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květen / červen

Cena 18,- Kč

UDÁLO SE ...
Pálení čarodějnic
Poslední dubnový den byl již tradičně zakončen Pálením
čarodějnic, které tentokrát vyšlo na úterý. Průvodem nás mažoretky z DDM dovedly až na parkoviště P2 pod Lysou Horou.
Po příchodu následovalo jejich vystoupení, které bylo jako vždy
moc hezké a zakončené potleskem. Mohutná vatra s čarodějnicí
na vršku vzplála kolem půl deváté večerní a příjemným zpestřením bylo vystoupení kapely Vichr z hor, kterého využily především malé děti ke svému roztomilému tanci. Kdo měl chuť, mohl
ochutnat již tradiční sejkory a klobásy od hasičů a nealko či alko
nápoje. I když počasí bylo celý den nerozhodné, pršet začalo až
kolem desáté hodiny večerní a celá akce byla příjemným zpestřením všedních dnů.

... pokračování na straně 11
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
Rada města schválila zadání zakázky 20130005 – „Letní údržba
krajnic místních komunikací sečením v katastru města Rokytnice
nad Jizerou“ Aleně Šlesingerové, Horákova 738, Semily za cenu
918,00 Kč/hod vč. DPH.
Rada města schválila zadání zakázky 20130009 – „Oprava komunikace po přívalových deštích v roce 2011“ firmě PITTNER Česká
Lípa s.r.o., Litoměřická 95, Česká Lípa., IČ: 28687329 za nabídnutou
cenu 464.535,94 Kč vč. DPH.
Rada města schválila na základě doporučení velitele JSDH přidělení bytu v hasičské zbrojnici, Dolní Rokytnice 333, Rokytnice nad
Jizerou, panu Pavlu Slavíkovi, Horní Rokytnice 154, Rokytnice nad
Jizerou (podmínko přidělení bytu v hasičské zbrojnici je aktivní členství u JSDH).
Rada města v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, konstatovala, že k datu
31. 7. 2013 končí funkční období ředitelce Domu dětí a mládeže
Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, přičemž schválila, že nechce využít svého práva vyhlásit na tuto pozici konkurs ve
smyslu § 166 odst. 3 školského zákona. RM ve smyslu § 166 odst. 3
školského zákona potvrdila ve funkci ředitelky Domu dětí a mládeže
Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, s účinností od
1. 8. 2013 na dobu určitou 6 let Mgr. Markétu Šmídovou.
Radě města byl předložen ke schválení záměr pronájmu lesních
pozemků dle přiloženého seznamu. Jedná se o lesní pozemky, které byly navrácené městu jako historický majetek obce. Vzhledem
k tomu, že město dosud nemá dořešen způsob hospodaření s těmito pozemky a je nutné zajistit plnění zákonných povinností stanovených pro vlastníky lesů (například mít zajištěnu funkci odborného
lesního hospodáře atd.), bylo předjednáno, že do konce roku 2014
pronajme město tyto pozemky Správě KRNAP, která plnění veškerých povinností v rámci nájemního vztahu zajistí. RM schválila záměr pronájmu lesních pozemků dle předloženého seznamu.
Rada města schválila aktualizovaný Statut Domu s pečovatelskou službou v Rokytnici nad Jizerou a zároveň ruší Statut ze dne
9. 1. 2006.
Rada města byla seznámena s novými informacemi ohledně žádosti o dotaci na pořízení kamerového systému v rámci programu
„Projekt prevence kriminality“. Po posouzení projektu krajskou hodnotící komisí a hodnotící komisí Republikového výboru pro prevenci
kriminality bylo Ministerstvem vnitra oznámeno, že dotace na tento
projekt nebyla schválena.
Rada města schválila zadání zakázky „Oprava a rekonstrukce místních komunikací“ firmě SIZ s.r.o., Velké Hamry 694, IČ: 27265480 za
nabídnutou cenu 437.285,- Kč bez DPH.
Na dubnovém jednání zastupitelstva města bylo schváleno snížení cen těchto uvedených pozemků: Pozemek parc. č. 61/1 v k. ú.
Rokytno v Krkonoších, o výměře 1.239 m2: jedná se o úzký značně
svažitý pozemek trojúhelníkového tvaru, přičemž terénně nejvyšší
strana pozemku je tvořena pozemkem komunikace II/294 a nejnižší a také nejdelší strana pozemku je tvořena Huťským potokem
s nezpevněným břehem. Zakládání stavby na takovémto pozemku
je technicky i finančně náročné a odrazuje proto případné zájemce
i přes své unikátní umístění v obci.
Pozemek parc. č. 1304/46 o výměře 1655 m v k. ú. Dolní Rokytnice: pozemek se nachází v lokalitě Pod rozvodnou na Letní Straně
