a vysílání infokanálu, který bude také vysílán
digitálně z PC (v současné době je stále vysílán z VHS).
Do budoucna je záměr doplnit rozšířenou nabídku ještě o dva
digitální pakety s dostupnými českými programy v HD kvalitě.
O přesném termínu provedení těchto změn budete informováni
v dalších číslech zpravodaje.

SVAZEK OBCÍ JILEMNICKO INFORMUJE
Kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí vznikl v roce 2002. Od této doby řeší
různé aktivity, mezi které patří i získávání finančních prostředků
na různé projekty a aktivity potřebné v regionu 21 členských obcí.
Jednou z těchto aktivit jsou projekty „ Komunitní kompostování na
Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku“, na jejichž realizaci získal Svazek příslib finanční
dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 –
Nakládání s odpady.
Řešit nakládání s bioodpadem, vznikajícím na území obce, je
nutné jak z hlediska snižování výdajů na nakládání s komunálním
odpadem, tak i z hlediska plnění legislativy v odpadovém hospodářství, kdy se Česká republika zavázala Evropské unii snížit množství
skládkovaného komunálního odpadu na 75%. Jedním z řešení tohoto závazku je snížení objemu komunálního odpadu o jeho biologickou složku. Mezi biologicky rozložitelné odpady, vznikající v obci,
můžeme zahrnout odpad z údržby veřejné zeleně, travnatých ploch
v obci, ale také odpad ze zahrad občanů a rostlinné zbytky z domácností občanů. Obce, sdružené ve svazku obcí Jilemnicko, se rozhodli řešit nakládání s biologicky rozložitelnými odpady vybudováním
sítě komunitních kompostáren na území mikroregionu. Splní tak
Rokytnický zpravodaj
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nové legislativní požadavky, které neumožňují tento odpad ukládat
na skládky a zároveň využijí produkt kompostárny – kompost, jako
kvalitní hnojivo pro údržbu vlastní veřejné zeleně a pro potřeby občanů.
Do projektu odděleného sběru bioodpadu a jeho kompostování
se zapojilo 20 obcí mikroregionu Jilemnicko. Na území zapojených
obcí vznikne celkem šest komunitních kompostáren, na které bude
svážen bioodpad z okolních obcí. Komunitní kompostárny budou
v obcích Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších,
Horní Branná, Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice. Komunitní
kompostárny budou umístěny na plochách, které byly odsouhlaseny stavebním úřadem města Jilemnice a města Rokytnice nad Jizerou a současně jsou uvedeny do provozu vyhláškou obce, ve které
je kompostárna umístěna. Komunitní kompostování je jeden z principů prevence vzniku odpadu. Komunitní kompostárny mohou kompostovat pouze bioodpad vznikající v obci (zeleň z údržby veřejné
zeleně a zahrad občanů, rostlinné zbytky z přípravy jídel v domácnosti občanů).
Sběr vytříděného bioodpadu v jednotlivých obcích bude zajištěn
rozmístěním velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidel-
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ných intervalech vyváženy na nejbližší kompostárnu. Dále město Jilemnice a obec Benecko poskytnou bezplatně, jako pilotní ověření
funkčnosti třídění, části svých občanů plastové nádoby o objemu
240 l na sběr rostlinných zbytků z domácností a zeleně ze zahrad.
O harmonogramu svozu velkoobjemových kontejnerů a plastových
hnědých nádob budou občané informováni vyvěšením diáře na informačních deskách v každé obci nebo formou letáku, který dostane každá domácnost.
Kompostárny budou vybaveny technikou, která zajišťuje správné
zpracování materiálu technologii kompostování pomocí překopávky zakládek na volné ploše. Tato technologie zajišťuje minimalizaci
vzniku případných emisí skleníkových plynů. V rámci projektu budou zřízeny jednotlivé komunitní kompostárny – zpevnění plochy,
oplocení kompostárny a vybudování obslužného objektu jako zázemí pro obsluhu kompostárny. Technologie je zajištěna nákupem
techniky: traktor s čelním nakladačem, drtící a míchací vůz, traktorový překopávač kompostu, speciální textilie pro zakrytí zakládek,
monitorovací technika – teploměry, a síto pro konečnou úpravu
kompostu. Pro svoz velkoobjemových nádob byl pořízen traktorový
nosič velkoobjemových kontejnerů. Svoz
menších nádob bude zajišťovat svozová
technika, která řeší svoz směsného nebo
separovaného komunálního odpadu
v obcích.
Technika je pořízena pro všechny
kompostárny společně. Obsluhu techniky budou zajišťovat, centrálně pro
všechny kompostárny, Služby Vítkovice
s. r. o. Tento systém umožní efektivní
využití techniky a tím snižuje investiční
i provozní náklady.
Projekty „Komunitní kompostování na Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných
nádob pro komunitní kompostování na

Jilemnicku“ zajistí efektivní
zpracování a využití biologicky rozložitelných materiálů
přímo v regionu, sníží zatížení životního prostředí, zajistí
potřebný koloběh živin v přírodě. Dále sníží objem sládkovaného komunálního odpadu a tím i celkové náklady
na odpadové hospodářství
jednotlivých obcí a měst regionu. Výsledný kompost bude využit na
údržbu ploch veřejné zeleně nebo pro potřeby občanů na hnojení
zeleně v zahrádkách. Zahájení sběru a kompostování je plánováno
na období červen – červenec 2013.
V dalších článcích, které připravujeme, se budete moci dozvědět
více o tématech: co je bioodpad, proč třídit, jak bioodpad zpracovat
na komunitní kompostárně a jak využít kompost.

INZERCE

DI-TECH S.R.O.
PROJEKTY STAVEB
NOVOSTAVBY
REKONSTRUKCE
ZATEPLOVÁNÍ
STŘECHY, OPRAVY
KRYTIN
PŮJČOVNA LEŠENÍ,
MONTÁŽE
Smetanova 1809/82
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 345 437, 723 692 743,
483 317 642, 483 317 689
E-mail: vedeni@di-tech.cz
di-tech@volny.cz
Web: www.di-tech.cz
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ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDHO ROKYTNICE NAD JIZEROU ZA ROK 2012
V pátek 18. ledna 2013 se v hasičské zbrojnici konala výroční
valná hromada SDH Rokytnice nad Jizerou, v rámci které byla hodnocena činnost sboru za rok 2012. Pro vaši představu o práci dobrovolných hasičů Vám prostřednictvím Rokytnického zpravodaje
přinášíme informaci o činnosti sboru v roce 2012. Zprávu o činnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů jste měli možnost si přečíst
v minulém čísle zpravodaje.
Náš sbor měl k 31. 12. 2012 celkem 123 členů z toho 58 mužů, 39
žen a 26 mladých hasičů. V roce 2012 byly odhlášeny 4 děti, které
dlouhodobě nenavštěvovaly kroužek. Nově přihlášeni byli 2 dorostenci a 16 dětí z toho 3 ve věku přípravky. V roce 2012 jsme se naposledy rozloučili se sestrou Danou Pacholikovou. Čest její památce.
Výbor sboru se schází pravidelně, vždy první úterý v měsíci.
V roce 2012 se sešel dvanáctkrát za dobré účasti. Kromě výborových schůzí se členové pravidelně schází každý pátek, kdy probíhá
i školení členů zařazených do jednotky.

Prevence
Preventivní činnost našeho sboru spočívala v loňském roce opět
především v osvětové a propagační činnosti. Během roku jsme se
snažili zveřejňovat informace o činnosti našeho sboru v Rokytnickém zpravodaji a především na našich internetových stránkách. Podle zvyšující se návštěvnosti těchto stránek je vidět, že se o činnost
našeho sboru a jednotky veřejnost zajímá.
V průběhu roku 2012 naši členové uspořádali 4× den otevřených
dveří v hasičské zbrojnici, kdy se mohly děti z druhé třídy základní
školy, Horní mateřské školky, Dolní mateřské školky a školy v přírodě
z Brandýsa nad Labem seznámit s vybavením jednotky, prohlédly si
naši hasičskou techniku a vybavení a dozvěděly se jak se chovat při
vzniku požáru a jak ohlásit mimořádnou událost. S organizací dne
otevřených dveří nám pomohli za HZS LK velitel stanice Jilemnice
Pavel Štěpánek a operační důstojník Policie ČR Jirka Šír.

Soutěže, výročí, partnerské akce
V roce 2012 jsme se ze soutěží zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala v sobotu 16. června 2012 ve Sklenařicích. Soutěžilo se klasicky ve dvou disciplínách a to v požárním
útoku a v soutěži jednotlivců. V kategorii mužů se utkalo devět družstev, v kategorii žen tři družstva. Družstvo mužů se umístilo v soutěži jednotlivců na třetím místě, v požárním útoku na šestém místě.
V celkovém hodnocení pak skončili na šestém místě. Družstvo žen
se umístilo v soutěži jednotlivců na prvním místě, v požárním útoku
na třetím místě. V celkovém hodnocení vybojovaly první místo. Kromě prvního místa v celkovém hodnocení dosáhly ženy z Rokytnice
i nejlepších časů v soutěži jednotlivců. Na prvním místě se umístila
Eva Kadavá, na druhém místě Zuzana Jebavá a na třetím místě Alena Mrázková. Okresního kola se naše ženy nezúčastnily.
Kromě okrskové soutěže jsme se zúčastnili soutěže hasičských
družstev v rámci Tradičního setkání Rokytnic, které se v roce 2012
konalo v Rokytnici v Orlických horách. Soutěž hasičů měla tentokrát
tři disciplíny, a to požární útok, netradiční štafetu a soutěž železný
hasič. Rozhodující byl požární útok, ve kterém jsme díky špatné společné motorce skončili na posledním místě.
Co se týká hasičských oslav, navštívili jsme v červnu Dřevosochání ve Františkově a tradiční hasičskou slavnost „Upálení Mistra Jana
Husa“ a v srpnu Výročí 120 let od založení SDH Buřany. Další tradiční
akcí, které jsme se v posledních letech účastnili, byly Dny Wojcieszówa pořádané partnerským městem Wojcieszów. Tato akce se však
v roce 2012 nekonala.