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a je součástí zpracované územní studie US 3. Tím je dána i jeho větší
rozloha, která je prvním významným limitem při prodeji pozemku
(po dobu předcházejících let byl nabízen za 1.655.000,- Kč). Tím druhým limitem je vzdálenost místa napojení na inženýrské sítě (voda,
kanalizace, plyn), které je umístěno ve vzdálenosti 150 – 190 m od
pozemku, což rovněž zásadně prodražuje budoucí výstavbu. Posledním limitem pozemku je stávající nadzemní vedení ČEZ v šíři 10 m,
které omezuje možnost umístění budoucí stavby na pozemku a pro
určité zájemce tvoří blízkost tohoto vedení zásadní nedostatek.
Pro zvýšení možností prodeje těchto pozemků byla na podkladě
předcházející zkušenosti vybrána Mgr. Kukalová, smlouva je uzavírána krátkodobě, a pokud nedojde k prodeji pozemků, nebude mít
zprostředkovatel nárok na náhradu jakýchkoli nákladů spojených se
zprostředkovatelskou činností dle této smlouvy.
Radě města byl předložen návrh na schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku č.
20130013 „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“. Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo 18. 4. 2013
formou Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace celkem
9 firem. Současně byla zveřejněna tato výzva na webových stránkách města a na profilu zadavatele. Ke konečnému termínu lhůty
pro podání nabídek 7. 5. 2013 doručily své nabídky celkem 2 firmy.
Otvírání obálek proběhlo dne 7. 5. 2013. Po zkontrolování úplnosti
nabídek bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou úplné a mohou
být hodnoceny. Hodnotící komise zkontrolovala požadované kvalifikační předpoklady a technické požadavky a porovnala jednotlivé
nabídkové ceny a na základě tohoto porovnání neoznačila žádnou
cenu jako „mimořádně nízkou nabídkovou cenu“. Hodnocené firmy
byly seřazeny do konečné tabulky pořadí podle výše nabídkové ceny
od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvhodnější nabídka byla označena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou – nabídka s pořadovým číslem 1. předložená uchazečem Ještědská stavební společnost, spol.
s r. o., Selská 517, 460 01 Liberec XII, IČ: 183 82 550 za nabídnutou
cenu 7.946.569,- Kč bez DPH. RM schválila zadání zakázky této společnosti.
Radě města byla předložena žádost Základní umělecké školy
Jablonec nad Jizerou o finanční příspěvek na společný koncert Hradišťanu a DPS Mládí. Tento koncert se bude konat 27. června 2013
v kostele sv. Prokopa v Jablonci nad Jizerou. Protože se jedná o sbor,
ve kterém působí i rokytnické děti, rozhodla rada města podpořit
tuto akci finanční částkou 1.000,- Kč.
Rada města byla seznámena s možností spolupráce na projektu
„Město občanům“, který by byl realizován se společností Ecentre,
a. s. Podstatou projektu je zajištění výběru dodavatele energií –
elektrické energie a plynu pro domácnosti a firmy formou e-aukce.
Tímto způsobem by se tak občané a podnikatelé dostali k možnosti
výrazné úspory finančních prostředků vydávaných za dodávky energie. Město by na základě spolupráce poskytlo prostor pro kontaktní
místo a pomohlo s oslovením občanů a firem. Zájemci by pak podrobné informace o dalším postupu a podmínkách získali od pracovníků Ecentre a. s., přímo na kontaktním místě. V rámci projektu
by nejprve došlo ke „sběru dat“, tedy k vytvoření seznamu zájemců
o účast při výběru dodavatele formou e-aukce a následně by byla
provedena vlastní e-aukce. RM spolupráci schválila.
Rada města schválila termín následujícího veřejného jednání
zastupitelstva města dne 19. června 2013 a zároveň schválila předběžný program jednání.
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Radě města byla předložena žádost pana Miroslava Noska, který je provozovatelem řeznictví a uzenářství ve Studenci, o možnost
pravidelného prodeje masných výrobků a uzenin z vozidla. Prodej
by probíhal v prostoru Dolního náměstí před budovou radnice každou středu. Rada města konstatovala, že tento sortiment je mezi
lidmi dlouhodobě poptáván a pravidelný středeční prodej odsouhlasila s tím, že mezi prodejcem a městem bude sepsána jednoduchá smlouva upravující podmínky prodeje.

Investiční oddělení předložilo radě města informaci o skutečných
nákladech na zimní údržbu za období 2012/2013. Celkové náklady
na zimní údržbu v rámci rozpočtu 2013 činily 1.334.810,- Kč, v rozpočtu města na rok 2013 byla vyčleněna částka 1.800.000,- Kč. Nedočerpaná částka je tedy 465.190,- Kč. Ze strany investičního oddělení bylo navrženo, aby část prostředků byla použita na opravu
komunikace u RTK směr Rokytka, poškozené provozem skibusu.
Jedná se o částku 265.190,- Kč s tím, že 200.000,- Kč bude v rozpočtu města ponecháno na zimní údržbu na měsíce listopad a prosinec.
RM tento návrh schválila.

ZPRÁVY Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 24. 4. 2013
Informace o navráceném historickém majetku obce
Ing. Matyáš informoval, že dne 31. 3. 2013 končila dle zákona č.
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, v platném znění, možnost nárokovat navrácení
historického majetku města. Z tohoto důvodu zadala rada města
Geodézii Krkonoše, s.r.o. zakázku na zpracování lustrace historického majetku města Rokytnice nad Jizerou. V rámci lustrace byly zjištěny nároky na parcely o celkové výměře více než 110 ha. Ve většině
případů se jedná o lesní pozemky. V průběhu března byla s vlastníky pozemků (státní instituce jako Správa KRNAP, PF ČR, ŘSD, Lesy
ČR) podepsána souhlasná prohlášení a Katastr nemovitostí provedl
přepis pozemků na město. Město tak získalo poměrně velký majetek. Hodnota lesních pozemků se může pohybovat od 50.000,- do
500.000,- Kč za hektar.
Kromě toho, že město získalo majetek, je nutné vyřešit, jak s ním
bude město dále nakládat a učinit k tomu příslušné kroky. Vzhledem
k tomu, že se jedná většinou o lesní pozemky, vztahují se na město povinnosti vyplývající ze zákona o lesích. Jedná se o povinnost
mít zajištěného odborného lesního hospodáře, který zabezpečuje
vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle zákona
o lesích, a dále o povinnost mít zpracovaný Lesní hospodářský plán.
Do konce roku 2014 platí LHP zpracovaný Správou KRNAP i pro tyto
pozemky. Je nutné také rozhodnout, zda město bude hospodařit
na těchto pozemcích samo, nebo je například pronajme. Vzhledem
k tomu, že se jedná z hlediska hospodaření o poměrně zajímavou
výměru lesa, bylo by výhodné hospodařit v těchto lesích samostatně. K tomu je však nutné zajistit toto hospodaření personálně, odborným zaměstnancem. Tyto otázky je nutné dořešit nejpozději do
konce tohoto roku.
Do doby, než budou zajištěny podmínky pro vlastní hospodaření
v lesích města, je navrženo pronajmout lesní pozemky na období
2013 a 2014 Správě KRNAP, která by zároveň v rámci nájmu vykonávala pro město funkci odborného lesního hospodáře.