Děti a mládež
Zprávu o činnosti kroužku mladých hasičů Vám přineseme v dalším čísle Rokytnického zpravodaje.
Rokytnický zpravodaj
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Společenská a kulturní činnost
Kulturní a společenská činnost našeho sboru byla i v loňském
roce velmi bohatá. Při pořádání kulturních akcí bylo v roce 2012
celkově odpracováno 1224 hodin.
V roce 2012 jsme pořádali nebo spolupořádali šest kulturních
a společenských akcí – Hasičský bál, Pašeráky, pálení Čarodějnic,
Dětský den, Pouť a Vánoční trhy.
Hasičský bál se konal 4. února 2012 opět ve Sporthotelu Bohemia. Účast byla stejně jako v minulém roce vysoká. Sjezd pašeráků se konal 24. února 2012. Při této akci jsme zajišťovali stavbu
stánků a občerstvení. Pálení čarodějnic spojené se stavbou vatry
a občerstvením jsme pořádali 30. dubna 2012. Naštěstí nám oproti
loňskému roku relativně přálo počasí, takže se akce vydařila. První
víkend v červnu jsme měli zajišťovat občerstvení na Dětském dnu.
Kvůli špatnému počasí se akce posunula o týden později, kdy bohužel stejně celý den pršelo. Dne 6. října 2012 se konala Rokytnická
pouť, v rámci které jsme stavěli stan, stánky a zajišťovali občerstvení. Poslední akcí roku 2012 byly v sobotu 8. prosince 2012 „Vánoční
trhy“, kde jsme pomáhali s organizací a zajišťovali občerstvení. Díky
silnému mrazu byla akce pro všechny, kteří na akci pracovali, velmi
náročná.
Kromě těchto akcí pro veřejnost jsme uspořádali jako každý rok
několik akcí pro naše členy a to valnou hromadu, oslavu svátku sv.
Floriána a svátku matek, výlet pro členy a zájezd do divadla. Valná
hromada, jako první akce loňského roku, se konala 14. ledna 2012.
Druhou akcí byla 6. června 2012 oslava Svátku sv. Floriána a Svátku
matek. Začátkem září jsme zorganizovali výlet na hory. Autobusem
jsme se ráno vypravili do Sklářské Poreby a lanovkou jsme vyjeli
na Szrenicu. Odtud jsme se přes Voseckou boudu, pramen Labe,
Labskou boudu, Dvoračky a občerstvení na Ručičkách vrátili zpět do
Rokytnice, kde jsme měli připraveno výborné občerstvení. Dne 19.
října 2012 jsme jako každý rok navštívili divadlo ve Vysokém nad
Jizerou a v rámci festivalu „Krakonošův podzim“ jsme shlédli tragikomedii s názvem „Kráska z Leenane“.
V roce 2012 jsme, opět za peníze získané při pořádání akcí, pořídili pro sbor několik potřebných věcí jako např. kádě na těsto, videotelefon ke vstupu do hasičárny, průmyslový vysavač, dvě sady hadic
na jednotlivce, zářivky do stánků a novou lampu do dataprojektoru.
Kromě příjmů z činnosti sboru byl významným příjmem sponzorský dar od našeho dlouholetého sponzora, za který bylo opět
pořízeno vybavení pro výjezdovou jednotku. Vybavení ve vlastnictví sboru, které užívá jednotka ke své činnosti je již v hodnotě
1.516.468,00 Kč.

Závěr
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se v loňském
roce aktivně podíleli na činnosti sboru.
Velké poděkování patří také všem sponzorům a příznivcům našeho sboru, kteří naší činnost v roce 2012 jakoukoliv formou podpořili.
Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám popřál jménem SDH Rokytnice nad Jizerou v roce 2013 hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti, jak v osobním životě, tak v zaměstnání.
			
Ing. Petr Matyáš
			
starosta SDH Rokytnice nad Jizerou
Pokud Vás činnost našeho sboru nebo zásahové jednotky zaujala natolik, že byste měli zájem se stát našim členem, rádi Vás
mezi sebou přivítáme. Bližší informace je možné získat emailem na
adrese: hasici.rokytnice@seznam.cz nebo každý pátek ve 20.00 hodin v hasičské zbrojnici.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Sportovní den 2. A a 4. A
Dne 14. 3. 2013 jsme s třídami 2. A a 4. A zakončili zimní sezónu
sportovním lyžařským dnem ve SKI AREÁLU MODRÁ HVĚZDA. Přestože počasí v tomto týdnu nebylo příliš příznivé, Krakonoš nám na tento
den seslal krásné slunečné počasí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali manželům Langerovým za
vstřícnost a laskavost (bezplatné lyžování, dřívější spuštění vleku,
teplý čaj a sušenky). Děkujeme také manželům Jurečkovým za to, že
s námi celé dopoledne lyžovali, paní Vojtové a panu Mikoláškovi za
odvoz lyží.
Děti si užily krásné zimní dopoledne.
				
				

J. Pokorná, J. Kantová
ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Sportovní den 3. B
V pátek 15. 3. 2013 se žáci 3. B zúčastnili sportovního dne v lyžařském areálu na Zemexu. I když předpověď hlásila slunečné počasí,
ráno nás přivítalo silným větrem a sněžením. Děti z hor ale dokázaly,
že je nepřízeň počasí neodradí a užívaly si krásně upraveného svahu
a poloprázdné sjezdovky. Celé dopoledne uběhlo jako voda a děti odjížděly unavené, ale šťastné a spokojené.
Děkujeme tímto rodině Tesárkových za odvoz k vleku a sladkou
odměnu a Langerovým za volný vstup na vlek a teplé občerstvení.
Bez jejich pomoci bychom naše rozloučení se zimou nemohli uskutečnit. Ještě jednou díky všem.
M. Hnyková

INZERCE

MVDR. KAROLÍNA STEHLÍKOVÁ – VETERINÁRNÍ LÉKAŘ
Poskytuji preventivní péči (vakcinaci, antiparazitární program), interní medicínu, poradenství, základní
chirurgii, odstranění zubního kamene, prodej klinických diet …
Jablonec nad Jizerou 329 (v budově Zverimaxu), Tel: +420 731 104 290
ORDINAČNÍ HODINY:

PONDĚLÍ 9 – 11		

STŘEDA 16 – 18

Po domluvě je návštěva možná i mimo ordinační hodiny případně přímo u chovatele.
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Kurz první pomoci pro 5. třídu
Začátkem března žáci páté třídy absolvovali kurz první pomoci s paní Renatou Sodomkovou, která pracuje jako zdravotnice u RZS v Jablonci nad Nisou. Během dopoledne si žáci
osvojili dovednosti s poskytováním první pomoci při zástavě dechu a tepu, šoku, popáleninách, masivním krvácení a zlomeninách. Všichni si vyzkoušeli umělé
dýchání a srdeční masáž na figuríně, ošetření zlomeniny či zastavení
krvácení tlakovým obvazem. Na závěr kurzu žáci ve dvojicích vyplnili
znalostní test a dvě nejúspěšnější
dvojice budou naši školu reprezentovat v krajském kole zdravotnické
soutěže HELPÍK v květnu v Jablonci
nad Nisou.
www.helpik.cz

Tělocvik trochu jinak
V rámci vyučování tělesné výchovy žáci 6. – 9.
třídy navštívili v prvním pololetí letošního školního roku kuželnu TJ Spartak, kde pronikli do tajů
kuželkářského sportu pod zkušeným dohledem
pana Zdeňka Novotného. V hale TJ Spartak si
děti vyzkoušely cvičení na balančních míčích
bossu s Anetou Šablaturovou. Další netradiční
hodinu tělocviku děti zažily s Ivou Šaldovou na
lekci spinningu. Druhé pololetí bylo zaměřeno
na zimní sporty. Žáci si vyzkoušeli běžecké lyžařské tratě u kapličky, někteří zvládli i výlet na Ručičky a Dvoračky. Příznivci sjezdového lyžování
si změřili síly při závodech ve slalomu v měřené
trati na Křížku ve Skiareálu Lysá hora.
Cílem všech těchto aktivit je ukázat dětem,
že svůj volný čas mohou trávit různými způsoby,
a že sport může být i zábavný.
Poděkování patří všem výše jmenovaným,
kteří se ve svém volném čase dětem věnovali.
Ing. Ivana Gebrtová
Školní závody ve sjezdovém lyžování
se uskutečnily 15. března 2013 v měřené
trati u vleku Křížek ve Skiareálu Lysá hora.
Závodů se zúčastnilo 30 dětí rozdělených do pěti kategorií. Měřeným úsekem projel každý závodník 2×. O umístění
rozhodoval lepší z obou časů. Vyhlášení
výsledků se uskutečnilo v restauraci Kokrháč, první tři žáci z každé kategorie obdrželi diplom a drobnou věcnou cenu.
Poděkování patří nejen pracovníkům TJ
Spartak, kteří nám vyšli vstříc při organizaci závodu, ale i dobrovolníkům z řad rodičů
panu Samohelovi a panu Bogdánymu.
V příštím roce bude naší snahou tuto
úspěšnou akci zopakovat, případně nabídnout možnost změřit síly i snowboardistům.
Ing. Ivana Gebrtová
Rokytnický zpravodaj
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŽÁKYNĚ 5. – 6. TŘÍDA
KAROLÍNA HNYKOVÁ
NIKOLA HARTYCHOVÁ
NATÁLIE JÓNOVÁ
TEREZA MARTÍNKOVÁ
VALERIE ŠTAJEROVÁ
MICHAELA PATOČKOVÁ
TEREZA POHOŘALÁ

36,63
36,64
39,39
39,42
39,54
40,65
41,69

36,97
37,33
38,51
39,11
39,63
42,26
44,71

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

ŽÁCI 5. – 6. TŘÍDA
JIRKA MARTIN
TOBIÁŠ VLK
TOMÁŠ PASECKÝ
JAKUB JIRÁSKO
JAROSLAV VOTOČEK
VOJTĚCH KOVÁŘ
VOJTĚCH VESELOUŠ

33,18
34,90
39,45
41,15
41,96
47,41
53,63

34,11
36,11

1.
2.
3.
4.