Informace o podaných žádostech o dotaci na projekty „Snížení energetické náročnosti MŠ v Dolní
Rokytnici“ a „Snížení energetické náročnosti MŠ
v Horní Rokytnici“
Město Rokytnice nad Jizerou podalo 4. března 2013 ve spolupráci s firmou Eko-Point Czech s.r.o., se kterou úspěšně spolupracovalo
již při podávání žádosti o dotaci na Snížení energetické náročnosti
ZŠ, žádosti o poskytnutí podpory v rámci XLIV. výzvy z programu
OPŽP na akce „Snížení energetické náročnosti MŠ v Dolní Rokytnici
nad Jizerou“ a „Snížení energetické náročnosti MŠ v Horní Rokytnici
nad Jizerou“. Hlavní aktivitou projektů je zateplení fasád a střech
objektů a výměna oken. Výzva, do které byly podány žádosti o dotaRokytnický zpravodaj
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ci, byla vyhlášena jako výzva určená pro projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti (projekty na zateplení MŠ má
město připravené z minulosti). Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na projekty, u kterých se předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013. Tato podmínka sice zvyšuje šance města
na úspěch, protože okruh žadatelů se díky této podmínce zcela určitě zužuje, na druhou stranu bude realizace obou akcí v roce 2013
v případě úspěchu z časového hlediska velmi náročná. Z tohoto
důvodu již nyní město připravuje a řeší problematiku financování
těchto dvou akcí a také je nutné začít připravovat projektové dokumentace a zahájit výběrová řízení.
Co se týká projektové přípravy, je nutné zadat již v průběhu května zpracování projektových dokumentací a na květen – červen zajistit realizaci výběrových řízení a administraci projektů. Stejně tak
je nutné provést výběrové řízení na zajištění stavebního dozoru investora. Všechny tyto náklady jsou v případě přiznání dotace uznatelným nákladem a 75 % bude městu z dotace proplaceno. Problém
je, že v tuto chvíli není jistota, že město bude se žádostí o dotaci
úspěšné, ale práce na PD a další se musí již v tuto chvíli provést
a zaplatit. Vzhledem k podmínce realizace v roce 2013 však město
musí toto riziko podstoupit. Dle vyjádření zpracovatele dotace je
šance získání dotace velmi vysoká. Protože tyto náklady nebyly zahrnuty do rozpočtu města, jsou řešeny v rámci předkládaného rozpočtového opatření č. 1. Vzhledem k tomu, že je záměr vlastní podíl
města financovat z úvěru z RRF, vrátí se všechny finanční prostředky
vynaložené na přípravné práce do rozpočtu města na přelomu roku
2013-2014.
Co se týká financování obou akcí, je navrženo následující:
• Vlastní podíl financovat stejně jako v případě projektu zateplení
ZŠ z úvěru z RRF. Splátky úvěru by opět byly částečně pokryty
z úspor energie. V tuto chvíli je u Českomoravské rozvojové a záruční banky podaná žádost o poskytnutí úvěru z RRF. Záměr přijetí tohoto úvěru byl již schválen na posledním ZM. Na jednání
ZM v červnu by se schvalovalo přijetí úvěru.
• Celkově by financování mělo fungovat tak, že po vystavení faktury dodavatelem, která bude mít splatnost 90 dnů, podá město
žádost o platbu na SFŽP, který by měl stihnout platbu poukázat
na účet města v době splatnosti. Město pak doplní vlastní podíl
a fakturu zaplatí.
• Vzhledem k tomu, že se jedná o zrychlenou výzvu a žádosti o platbu budou všichni žadatelé předkládat na konci tohoto roku, je
zde obava, že fond nebude stíhat platby administrovat a vyplatit
a město by se mohlo dostat do problému se splatností faktur.
Z tohoto důvodu je navrženo zajistit pro město překlenovací úvěr
na zajištění předfinancování obou akcí. Dle předběžné poptávky
u Komerční banky by neměl být s tímto financováním problém.
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Informace o podané žádosti o dotaci na projekt
„Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci
a svoz složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou“
Město Rokytnice nad Jizerou podalo 10. dubna 2013 v rámci XLV.
Výzvy OPŽP žádost o dotaci na projekt „Intenzifikace a optimalizace
systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů ve městě
Rokytnice nad Jizerou“. Podání žádosti o dotaci bylo schváleno radou města 18. 3. 2013, která pověřila starostu předložit informaci
o projektu na jednání ZM. O projektu se hovořilo i na minulém jednání ZM.
Předmětem projektu je:
• pořízení dvounápravového svozového nákladního automobilu
s hydraulickým nakládacím jeřábem (hydraulickou rukou) a hákovým nosičem kontejnerů s pohonem 4×4,
• pořízení kontejnerů pro svoz odpadu jako výměnná nástavba
k nákladnímu svozovému vozidlu (1 ks lisovací kontejner pro svoz
separovaných složek s vyklápěčem nádob, 1 ks kontejneru s dělící přepážkou pro svoz skla bílého a barevného, 3 ks kontejneru
pro přepravu papíru, PET a směsného plastu, 1 ks kontejner pro
úklid černých skládek a volně odhozeného odpadu)
• pořízení 3 ks nádob na sklo na spodní výsyp dělené na bílé a barevné sklo, tzv. duo, 1,8 m³, 14 ks plastových kontejnerů s kolečky žluté barvy o objemu 1100 l a 10 ks plastových kontejnerů
s kolečky modré barvy o objemu 1100 l.
Celkové náklady projektu jsou předběžně 5.130.000,- Kč včetně
DPH. Dotace činí 90 % z celkových uznatelných nákladů.
Výzva byla vyhlášena pro rychloobrátkové projekty, proto je
podmínkou realizace projektu v roce 2013. Stejně jako u zateplení
školek tato podmínka sice zvyšuje naše šance na úspěch, protože
okruh žadatelů se díky této podmínce zcela určitě zúžil, na druhou
stranu bude realizace akce v roce 2013 v případě úspěchu z časového hlediska náročná. Protože se však jedná o nákup techniky a ne
o stavební práce, bude méně náročná než v případě školek. I přesto
je nutné připravit a řešit problematiku financování akce a také je
nutné začít připravovat již nyní výběrová řízení.
V průběhu května – června je nutné výběrová řízení připravit
a nejpozději v červenci zrealizovat. Náklady na provedení výběrových řízení a administraci projektu jsou v případě přiznání dotace
uznatelným nákladem a 90 % bude z dotace proplaceno. Dle vyjádření zpracovatele dotace je šance získání dotace velmi vysoká.
Protože tyto náklady nebyly zahrnuty do rozpočtu města, jsou řešeny v rámci předkládaného rozpočtového opatření č. 1. Pozitivní je,
že peníze vynaložené nyní na projektovou přípravu nám již zajišťují
část 10 % spoluúčasti (celkem cca 500.000,- Kč).

Schválení přijetí úvěru do výše 4,7 milionu Kč na refinancování vlastního podílu města na akci Čistá Jizera
Na jednání zastupitelstva města dne 12. 12. 2012 byl schválen
záměr přijetí úvěru na refinancování zbývající části vlastního podílu
města na akci Čistá Jizera, neboť se objevila možnost získání úvěru
s výhodnější úrokovou sazbou.
Výzva k podání nabídky na zakázku č. 20130001 – Poskytnutí
dlouhodobého úvěru do výše 4,7 milionu Kč, byla dne 28. 1. 2013
zveřejněna na webových stránkách města a dále byla výzva přímo zaslána 5 vybraným uchazečům. Ve lhůtě pro podání nabídek,
která skončila dne 3. 4. 2013 v 12:00, byla doručena pouze jediná
nabídka. Radou města jmenovaná hodnotící komise posoudila do-
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ručenou nabídku na svém jednání dne 3. 4. 2013 a doporučila radě
města schválení výběru této nabídky, kterou předložila Komerční
banka a.s., Na příkopě 33/969, 11407 Praha 1, IČ: 45317054, jako
nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení. Rada města tak
učinila na svém jednání dne 8. 4. 2013 a zároveň postoupila přijetí
úvěru zastupitelstvu města ke schválení.
Předčasné splacení zbývající jistiny části B úvěru města je samozřejmě projednáno i s VHS Turnov a zastupitelstvu města je tak
předkládán ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o spolufinancování projektu Čistá Jizera, který jednak řeší konečné splacení jistiny
části B úvěru v celé její výši a dále upravuje – snižuje maximální výši
ručitelského závazku města. Aktuální nesplacená výše jistiny části
B úvěru města činí 4.454.455,- Kč a město tak nově přijatý úvěr od
KB a.s. bude čerpat pouze do této výše. Finanční prostředky budou
bankou převedeny přímo na účet VHS Turnov. Finanční transakce
proběhnou k datu 30. 6. 2013.
Zastupitelstvo města schválilo předčasné splacení zbývající části
jistiny části B úvěru města ve výši 4.545.455,- Kč plynoucí ze smlouvy o spolufinancování projektu Čistá Jizera uzavřené dne 5. 6. 2009
ke dni 30. 6. 2013.
Zastupitelstvo města schválilo zadání zakázky č. 20130001 – Poskytnutí dlouhodobého úvěru do výše 4,7 milionu Kč firmě Komerční banka a. s., Na Příkopě 33/969, Praha 1, IČ: 45317054, schválilo
přijetí úvěru od Komerční banky a. s. dle nabídky ze dne 2. 4. 2013
a pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy
o poskytnutí úvěru. Zastupitelstvo města zároveň schválilo zajištění úvěru formou krycí blankosměnky vystavené městem Rokytnice
nad Jizerou bez avalu a to včetně smlouvy o způsobu vyplnění blankosměnky a pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše jejich podpisem. Zastupitelstvo města také schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě
o spolufinancování projektu Čistá Jizera uzavřené dne 5. 6. 2009
mezi městem Rokytnice nad Jizerou a VHS Turnov.