ŽÁKYNĚ 7. – 9. TŘÍDA
DENISA VRDLOVCOVÁ
BARBORA KUBÍČKOVÁ
MICHAELA JANOUŠKOVÁ
MONIKA KOBROVÁ

39,90
38,33
38,52
39,57

36,27
39,81
38,61
39,86

1.
2.
3.
4.

ZÁVODNÍCI
RICHARD SAMOHEL
JAKUB SEIDL
KAROLÍNA SEIDLOVÁ
DANIEL BOGDÁNY

26,44
27,35
27,85
29,14

26,25
27,45
27,94
28,91

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

ŽÁCI 7. – 9. TŘÍDA
FILIP PONOCNÝ
ALEXANDR POHOŘALÝ
PAVEL VACEK
JAN ŠILHAVÝ
ANTONÍN WALDMANN
JAKUB TESÁREK
RICHARD WEIGEL
PETR ŠTĚPÁNEK

31,34
35,59
36,64
36,61
36,35
36,74
40,22
40,86

32,34
37,49
35,87
35,94
36,28
36,38
42,09
44,28

40,36
41,91
45,21
55,59
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Školní dívčí turnaj v ringu
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, která hrála systémem každý s kaž
dým. Po napínavých soubojích nakonec vyhrálo družstvo Team Dreams. Není však až tak důležité, kdo vyhrál, ale že mají děti v dnešní
době chuť se hýbat.
SMEČKA
POKÉMONI
TEAM
DIGIMONI
LÍBIE
B
PATOČKOVÁ POKORNÁ
DREAMS
HÝBLOVÁ HÝBLOVÁ
MEDKOVÁ ERLEBACHOVÁ PFEIFEROVÁ ŠIMŮNKOVÁ KOBROVÁ
JONOVÁ
KUBÍČKOVÁ PATOČKOVÁ KYNČLOVÁ GEBRTOVÁ
HARTYCHOVÁ

P

SMEČKA

X

3:15

12:15

0:15

10:15

0

5.

POKÉMONI

15:3

X

13:15

15:9

15:9

3

2.

TEAM
DREAMS

15:12

15:13

X

15:9

15:1

4

1.

DIGIMONI

15:0

9:15

9:15

X

15:8

2

3.

LÍBIE

15:10

9:15

1:15

8:15

X

1

4.

HRAJE SE NA JEDEN SET DO PATNÁCTI – KAŽDÝ S KAŽDÝM

Sportovní den 3.A
18.3. 2013 se zúčastnili žáci 3.A ZŠ v Rokytnici
nad Jizerou sportovního
dne na běžkách. Společně jsme se vydali ke kapličce v Horní Rokytnici.
Počasí nám přálo, a přestože některé děti stály na
běžkách poprvé, všem se
to líbilo. Na závěr jsme si
zazávodili.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Naše školní družina jako každoročně lyžovala na vleku „U Koupaliště“. Pěkné počasí nám přálo a my jsme si celé dva týdny
opravdu moc užívali. Na závěr lyžování jsme
uspořádali závody školní družiny. Trať nám
připravila paní Pavlíková, za což ji moc děkujeme. Všechny děti dostaly sladkou odměnu,
diplom a nejlepší lyžaři věcnou cenu.
Tímto bychom chtěli mnohokrát poděkovat firmě Udatný, která nám sponzorsky
umožnila lyžování, a všem pracovníkům

14

jejich firmy, kteří byli k dětem vstřícní a ve
všem nápomocni; pan Stejskal nám pomohl s odvozem a svozem lyží, firma Major SKI
nám zapůjčila na dva dny instruktora, což
nám naše lyžování obohatilo.
V neposlední řadě děkujeme za pomoc a ochotu rodičům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu lyžování: p.
Doubkovi, pí. Kalendové, p.
Kousalovi, pí. Krauseové, pí.

Lutzové, p. Majorovi, pí. Olaszové, pí. Š. Slavíkové, pí. Srpové a pí. L. Zlámalové.
vychovatelky ŠD
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ZŠP A ZŠS ROKYTNICE NAD JIZEROU
I letos jsme byli na lyžařském výcviku. Oproti loňskému roku jsme více času věnovali začátečníkům. Tři
dny jsme lyžovali v lyžařském areálu Pařez a dva dny
na Studenově.
Velké poděkování patří panu Palmemu a Spartaku
Rokytnice nad Jizerou a. s. za možnost bezplatného
lyžování. Také jejich zaměstnancům za vstřícný a trpělivý přístup k dětem naší školy.
Velké dík patří také Udatným za vytvoření příjemného zázemí pro lyžování a zapůjčení veškerého lyžařského vybavení za minimální poplatek.
Děkují učitelky a žáci ZŠ praktické a speciální

Foto: Miroslav Erlebach

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ ROKYTNICE

Jak jsme si užili letošní zimu
Po týdenním lyžařském výcviku, který proběhl začátkem ledna, si
děti celou zimu zdokonalovaly hravou formou lyžařské dovednosti
na lyžařských vlecích: ve Ski areálu Udatný a Ski areálu Pařez – Palme.
Výhodou pro nás je blízkost těchto lyžařských vleků (200m), proto využíváme podmínek a laskavosti majitelů LV a děti, které chtějí,
lyžují i místo vycházky.
Tato činnost naší školky je obdivována turisty a návštěvníky Rokytnice. Velkou zábavou pro děti byl karneval na lyžích. Sněhové
podmínky nám přály a tak si malí lyžaři užívali na svahu v nápaditých
maskách. Všichni se těšili na pohoštění v Krmelci, kde si na posledním lyžování každý pochutnal.

Rokytnický zpravodaj
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Velikonoce jsme oslavili závodem na ježdíkách „O velikonočního
zajíčka“ (vyhrál každý).
Zima pomalu končí a my se chystáme na přání dětí do Dinoparku
nebo Babylonu.
V dubnu nás už čeká na našem dopravním hřišti u MŠ – získání
dětských řidičských průkazů pro odrážedla a koloběžky.
Na závěr děkujeme všem, kteří umožnili dětem naší MŠ prožít
hezkou zimu.

PODĚKOVÁNÍ:
MŠ Dolní děkuje všem, kteří navštívili náš Společenský večer:
„PLES v KINĚ“ a všem sponzorům. Výtěžek bude použit na nákup
koloběžek a odrážedel na dopravní hřiště.
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UDÁLO SE

Foto: Rostislav Šturma

PAŠERÁCKEJ VEJKEND 15. 2. – 17. 2. 2013
O víkendu 15. až 17. února 2013 proběhla v Rokytnici nad Jizerou
velice známá a tradiční akce „Pašeráckej vejkend“. Na Dolním náměstí si mohli návštěvníci vybrat ze sortimentu místních a regionálních
výrobků. Jitrnice, jelítka, ovar, tlačenka, zabijačkový guláš, prdelačka
a sulc voněly po celém náměstí a obsluha ve stánku měla co dělat,
aby neustálému přísunu nakupujících stačila. Dalším místem, kam
zavítaly téměř všechny děti, byl kreativní stánek místního Domu dětí
a mládeže. Rádi bychom využili tento článek a poděkovali učitelkám
z DDM, které se dětem po celou dobu věnovaly. Velké díky patří také
SDH Rokytnice nad Jizerou, členové sboru v brzkých ranních hodinách
vyčistili náměstí a postavili stánky. Během jarmarku žákyně ze Základní školy nabízely návštěvníkům výborné koláče, které pod dohledem
paní učitelky Vávrové upekly. Všem patří velké poděkování. Součástí
jarmarku byl i doprovodný program s živou hudbou, divadélko pro
děti, zimní a jarmareční písně v podání sólistek ze ZUŠ Jablonec nad
Jizerou, polská skupina Wojcieszowianky, kerkonošská poudačka v podání Slávky Hubačíkové a očekávaný příchod Krakonoše. Krakonoše

jsme měli letos dokonce dva. Krakonoše ze sněhu ztvárnil předcházející den pan Jindřišek, kterému tímto děkujeme za jeho skvostné dílo.
Díky patří také panu Škodovi, který jako Krakonoš přivítal lyžníky na
náměstí a odvedl je s průvodem na Studenov.
Během odpoledne se v zasedací místnosti Městského úřadu otevřela výstava s názvem „Secesní rokytnická radnice rukama žáků“.
Práce žáků z Rokytnice a Wojcieszówa braly dech. Vytvořit obrázek
radnice letos nebyl jediným úkolem, který jsme si pro žáky základních škol připravili. V malých týmech se pustili do sněhosochání.
Jejich dílnou bylo prostranství před Tescem a vytvořili chobotnici
a vodní želvu. Proč žáci zvolili právě tato zvířata, nevíme, ale velmi
se jim povedla a každý je hned poznal. Děkujeme.
Děkujeme Horské službě za perfektní přípravu a průběh sjezdu
pašeráků na Studenově, opět se vám to povedlo, jako každý rok.
Akce plná masopustního veselí a zábavy byla spolufinancovaná
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA v rámci OPPS 2007 – 2013. Evropská Unie. Překračujeme
hranice.