Ostatní:
• Zastupitelstvo města schválilo zadání zakázky č. 20130008 – Výstavba dešťové kanalizace – sídliště společnosti 1. Jizerskohorská
stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884 za nabídnutou cenu 630.873,- Kč včetně DPH
s termínem realizace květen 2013 – srpen 2014.
• Zastupitelstvo města schválilo darování 890 kusů akcií ISIN
CS0005040955 firmy EPRONA a.s., IČ: 45534357, ve prospěch
Nadačního fondu CDCP, IČ: 24780812 se sídlem Rybná 682/14,
11005 Praha 1 zastoupeného účastníkem centrálního depozitáře cenných papírů Komerční bankou a. s., Na Příkopě 33/969,
11407 Praha 1, IČ: 45317054.
• Zastupitelstvo města schválilo směnu části ppč. 806/5 v k. ú.
Dolní Rokytnice (vlastník p. Hanout Josef) za část ppč. 806/7
v k. ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město) s tím, že rozdíl výměr
směňovaných pozemků bude ze strany žadatele uhrazen ve výši
170,- Kč/m² a za podmínek stanovených v usnesení č. 382 ze dne
27. 2. 2013.
• Zastupitelstvo města schválilo prodej ppč. 999/3 a 3052/1 v k. ú.
Dolní Rokytnice společnosti Rotes spol. s r.o., Rokytnice nad Jizerou za cenu 120,-Kč/m².
• Zastupitelstvo města schválilo prodej části ppč. 542 a části 544/2
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou panu Radomíru Končickému,
Jičín za cenu 120,- Kč/m².
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města jsou
v plném znění zveřejněny na webových stránkách města:

www.mesto-rokytnice.cz.
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Humanitární sbírka použitého textilu
Na konci měsíce května 2013 byla ve spolupráci s Diakonií Broumov
uskutečněna humanitární sbírka použitého textilu a ostatních domácích
potřeb. Tuto sbírku organizuje Město Rokytnice nad Jizerou již několik let,
vždy 2× ročně. Lze bezesporu říct, že občané města možnost odložení použitého textilu a nepotřebných věcí z domácnosti ve velké míře využívají
a vždy se podaří zaplnit celé nákladní auto.
Co se stane s vámi odevzdaným použitým ošacením?
Zjednodušeně lze celý systém popsat tak, že z místa, kde jste své obnošené oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen materiál
odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova. V Broumově je vše uskladněno ve skladech a postupně předáváno ke zpracování.
Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. Tito lidé
díky vám mají možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí
se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na návrat do společnosti. Pracovní programy významným způsobem přispívají k poskytovaným
sociálním službám. Bohužel do sbírek se často dostanou i věci, které si už
nikdo nechce vzít a nelze je ani průmyslově zpracovat. Tím bohužel vzniká
odpad, za jehož likvidaci se musí platit. Diakonie Broumov přesto děkuje
všem, kteří se o jejich práci zajímají a pomáhají.
Město Rokytnice nad Jizerou v současné době jedná s Diakonií Broumov o tom, že by v našem městě byl umístěn velkokapacitní kontejner,
do kterého by bylo možné použitý textil odkládat celoročně. Jestli se nám
kontejner podaří získat a bude nalezeno vhodné umístění (zvažuje se
i možnost umístění ve sběrném dvoře), vás budeme informovat v následujícím čísle Rokytnického zpravodaje.
Chtěli bychom zároveň touto cestou poděkovat členkám Klubu důchodců Rokytnice nad Jizerou za spolupráci při organizačním zabezpečení
sběru použitého textilu, jejich pomoci si velice vážíme a věříme, že v ní
budeme nadále pokračovat.