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

Foto: Rostislav Šturma

Dětský karneval - 24. 2.2013

Prosba:

V neděli 24. 2. 2013 se ve školní jídelně ZŠ konal Dětský karneval. Děti
přišel navštívit pán hor Krakonoš s Ančetem a po kratší rozmluvě jim rozdával dobroty. Novinkou pro děti bylo nechat si nafouknout balónek od krásné princezny, ze které byly unešeny především holčičky. Všechny děti měly
nádherné masky a celý karneval si užily do sytosti. Děti tancovaly do rytmu
hudby DJ UV a po takovém výkonu si zasloužily občerstvení, které bylo bohaté. Pořadatelem byl jako každý rok Dům dětí a mládeže pod Střechou.
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Vážení a milí spoluobčané,

Muzeum Starý kravín o.s. Františkov plánuje letos v létě VÝSTAVU STARÝCH HRAČEK (konec 19. století až do
80 let minulého století). Rádi bychom Vás touto cestou poprosili, zda u Vás doma na půdě, v rohu skříně či jiných krásných místech,
nenajdete hračky patřící do tohoto období. Pokud nějaké takové máte a zároveň máte chuť nám je zapůjčit, přineste je prosím
do konce května na MÚ Rokytnice nad Jizerou - kancelář Matriky, nebo přímo na Starý Kravín do Františkova (č.p. 63). Rádi si
pro hračky zajedeme i k Vám domů, postačí zavolat a dohodnout se s námi. Na každou zapůjčenou hračku/soubor hraček bude
2. azpět.
23.Případné
3. 2013 dotazy
tam volejte
zpět na tel. 775 970 180.
sepsána smlouva a Vy tak nemusíte mít strach, že se Vám Váš oblíbenec 23.
nevrátí
Horní Rokytnice
9:30 18:05
Těšíme se na spolupráci a návštěvu.								
Jana Brožová
Dolní náměstí
9:35 18:00
3 - 4/2013

Rokytnický zpravodaj

KULTURNÍ SERVIS
Rokytnice nad Jizerou

Okolí

• 11. 4. 2013 – Zájezd na muzikál Kleopatra, Tipsport Aréna Liberec, odjezd v 17.30 hod., 730,- Kč.
• 12. 4. 2013 – 13. 4. 2013 – Jarní bazárek, Jídelna ZŠ.
• 19. 4. 2013 – Loučení se zimou s Parademarche na Háskově,
Františkov.
• 30. 4. 2013 – PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny na Pálení čarodějnic, které se uskuteční v úterý 30. dubna 2013 na centrálním parkovišti
P2 v Horní Rokytnici.
Program:
»» 19.30 – 19.45 hodin – řazení lampiónového průvodu u bývalého
A-clubu
»» 19.45 – 20.00 hodin – lampiónový průvod
»» 20.00 hodin – vystoupení mažoretek DDM Pod střechou
»» 20.30 hodin – zapálení vatry
»» Vystoupí skupina VICHR Z HOR. Občerstvení zajištěno!
»» Žádáme občany, aby do připravované vatry nenaváželi žádný
vlastní rostlinný či jiný odpad.
• 31. 5. 2013 - Travestie show Hanky Panky, KD Rokytnice, 19.00
hod.
• 2. 7. 2013 – 6. 7. 2013 – Dřevosochání, Galerie Starý kravín Františkov.
• 9. 8. 2013 – 11. 8. 2013 – Kovosochání, Galerie Starý kravín Františkov.

• 9. 4. 2013 - Kurz automatické kresby, 10.00 – 16.00 hod., Jablonec
n. Jiz.
• 9. 4. 2013 – Okénko do Tibetu, Ladakh, Zanskaru a Spiti, výstava
fotografií, Galerie v kotelně Jilemnice.
• 11. 4. 2013 – Ladakh, severní Indie – svět nepříliš dotčený civilizací přiblíží Radka Tkáčíková, SD Jilm Jilemnice.
• 12. 4. 2013 – Krakonošův bál – SD Jilm Jilemnice.
• 17. 4. 2013 – Divadlo Palace Praha – Miláček Anna, komedie, SD
Jilm Jilemnice.
• 18. 4. 2013 – Galakoncert festivalu Patříme k sobě, pořádá Podkrkonošská společnost přátel a dětí zdravotně postižených Semily, SD Jilm Jilemnice.
• 19. 4. 2013 – Vypsaná Fixa + Wohnout, sokolovna Bozkov.
• 24. 4. 2013 – Buddhismus Diamantové cesty, přednáška, SD Jilm
Jilemnice.
• 13. 5. 2013 – módní přehlídka taneční skupiny Paul Dance Jilemnice, SD Jilm Jilemnice.
• 17. 5. 2013 – Island – Půl roku na Islandu, přednáška, SD Jilm
Jilemnice.
• 18. 5. 2013 – Večer se Stanislavem Zindulkou, beseda, projekce
filmu Babí léto, autogramiáda, SD Jilm Jilemnice.
• 18. 5. 2013 – Májový jarmark v Jilemnici s bohatým doprovodným programem.
• 9. 8. 2013 – 10. 8. 2013 – Keltská noc, Areál můstků Harrachov.

Flétnové rojení
Příchod jara inspiruje k nebývalé činorodosti nejen zpěvné ptactvo a hmyz, ale i muzikanty. Flétnisté z mnoha míst celé republiky si
vybrali ke svému rojení právě Jablonec v období všeobecného rozkvětu. Na první květnový víkend se slétnou na seminář do Základní
umělecké školy a v neděli 5. května rozezní v 11 hodin chrámový
prostor kostela Sv. Prokopa. V koncertním programu OBRÁZKY
Z PŘÍRODY uslyšíte příznačně Jaro z Vivaldiho Čtvera ročních dob
či Let čmeláka Rimského-Korsakova. Inu, rojení je rojení. Flétnový
soubor Magistri pod vedením své včelí královny MgrA. Magdaleny
Bílkové Tůmové vás srdečně zve a slibuje příjemný zážitek vhodný
i pro alergiky.
Tříleté pravidelné setkávání na seminářích flétnové komorní
hry, pořádané NIDV v Hradci Králové, přerostlo ve vřelé přátelství
a koncertování souboru Magistri při různých příležitostech. Inciátorkou kurzů a garantem umělecké kvality je MgrA. Magdalena Bílková Tůmová, absolventka Pražské konzervatoře u prof. Jana Hecla,
Akademie múzických umění u doc. Františka Čecha a postgraduálního studia komorní hry ve třídě prof. Lubomíra Kosteleckého, člena Smetanova kvarteta. Tato úžasná flétnistka zazářila na mnoha
soutěžích, mimo jiné jako laureátka mezinárodní soutěže Pražského
jara, a natočila desítky nahrávek pro český rozhlas a hudební nakladatelství PANTON. Své bohaté interpretační zkušenosti s komorní
hudbou uplatňuje v Triu con flauto, Syrinx a Magistri.
Její velkou zásluhou je zpřístupňování tvorby soudobých českých
skladatelů ostatním uměleckým pedagogům i nejširší posluchačské
veřejnosti.
Hana Friedová, ZUŠ Jablonec nad Jizerou

Rokytnický zpravodaj
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MAGISTRI
Zveme Vás na FLÉTNOVÉ ROJENÍ,
koncert souboru příčných fléten Magistri
pod vedením MgrA. M. Bílkové - Tůmové,
do kostela Sv. Prokopa v Jablonci nad Jizerou
v neděli 5. května 2013 v 11 hodin.
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POUDAČKA
S laskavým svolením p. Ing. Stanislava
Soukupa autora si přečtěte vzpomínky jak
„Bylo nebylo“ na horách Krkonoších.
MELUZÍNA
Stmívá se, venku padá sníh a fouká vítr.
Fouká moc již druhý den, a tak jsme všichni u kamen, děda, babička, maminka, tatínek, Anna a já. Anna je moje teta, nevdala
se a tak zůstala u nás na chalupě. Na mě je
moc hodná, a když běhám venku, tak má
o mě starost. Ví proč. Když byla malá, tak
někde lezla, spadla a zlámala si ruku a narazila záda. V nemocnici nebyla, na to tehdy
nebyly peníze, tak ji to prý rovnal jen místní, nějaký pan Hůlka. Měla ruku zlámanou
nadvakrát a špatně jí to srostlo. Tak má na
svoje dovádění špatnou vzpomínku. Nerada
o tom mluví a nechce ruku ukazovat. Ale
dneska jsou všichni nějak tiší. Děda stojí
u kamen a hřeje si záda. Ostatní posedávají
na lavici a všichni posloucháme, jak to venku
fučí. Babička se zvedla, a že půjde do sklepa
pro brambory k večeři. Sklep na brambory
je vedle pod stodolou, a tak babička musí
ven. Uvazuje si teplý šátek, vezme velký
hrnec, co se v něm vaří vždycky brambory
a jde bosa. Chodí stále bosa, jak je zvyklá,
říká, že ji nezebe. Vrací se s plným hrncem
brambor, celá zasněžená. Čerti se tam ženěj, to se zas asi někdo voběsil, říká babička
a staví hrnec na plotnu. Venku vítr jen skučí,
šlehá se sněhem do oken a lomcuje dveřmi.
Je mi nějak úzko a hledám ochranu u maminky. Vítr vyfoukne občas kouř z kamen,
někdy vyšlehne i plamen. To se babička křižuje, „Pámbů s námi.“ Vítr občas jakoby zpíval: „Vííí, vííííí.“ To babička říká, „Meluzína
pláče.“ Po chvíli vytahuje z kredence svíčku,
hromničku, svěcenou v kostele, zapaluje ji
a začíná se modlit. Je mi z toho všeho úzko.
Nevím co je Meluzína, jak se čerti ženěj
a proč se ženěj, když se někdo voběsil. Zeptám se babičky, ale až se přestane modlit.
Venku je tma a hrozná metelice.
Brambory se uvařily, maminka přinesla
hrnec podmáslí, tvaroh a bude se večeřet.
Babička nechává svíčku hořet, před večeří se pokřižuje a všichni sedáme ke stolu.
Maminka mě loupe brambory, krájí a maže
tvarohem.
Mám svůj hrneček s podmáslím, a kdyby
se venku neženili čerti, tak by mi bylo docela dobře.
Po večeři babička poděkuje, „zaplať
Pámbů“, a já se konečně můžu zeptat:

„Babi, proč se čerti ženěj, když se někdo voběsí?“ „Jó, no jo, dyž se někdo voběsí, tak
jeho duše nemůže do nebe, loudá se po sjetě a čerti ji honěj a perou se vo ni. Z toho
je pak velký pouětří, a tak se říká, čerti se
ženěj, že maj jako radost, že maj tu duši.“
„A babi, co s tou duší udělaj?“ „No co, nakonec vodnesou do pekla.“
Do oken se zas prudce opřel vítr, šlehá
se sněhem, div nevylomí okna. „Pámbů
s námi“, modlí se babička i děda se křižuje. Venku zas to „Víííí, vííííí“. To ta Meluzína
pláče, jak říkala babička. Mráz mi přejíždí po
těle, ale přesto se zeptám: „A babi, a proč
ta Meluzína pláče a kdo je to ta Meluzína?“
„Jo, venku je boží dopuštění a ty chceš,
abych ti vypravovala vo Meluzíně. Tak teda,
vono to už je strašně dámno. Dole v kraji
žil bohatej pán, ňákej urozenej rytíř nebo
šlechtic, zkrátka, byl to lepčí pán. Měl mnoho pozemků a poddanýho lidu, jako tady to
má šecko pán hrabě Harrach. Taky měl círu,
co se menovala Meluzína. Takový diuný
méno ni dali, inu holt páni. A ta Meluzína
byla strašně rozmazlená, šecko měla, nač
si vzpoměla, no takovej fracek rozmazlenej
a zlej. Dyž vyrostla, tak že by se měla vdáť.
Ale nikdo ji nechtěl, ženiši se ji ňák báli. Až
jennou na ten jejich zámek přijel nějakej rytíř a ten, že by si ji rád vzal. Tak byla svarba
a von si ji vodvez na ten svůj hrad. Bylo to
někde vysoko v horách, ve skalách a vokolo
samej háj. Taky pak měli ňáký děti, ale vo
ty se muselo starať služebnictvo. Milostivá
paní Meluzína pořádala jen šelijaký tratace
a vo děti se moc nestarala.
Tak se stalo, že se děti někde zatoulaly
v těch skalách a háji. Tenkrát byly eště háje
pelný divokejch zvířat, a tak možná někde zahynuly. Tu byl na hradě velikej smutek a ten
rytíř se strašně rozzlobil a Meluzínu vyhnal
a bez dětí ať se nevrací. Všichni ji vopustili,
protože byla zlá a nikdo ji neměl rád. Tak bloudila po těch horách a skalách, plakala, volala
děti ale marně. Nakonec asi taky někde zahynula. A vod tý doby její duše lítá s větrem po
horách, po celým kraji, hledá děti a při tom
pláče.“ Venku zas to hrozivý: „Vííí, vííííí!“ „Tak
už to víš a dyž je velijkej vítr, tak rači ven nechoď, aby si tě Meluzína nevzala.“
Babička dovyprávěla. Elektrika, co máme
od pana Špidlena, jen tak poblikávala a nakonec zhasla úplně. Všude je tma, bojím
se a držím se maminky. Jdeme spát. Ještě
pod peřinou myslím na Meluzínu a její děti.
Jsem rád, že jsem doma a v bezpečí.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Rokytnice nad Jizerou
by chtěl touto cestou PODĚKOVAT
všem, kteří věnovali věcné dary do soutěže o ceny v rámci Hasičského plesu nebo přispěli jakoukoliv částkou na činnost sboru při předávání pozvánek na ples. Tyto prostředky budou použity na nákup vybavení pro výjezdovou jednotku, na financování činnosti
kroužku mladých hasičů a na činnost sboru.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Životní jubileum
slaví v měsíci březnu
a dubnu 2013 tito naši
spoluobčané:
80 let

81 let
82 let

83 let
84 let

85 let

86 let
87 let

88 let
89 let

90 let
91 let
92 let
93 let
95 let

Palme Arnošt
Goldmannová Jaruška
Martinková Marketa
Kuřinová Vlasta
Koldovský Vladislav
Soukupová Zdeňka
Muchová Marie
Wild Karel
Bartoničková Libuše
Jirouš Oldřich
Hásek Vladislav
Jón Ladislav
Votoček Josef
Vojkůvka Jiří
Hásková Pavla
Kobr Miroslav
Kácel Jiří
Petráková Ludmila
Chlumová Anna
Zachová Růžena
Fait Josef
Pochop Miloslav
Ďulayová Miloslava
Kmínek Josef
Kebrtová Marie
Králíček Lubomír
Kamencová Jaroslava
Bartoníčková Jarmila
Kocourková Ludmila
Kavanová Božena
Opočenská Lidmila
Echtnerová Lidmila

Všem oslavencům
blahopřejeme!

Děkujeme za písemné a osobní
vyjádření soustrasti s úmrtím paní
Vlasty Valáškové, kterého se nám
dostalo od lidí blízkých i od těch
spoluobčanů, kteří ji znali nebo
se s ní v našem městě dlouhá léta
potkávali. Děkujeme panu O. Pfeiferovi za jeho vstřícnost a profesionálně vykonávanou práci.
Rodina Valáškova

3 - 4/2013
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Anketa – Spokojenost se službami Městské knihovny
Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci s Městskou knihovnou
připravilo pro své občany krátkou anketu - dotazník na téma „Spokojenost se službami Městské knihovny v Rokytnici nad Jizerou“.
Pokud budete mít zájem a máte k tomuto tématu co říct,
budeme rádi, když tento dotazník vyplníte on-line na následujícím odkazu (jedná se o pouze o pár minut vašeho času):
www.survio.com/survey/d/V5O8G1Q5K0A8B9H6G (odkaz naleznete i na www.mesto-rokytnice.cz).

Dotazníkové šetření je zcela anonymní a dobrovolné. Zjištěné
údaje nám pomohou zlepšit nabízené služby a aktivity ze strany této
organizační složky města.
Dotazník lze vyplnit i v listinné podobě, formulář je k dispozici
v Městské knihovně. Ten lze odevzdat přímo v Městské knihovně
(anonymní schránka určená pro tuto anketu), nebo na Městském
úřadě v Rokytnici nad Jizerou (informační centrum nebo podatelna
úřadu), a to nejpozději do 31. května 2013.

Nové knihy

Nové knihy na březen
Romány pro ženy, psychologické a společenské romány:
»» Bradford – Mosty osudu
»» Lowell – Zmatek v srdci
»» Váňová – Ať myši nepláčou
»» Peroutková – Cesta z Arkád
»» Patočková – Miluju tě, tak vypadni
»» Jenoff – Vše, co jsme milovali
»» Adams – Prostě láska
»» Colemanová – Království nevinnosti
»» Joyce – Nepravděpodobná pouť Harolda
Frye
Autobiografické romány:
»» Scheinpflugová – Byla jsem na světě
»» Zaciosová – Vozík a vězení je pro každého
Regionální literatura:
»» Sůvová – Čím jsou lidé živi. Podkrkonošská románová kronika
»» Buchal-Benecký – Krakonošovo povídání.
Vyprávění nejstaršího člena lesáckého
rodu
»» Krkonoše pohledem Jana Buchara a Josefa Vejnara
Historické a fantasy romány:
»» Kanakaredes – Dynastie boha slunce
»» Dvořák – Meč pro královnu
»» Martin – Bouře mečů (Píseň ledu a ohně
– kniha třetí)
»» Fitzpatrick – Finále
»» Oliver – Delirium

Napětí:
»» Nesbo - Pentagram
»» Harris – Vražda v Hell´s Kitchen
»» Peters – Záhada sarkofágu
»» Cook – Pojistka smrti
»» Bauerová – Vřesoviště
»» Cimický – Prchající stín
»» Grisham – Amatéři

Nové knihy na duben
Romány pro ženy, psychologické a společenské romány:
»» Haran – Planoucí eukalypty
»» Crosse – Růže z Cherybrooku
»» Roberts – Veřejná tajemství
»» Meacham – Poselství růží
»» Cookson – Tilly Trotterová
»» Šárková – Zašívaná panenka
»» Wang – Mezi mužem a ženami
»» Joyce – Nepravděpodobná pouť Harolda
Frye
»» Leante – Pamatuj, že tě mám rád
»» Adams – Chování nočních motýlů
»» Guenassia – Klub nenapravitelných
optimistů
Autobiografická a historická literatura:
»» Wolf – Deník Otty Wolfa 1942-1945
»» Sichinger – Duchové Šumavy
»» Reinerová - Adiós, Španělsko (novela)
»» Singer – Otrok
»» Slouka – Útěky (povídky)

Humoristická a poetická literatura:
»» Mlynářová – Asi nejsem ženská
»» Bates – Poupata odkvétají v máji
»» Jaroš – Jak udělat kariéru. Praktická příručka pro kancelářské krysy
»» Bach – Jonathan Livingston Racek
Napětí (detektivky, thrillery):
»» Vondruška – Krev na kapradí (povídky)
»» Frenchová – Ztracený přístav
»» Robertsová – Smrtící nevinnost
»» Östlund – Zápach odlivu
»» Dorn – Mrazivé ticho
Populárně-naučná literatura:
»» Čtenáři a internauti (Trávníček)
»» Vývojová psychologie I., II. (Vágnerová)
»» Dramata a frašky ekonomie (Kohout)
»» Internet pro seniory (Šanc)
»» Americká pěchota za 2. světové války
(Rush)
»» Pohádka o ztracené krajině. Psychologie
sebekoučování (Bahbouh)
»» Cesty za oponu času (Motl)
»» Skvosty skal a skalních měst
»» Leningrad. Tragédie obleženého města,
1941-1944 (Reid)

Knihovna v číslech – 2012
•
•
•
•
•
•
•

KNIHOVNÍ FOND:
Knihovna měla k 31. 12. 2012 celkem 15.968 knihovních jednotek (knihy, brožury).
Přírůstky do fondu knih celkem: 645 (511 knih, 134 brožur)
Zakoupeno: 421, Dary: 224 (čtenáři, MK ČR)
Knihy pro děti: 197 (naučné: 18, beletrie: 179)
Knihy pro dospělé: 448 (57 naučné, 391 beletrie)
Úbytky: 488 knih a brožur vyřazeno z fondu (zastaralé obsahem
nebo neopravitelně poškozené).
Knihovna čtenářům nabídla 11 titulů periodik, pravidelně odebíraných nebo získaných darem. Z regionálních periodik dostáváme dvouměsíčník Rokytnický zpravodaj (archivuje se), Pasecké
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čtení (Svatováclavský sbor, 4× ročně, archivuje se) a dále Jizeran
(MÚ Jablonec n.Jiz.) a Puls (Vrchlabí), které se neuchovávají.
• Přibližně 10.000 knihovních jednotek je ve volném výběru (v půjčovně pro děti a dospělé), ostatní knihy jsou ve skladu.
ČTENÁŘI, NÁVŠTĚVY, VÝPŮJČKY:
• Registrovaných čtenářů je celkem 318, což je 10,71% z celkového počtu obyvatel města.
• Děti do 15-ti let: 140 dětí. Ženy a dívky: 222. Muži a chlapci: 96
• Návštěvy: 2.718 (fyzické, v rámci půjčování). Webové stránky:
1.525 návštěv.
• On-line katalog: 114 vstupů (celkem 1.003 hledání titulů).
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• Výpůjčky celkem: 9.464, což je průměrně 789 výpůjček za měsíc (max. počet výpůjček byl dosažen shodně v červnu a září:
1.177)
• Nejvíce se půjčuje beletrie pro dospělé: 5.979 a beletrie pro děti:
1.580
• Výpůjčky dospělým: 6.643, výpůjčky dětem: 1.854
• Výpůjčky periodik: 967, prolongace (prodloužení výpůjčky):
2.294
• Vyšší jsou proti r. 2011 výpůjčky beletrie pro dospělé, výraznější
pokles je u výpůjček periodik.
• Rezervace: 183
• MVS: 51 výpůjček z jiných knihoven (naučná spec. literatura,
chybějící beletrie), 5 výpůjček jiné knihovně (Harrachov)

Novinky na webu městské knihovny:
• Pokud máte zájem o regionální literaturu - knihy, vztahující se
k našemu kraji – zadejte si v on-line katalogu v řádku: Signatura
slovo REG. Objeví se seznam asi šedesáti knih (romány, poudačky, knihy o Krkonoších, o zajímavostech a historii Libereckého
kraje, apod.), které nabízí naše knihovna také k vypůjčení.
• V kategorii „Historie“ (viz - podrobné menu na hlavní stránce
webu Městské knihovny) přibyly zajímavé a základní informace
o Kronice města Rokytnice nad Jizerou - kdo máte zájem - přečtěte si je.
• Pokud má kdokoliv zájem o bližší informace, týkající se knihovny, může se obrátit přímo na mně při osobní návštěvě knihovny

nebo písemným či telefonickým dotazem. Další informace o knihovně, včetně nových
knih, najdete také na webu.
Současně se omlouváme za
březnové výpadky on-line
katalogu, elektronické pošty
a pevné linky telefonu – byly
způsobeny technickými problémy, spojenými se změnou
poskytovatele internetového
připojení. Děkuji za pochopení i za případné upozornění na další
technické potíže (které už, doufám, nebudou tak časté).
Soňa Valášková
Pro ty z nás, kterým je čtení knih a návštěva knihovny radostí, máme
malý dárek, nazvaný Čaj v knihovně. Bude to setkání s knihami a čajem, které připravila paní Eva Pohořalá, naše čtenářka. Další setkání
mohou na toto navazovat a příjemnými zážitky, nejen čtenářskými,
může přispět každý ze zúčastněných - nadšených čtenářů a přátel
knihovny. Kromě toho můžeme na dalších setkáních společně objevovat a sdílet i další činnosti, které potěší duši a mysl (tipy na knihy,
zájmy, výrobky ...) a také samozřejmě využít služby knihovny. Poprvé se uvidíme ve čtvrtek 18. dubna v 17 hodin v Městské knihovně.
těší se Eva (keramička) a Soňa (knihovnice)

SPORT
Tabulka:

STOLNÍ TENIS
Muži – Krajský přebor 2. třídy
02.03.2013
03.03.2013
16.03.2013
17.03.2013
21.03.2013
31.03.2013

TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Spartak Chrastava B
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – Jiskra Kamenický Šenov A
TJ Bižuterie Jablonec n. N. D – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Zákupy A – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Turnov B
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – SKST Liberec H

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jiskra Kamenický Šenov A
TJ Sokol Železný Brod A
TJ Sokol Nová Ves n. P. A
TJ Sokol Turnov B
TJ Zákupy A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
TJ Sokol Vesec A
TJ Sokol Košťálov A
SKST Liberec H
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
SKST Liberec G
TJ Spartak Chrastava B

63
61
55
48
42
41
40
40
37
36
33
32

ŠACHY

V březnu skončily soutěže družstev
pro oba naše oddíly v sezóně 2012/2013
1) ”A” mužstvo – 8 členné po loňském sestupu z krajského přeboru, neponechalo nic náhodě a suverénně zvítězilo v krajské
soutěži – skupina východ, když zvítězilo ve všech 10ti utkáních
a získalo 30 bodů. Před druhou Víchovou mělo značný náskok –
8 bodů. Startovalo 6 mužstev a hrálo se dvoukolově.
2) “B” mužstvo – 5 členné, vzhledem k tomu, že náš Liberecký kraj
tuto soutěž 5ti členných družstev nepořádá, zúčastnilo se této
soutěže v sousedním Královehradeckém kraji. Hrálo se ve skupině západ, kde byla družstva z okresu Jičín a Trutnov. Zde hrálo
10 mužstev a naši hráči ziskem 7 bodů obsadili 9té místo.
3) V sobotu 20. dubna pořádá náš oddíl „Jarní Krkonošský turnaj”
v rapid šachu jednotlivců. Začátek v 9.00 hodin v klubovně
sportovní haly. Tempo hry: 2× 15 min. – 9 kol. Zveme příznivce
šachu i neregistrované.
Vítězstvím A mužstva jsme se opět vrátili do krajského přeboru.
Z. Hollmann
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FLORBAL
Liberecká liga mužů
# Družstvo
1. FBC PANTHERS LIBEREC B
2. TJ Spartak Rokytnice n. J.
3. FBC LEGNEX SSKVP
4. Draci SFBK Frýdlant B
5. SK REBELS Liberec
6. SC Podještědí Český Dub
7. FBK Gladiators Česká Lípa
8. FBC Liberec B
9. FBC Sokol Železný Brod
10. TJ Sokol Koberovy
11. Smědavští Vlci SFBK Frýdlant
12. TJ Sokol Bzí
13. TJ Turnov B
14. SK Paintball Varnsdorf

Z
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
15
15
15
14
12
11
9
7
6
5
5
4
4
1

R
3
2
1
0
0
1
0
2
2
2
1
3
2
1

P
1
2
3
5
7
7
10
10
11
12
13
12
13
17

3 - 4/2013

B
48
47
46
42
36
34
27
23
20
17
16
15
14
4

BV
127
190
199
155
148
151
116
116
97
137
90
104
131
129

BO BR
79 48
124 66
117 82
109 46
105 43
120 31
117
-1
131 -15
132 -35
164 -27
145 -55
144 -40
156 -25
247 -118
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LYŽOVÁNÍ
Skvělé, Jan Ouvín druhý v obřím
slalomu na neoficiálním žákovském
MS Topolino 2013!
Trofeo Topolino je považováno za neoficiální
mistrovství světa žáků a pro nejmladší kategorie lyžařů je první opravdu velkou akcí v kariéře.
Druhé místo a stříbrná medaile v podání Honzy Ouvína (TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou) je
vážně skvělé, pro srovnání třeba Kryštof Krýzl
tam skončil před lety třetí ve slalomu a dodnes
si to považuje.
Našim žákům se první den opravdu vydařil,
kromě Honzy Ouvína se prosadili i další: V bodované patnáctce se umístil dále Filip Forejtek

11. v kategorii starších žáků, Nicol Dubnová 12.
v obřím slalomu mladších žákyň, Petra Kotrlová
pak 13. ve slalomu starších děvčat.
A další členové výpravy? Vojta Bambusek 16.
v obřím slalomu, ve slalomu Kristýna Pilná 18.
místo, Zuzana Zemková 26, Adam Červinka 24.
pozice (TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou). Nikola Dubnová bohužel nedokončila, Jan Zabystřan
se nám zranil při rozježdění před závodem.
Závody pokračovaly v sobotu 9. 3., mladší
žáky čekal slalom, starší se postavili na start obřího slalomu.
Gratulujeme především stříbrnému Honzovi Ouvínovi, ale i ostatním, a těšíme se na další
skvělé výkony!

MČR žactva v alpských disciplínách
Závodníci TJ Spartak Rokytnice ovládli na MČR žactva v alpských
disciplínách závod ve slalomu speciál a zvítězili v obou chlapeckých
kategoriích.
V kategorii ml. žactva se stal mistrem ČR Jan Ouvín a v kategorii
staršího žactva Adam Červinka. Úspěch ve slalomu dokonal Patrik
Benc svým 3. místem.
Další titul MČR získal Jan Ouvín v obřím slalomu a díky nepřízni
počasí a zrušení SG mladších žáků přišel o hattrick (určitě by ho získal!). Další dvě bronzové medaile získal v OSL a SG Patrik Benc.

MČR žactva v alpských disciplínách
Výsledky z MČR dospělých a juniorů, které bylo pořádáno
21. – 24. 3. 2013 ve Špindlerově Mlýně:
NATLAND Group Mezinárodním mistrovství České republiky
v alpských disciplínách 2013

SG – starší žáci
1. Forejtek Filip (ST Svatý Petr)
2. Straka Jan (LK Chomutov)
3. Benc Patrik (TJ Spartak Rokytnice)
SL – starší žáci
1. Červinka Adam (TJ Spartak Rokytnice)
2. Straka Jan (LK Chomutov)
3. Benc Patrik (TJ Spartak Rokytnice)

SL – mladší žáci
1. Ouvín Jan (TJ Spartak Rokytnice)
2. Bambušek Vojtěch (Ski Soláň)
3. Fiala Eduard (LO TJ VS Praha)

OSL – starší žáci
1. Forejtek Filip (ST Svatý Petr)
2. Straka Jan (LK Chomutov)
3. Benc Patrik (TJ Spartak Rokytnice)

OSL – mladší žáci
1. Ouvín Jan (TJ Spartak Rokytnice)
2. Ťavoda Martin (Ski Bílá)
3. Fiala Eduard (LO TJ VS Praha)

Pavlíček Lukáš Super obří slalom: dospělí 3, junioři 1
Superkombinace: nedokončil
Obří slalom: nedokončil
Slalom: dospělí 7, junioři 3
Jan Kučera
Super obří slalom: dospělí 11, junioři 7, ml. junioři 2
Superkombinace: dospělí 9, junioři 5, ml. junioři 3
Obří slalom: dospělí 5, junioři 2, ml. junioři 1
Slalom: nedokončil

ZŠP a ZŠS ROKYTNICE NAD JIZEROU
pro Vás opět chystá

Jídelna ZŠ Rokytnice nad Jizerou
PÁTEK 12. 4.2013 - Příjem: 16.00 – 19.00, Prodej: 17.00 – 19.00
SOBOTA 13. 4. 2013 - Prodej: 9.00 – 12.30, Výdej: 12.00-13.00
Oblečení pro děti a dospělé, sportovní potřeby, hračky, kočárky…
Vše pevně označte lístkem s cenou, pořadovým číslem a svojí značkou (iniciály jména apod).
Zapište vše do seznamu, s vaším jménem a tel. číslem, který necháte u příjmu.

Účastnický poplatek: 10% z prodeje. Výtěžek z akce bude rozdělen mezi MŠ Dolní a ZŠ Rokytnice n. J.
Informace: Zuzana Počinková, mobil 773 750 097 nebo email: zuzana.pocinkova@seznam.cz

Nabízíme: různé druhy rajčat a paprik, okurky, dýně, celer - bulvový i řapíkový
muškáty, afrikány, cínie, astry

Prodej bude probíhat od 14. května vždy od 8 - 16 hodin.

Plakátky pro Vás vybarvily děti z MŠ Dolní a ZŠ Rokytnice nad Jizerou :o)!!! DĚKUMEME!!!

Rokytnický zpravodaj
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Z Mistrovství světa Masters v Megeve jsme přivezli bronz!
V neděli večer 24. 3. 2013 se vrátila česká výprava Masters
z Mistrovství světa ve francouzském Megeve, které se konalo v termínu 18. - 23. 3. 2013.

Klub Masters Rokytnice n. J. reprezentovali Vlaďka Krejčí, Hanka Ledvinová, Honza Čermák, Petr Udatný a Tomáš Vaněk a z jiných krajů do Megeve dorazili Andrea Červená a Milan Hrstka.
V pondělí nám počasí zhatilo plánovaný trénink SG. Napadlo asi
30 cm nového sněhu a sjezdovky byly totálně nesjízdné. Sice jsme
se o to chvíli snažili, ale nakonec jsme se všichni zbaběle uchýlili
do hospůdky. V úterý byl nakonec zrušen i závod SG a bylo nám
umožněno potrénovat aspoň „měkká kolena“ v korytech postavených slalomů.
Ve středu se konečně začalo závodit ve slalomu - skupina C
a B. V těchto náročných tratích Hanka Ledvinová vybojovala svou
první medaili pro náš tým za 3. místo. Andrea Červená byla čtvrtá
a Vlaďka Krejčí skončila pátá a třetí místo jí uniklo o 27 setinek,
což je výborný výsledek po vynucené roční pauze díky zlomenému obratli…. Honza Čermák ve své kategorii vybojoval 13. místo.
Honza tady závodil za naši reprezentaci již před 40ti lety ve Světovém poháru. Sjezdovku, na které tehdy jeli sjezd, bezpečně i po té
době poznal a svou příkrostí překonala všechny naše představy…
Tehdy to byl prý samý led, závodníci museli přeskočit dvě silničky
a závod sjeli jen ti nejodvážnější. Polská výprava, s ohledem na nebezpečnost tratě, tehdy dostala od trenéra zákaz se tohoto sjezdu
zúčastnit.
Na čtvrtek organizátoři naplánovali SG (kategorie A, B, C). Tratě
byly již dobře připravené, vymetené nebe, slunko. Prostě nádhera.
Místo startu bylo pro všechny tři skupiny stejné a trať byla opravdu
dlouhá a náročná terénními přechody. Andrea nás uklidňovala,
že je to dobré, protože start za normálních okolností bývá ještě
o jeden prudký „hank“ výš. Uf, to jsme si všichni oddechli a hned
se nám zlepšila nálada J …
Andrea vybojovala svůj první bronz. Vlaďka si dojela pro 6. místo a Hanka pro 7. místo.
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Honza Čermák skončil na 19. místě, Petr Udatný na 22. místě,
Tomáš Vaněk na 18. místě a nejlépe skončil Milan Hrstka na 14.
místě.
V pátek se na nás opět smálo sluníčko. My „ holky“ měly volno
a „kluci mláďata“ i ti starší závodili v obřáku. „Áčkaři“ jeli z úplného
vršku Cote 2000 a cíl měli 100 m nad startem „Béčkařů“. Vše krásně šlapalo, jak dobře seřízené hodinky. Jela se dvě kola a po dvanácté bylo vše odjeto. Tento den jsme bohužel zůstali bez medaile.
Honza Čermák si dojel pro 12. místo, Milan Hrstka pro 10. místo
a Petr Udatný pro 22. místo. Tomáš vypadl.
V sobotu nás přivítalo zachmuřené nebe, difuska a docela špatně upravené tratě. Všude byly hroudy a bylo jasné, že rolbaři asi
trošku zaspali... . Do startu obou kategorií se počasí umoudřilo.
Přestalo sněžit, difuska se rozptýlila a na trať bylo aspoň dobře vidět. Slalom kluků končil opět nad startem holek. V obou disciplínách se jela dvě náročná kola. Výborně zajel Milan Hrstka a získal
svou první medaili s MS za třetí místo. Petr vybojoval 10. místo
a Tomáš bohužel nedokončil první kolo. Andrea si dojela pro svůj
druhý bronz. Vlaďka skončila opět na pátém místě a Hanka sedmá.
Konkurence na tomto MS byla opravdu velká a tratě hodně náročné. Celkem jsme za českou výpravu získali 4× bronz, 1× 4. místo,
2× 5. místo. Organizátoři až na drobnosti vše velmi dobře připravili
a byla nádhera sledovat, jak jim vše dobře klape.

My jako tým jsme fungovali také na jedničku a bylo nám spolu
dobře J a doufám, že to v tomto složení zase brzy zopakujeme J…
Ještě jednou všem gratuluji za výborná umístnění a díky i za pohodu, která mezi námi byla, za prima večery a zábavu J.
				
				

Vlaďka Krejčí
Klub Masters Rokytnice n. J.
Foto: Rostislav Šturma
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V sobotu 9. 3. 2013 se v Rokytnici nad
Jizerou uskutečnil další závod ze seriálu Českého poháru ve skialpinismu „O dřevěného
Krakonoše 2013“. Tento dnes již tradiční závod pořádá místní TJ Spartak Alpin club Rokytnice nad Jizerou společně s Horskou službou. Na start tohoto dvanáctého ročníku se
postavilo celkem 73 závodníků a závodnic,
rozdělených do devíti kategorií. Původně
bylo přihlášených téměř sto závodníků, ale
počasí v den závodu bylo natolik nevlídné,
že ne všichni do Rokytnice dorazili. Pořadateli byly vytyčeny celkem tři trasy: trasa „A“,
trasa „B“ a trasa „C“.
Na tu nejkratší, dvanáctikilometrovou
s převýšením 915 metrů, se vydali kadeti,
kadetky, juniorky, open muži a open ženy.
Mezi kadety zvítězil David Novák a Lenka
Hanyšová, mezi juniorkami Lucie Luštincová
a z příchozích si s tratí nejlépe poradili Zdeněk Kříž a Martina Smětáková.

Středně náročnou trať pak měli před sebou junioři a ženy. Tato trasa měřila 19 km
a pozitivní převýšení činilo 1450 m. Rozdíl
oproti trase „A“ byl pouze ve vynechání
druhého výstupu na Vlčí hřeben z údolí
Kozelského potoka. Nejlépe ji zvládl náš
velmi úspěšný reprezentant Dominik Sádlo
z AKLVK Jánské Lázně a s časem 2:01:50 h
byl na této trati jednoznačně nejrychlejší.
Dominik ve svém věku [17] již velmi dobře
konkuruje našim nejlepším mužům a zkušenosti sbírá i ve světovém poháru. Ženskou
kategorii ovládla Michaela Mannová, která zvítězila před druhou Petrou Volfovou
a třetí Janou Nekvindovou časem 2:37:50 h
[všechny AKLVK – Alpinistický Klub Lyžařů
Východních Krkonoš].
Nejdelší a nejnáročnější trať „A“ museli
zvládnout muži a veteráni. Jejich trasa měřila 20,6 km s převýšením 1701 m. Účastníci
museli vystoupat od spodní stanice lanové
dráhy na Lysou horu, dále sjeli po červené
sjezdovce k Huťské boudě, odkud stoupáním pokračovali přes chatu Dvoračky směrem do Kotelních jam až na Čihadlo. Zde
sundali stoupací pásy a Hlubokou strouhou
sjeli volným terénem pod chatu Erlebaška,
kde jim byla překážkou právě Hluboká strouha, která se díky masivnímu oteplení již neRokytnický zpravodaj
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dala přejet na lyžích a závodníci tak byli nuceni sundat lyže a potok přeskočit. Našli se
ovšem i tací, kteří neváhali a i s lyžemi projeli vodou a vytvořili si tak jednoduchý brod.
Po překonání tohoto místa pokračovali ve
sjezdu po Exkurzní cestě dále až na Vidlici.
Odtud stoupali na tuleních pásech na hlavní
vrchol Vlčího hřebene. Následoval náročný
sjezd volným terénem zpět na Vidlici. Velmi
teplé počasí se negativně podepsalo na kvalitě sněhu a tak všechny sjezdy ve volném
terénu ubíraly závodníkům spousty sil. Jak
řekl v cíli sedmý z mužů Michal Veselý: „Ve
sjezdu si většinou člověk trochu odpočine,
ale dnes to bylo mnohem náročnější než výstup do kopce“.

sem 2:09:21 h porazil o minutu a půl druhého Michala Štantejského z SAC Špindlerův
Mlýn. Třetí příčku vybojoval Jan Hepnar ze
Skialpin klubu Horské Služby Orlické hory.
Mezi veterány zvítězil Petr Novák před Janem Fajtem a Liborem Dvořáčkem.

Vyhlášení výsledků proběhlo v prostoru
startu a cíle před restaurací Kokrháč. I přes
náročné podmínky na trati se závod velmi
vydařil a nedošlo k žádnému zranění. Škody
utrpěl pouze závodní materiál.
Po dalším výstupu na vedlejší vrchol
Vlčího hřebene sjeli závodníci přes Jabloneckou cestu k Huťskému potoku. Tady již
naposledy nalepili stoupací pásy a podruhé
absolvovali výstup na Lysou horu. Po červené sjezdovce „FIS“ pak už jen sjížděli do
prostoru startu a cíle. Cílovou pásku jako
první protnul Radoslav Groh z AKLVK a ča-

Všechny výsledky a informace o závodu najdete na internetových stránkách
www.alpin-rokytnice.cz.
Za TJ Spartak Alpin Club Rokytnice nad
Jizerou
Zdeněk Hák a Bronislav Patočka
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HISTORICKÝ ZÁVOD O ČESTNOU CENU BOHUMILA HANČE
24. 3. 2013, Labská bouda
Je sobota večer. Venku mrzne až praští a my sjíždíme z vrcholu Lysé
hory do sedla. „Do čeho jsme se to zase pustili?“, běží mi hlavou. Naposledy kontrolujeme výstroj, dotahujeme řemínky a už stoupáme
přes Kotel směr Labská bouda. Všichni jsme plni očekávání a s neskrývanou radostí čelíme burácejícímu vichru. Každý sám, soustředěn
k výkonu a přece za společným cílem. Lyžecká brigáda Horské služby
Rokytnice nad Jizerou se vydává vstříc velkému závodu.

uzoučká a každého je třeba předjet nafoukaným sněhem. Bere to
dost sil, ale těch je naštěstí v prvních kilometrech dostatek. Míjíme
Martinovku, kde se stopa po sjezdu obrací opět vzhůru k sedlu pod
Mužskými kameny. Tempo se zvolňuje a všichni začínají zhluboka
oddychovat. My si ale stále držíme pozici v první třicítce, pár desítek metrů za Šampónem. Přes Velký Šišák, kolem Vysokého Kola ke
Sněžným jamám se rozestupy mezi závodníky znatelně prodlužují.
Očima hypnotizuji číslo závodníka před sebou a zoufale se snažím
jej dohnat. Z kopce dolů a zase nahoru, přes Violík k České budce.
Zde jsem již na široké pláni zcela sám. V prudkém větru schovávám
tvář do šály a mžourám před sebe jen uzounkou škvírkou. Chvílemi
pochybuji o tom, zda jsem někde nesjel z cesty, ale další cíl je jasný.
Vosecká bouda je nedaleko a cesta k ní je jen jedna, a pěkně z kopce. Tady, pamětliv Hančovy osudné chyby, vděčně přijímám čaj od
pořadatele a rychle vybíhám na trať. Po pár stech metrech si ale všímám porouchaného vázání. Raději tedy obětuji pár míst a pustím se
do opravy. Chvíli na to ale přicházím o lyži definitivně. „Je po závodě“, říkám si. Netuším ale, že se moje cesta brzy setká s tou kamarádovou. Broněk, pouhých pár set metrů za mnou, potkává při sjezdu
ve stopě běžkaře a v zoufalé snaze zabránit střetu láme lyže. Brzy na

Máme tu obrovskou čest, že se můžeme zúčastnit historického
závodu O čestnou cenu Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. V neděli, tedy 24. března 2013 je to právě 100 let od tragických událostí,
které vzali těmto hrdinům život. U příležitosti tohoto jubilea se na
hřebenech Krkonoš sešlo na 150 lyžníků v dobové výstroji, aby na
19. kilometrové trati kopírující jedno kolo legendárního závodu,
změřili svoje síly.

Já, Jirka Nedvěd (ml.), Broněk Patočka (ml.), Vincek Šír (ml.), Vašek (Šampon) Vančura a Václav Novotný. Všichni promrzlí přijíždíme
na Labskou, abychom zde strávili večer před startem. Netrvá dlouho
a je ráno. Za oknem jiskří sluníčko, rtuť teploměru klesá k mínus
15 stupňům a obzor mezi Violíkem a Vysokým Kolem halí tenoučký
opar sněhu hnaného silným větrem. Naposledy mažeme lyže a připravujeme s sebou na trať několik nezbytností nutných k základním
opravám stoleté výstroje. Venku před boudou to začíná vřít. Desítky
lyžníků připravují své ski, rozcvičují se a naposledy spekulují o závodě. Krátce před desátou již netrpělivě čekáme na pokyn k hromadnému startu. Závod začíná. Všichni rychle sjíždí k lávce přes Labe,
přes kterou vede jediná cesta k první kontrole na Martinově boudě.
S Broňkem jak se sluší pouštíme pár dam, a už se řadíme jeden za
druhého. Tempo je rychlé, přesto se snažíme předjet další závodníky abychom si našli svoje místo co nejvíce vpředu. Stopa je ale

to pokračujeme v závodě společně, ale už bez lyží. Dupeme vzhůru,
tempo je stále vysoké, ale bez lyží je cesta o poznání obtížnější. Za
chvilku nás předjíždí Jirka, za ním Václav i Vincek. Unaveni míjíme
rozcestí U čtyř pánů. Přes křižovatku pod Kotlem vzhůru k Harrachovým kamenům. Chvíli jdeme, chvíli běžíme. S nízkou rychlostí
ubíhá vše pomaleji a já mám konečně čas se trochu rozhlédnout.
Hlavou mi jdou myšlenky na Hanče i Vrbatu. Procházíme místem
jejich setkání i společného boje o život. I když na pokraji sil, jsem
rád, že smůla, která nás potkala nám umožnila absolvovat tento závod spolu. Uvědomuji si, že poselství příběhu, díky kterému jsme
se zde po sto letech setkali, je především v přátelství a obětavosti.
Společně tedy pokládáme snítku kleče k mohyle padlých hrdinů na
Zlatém návrší. Zvedám hlavu z krátkého zamyšlení a hledím vpřed.
Odtud se zdá, že k Labské je to co by kamenem dohodil. Rychle tedy
vyrážíme na poslední úsek trati, který Hanč už nedokončil. Boříme
se navátým sněhem, kolem Hančova pomníku a Pančavského vodopádu už sotva motám nohama. Snažím se poslat Broňu napřed,
ale dobře vím, že nemůže. Společně protínáme cíl po 2 hodinách
a 46 minutách. Jirka, Vincek, Václav i Šampon tam na nás už čekají
s hltem pálenky a sklenicí piva.
Jsem rád, že jsme mohli závod absolvovat. V duchu hesla, že není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se, jsme zažili něco neopakovatelného. Jediné, co nás všechny může mrzet je, že s námi tu krásnou neděli na hřebenech neprožilo více přátel věrných myšlence čestného
sportu.
Borek Nechanický
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