„Město občanům – levnější energie“
Chcete snížit náklady na domácnost? Město Rokytnice nad Jizerou ve
spolupráci se společností eCENTRE, a. s. pro Vás zajistilo příležitost snížit
náklady domácností a firem na elektrickou energii a zemní plyn prostřednictvím e-Aukce na dodavatele těchto energií.
V rámci projektu „Město občanům – levnější energie“ město pořádá
diskusní setkání k objasnění této problematiky za přítomnosti zástupce
společnosti eCENTRE, a. s.. V rámci tohoto setkání bude vysvětlen princip
e-Aukce a popsány podmínky účasti. Zároveň bude prostor pro zodpovězení Vašich případných dotazů.

Setkání se uskuteční v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou, dne 10. 6. 2013 od 19:00 hodin.
Následně bude zřízeno kontaktní místo, kde se budou moci zájemci
o účast v e-Aukci registrovat.
• Kontaktní místo: zasedací místnost Městského úřadu Rokytnice nad
Jizerou, v přízemí vedle Infocentra
• Kontaktní dny pro občany s pracovníky eCENTRE a.s.:
V pondělí 17. 6. 2013 a 24. 6. 2013 od 9:00 do 12:00 hod.
a následně každou červencovou středu vždy od 13:00 - 18:00 hod.

Rokytnický zpravodaj
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA
ROKYTNICE NAD JIZEROU
NA 2. POLOVINU ROKU 2013
1) Finanční prostředky pro tuto výzvu:
»» 50.000,- Kč
2) Předmět podpory
»» volnočasové aktivity dětí a mládeže
»» kulturní a společenské akce
»» sportovní akce
»» vzdělávací programy
»» akce pro seniory
»» podpora činnosti zájmových sdružení a místních
spolků s celoroční působností
»» rozvoj a podpora cestovního ruchu
3) Okruh žadatelů
»» Fyzické osoby
»» Právnické osoby
»» Občanská sdružení
»» Zájmové spolky
»» jiný subjekt
4) Omezení podpory
»» realizace projektu na území města Rokytnice nebo
jinak přispívají k rozvoji a propagaci Města
»» dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do
max. 50 % skutečně vynaložených nákladů
5) Minimální spoluúčast žadatele
»» Minimálně 50 % skutečně vynaložených nákladů
6) Požadovaný obsah žádosti
»» řádně vyplněný formulář žádosti
»» kopii o vzniku statutárního orgánu*
»» kopii stanov*
»» kopii smlouvy o zřízení účtu*
(Při opakované žádosti předkládají pouze ti žadatelé, u kterých došlo
k nějaké změně)

7) Datum ukončení příjmu žádostí
»» do 28. 6. 2013 do 14:30 hod.
8) Způsob, termín, místo podání žádosti
»» písemně na předepsaném formuláři (formulář lze vyzvednout na městském úřadě v kanceláři Městského
informačního centra nebo na internetových stránkách
www.mesto-rokytnice.cz)
»» v zalepené obálce s označením „Granty“
»» na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
»» na podatelnu nebo do kanceláře Městského informačního centra
9) Konzultace žádostí
»» Lucie Vyšanská
tel: 481 522 001,E-mail:infocentrum@mesto-rokytnice.cz
10) Kontrola formální a administrativní správnosti a úplnosti žádosti, evidence žádostí, kontrola účelovosti
»» Lucie Vyšanská
11) Hodnotící orgán a návrh na přidělení podpory
»» Hodnotící komise jmenovaná radou města
12) Projednání a schválení návrhu
»» Rada města Rokytnice nad Jizerou
13) Oznámení o přidělení podpory
»» Do 10ti dnů od projednání radou města
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Zlatá popelnice 2012
Rokytnice nad Jizerou – opět dobré výsledky za třídění odpadů
Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo i v letošním roce velmi
potěšující zprávu, a to že se dostalo se svými výsledky v roce 2012
mezi 20 finalistů soutěže měst a obcí v třídění využitelných odpadů
„Zlatá popelnice 2012“, která je každoročně vyhlašována v rámci
projektu Intenzifikace tříděného sběru v Libereckém kraji. Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj, záštitu převzal J. Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje.
Do této soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji,
které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společnosti EKO-KOM, a.s. Rokytnice nad
Jizerou bude soutěžit v kategorii města do 3.500 obyvatel. Konečné
výsledky teprve budou známy a vyhlášeny na tradičním slavnostním
předávání cen Zlatá popelnice.
Bližší informace o výsledcích soutěže zveřejníme v následujícím
čísle Rokytnického zpravodaje. Již nyní ale děkujeme všem občanům města Rokytnice nad Jizerou, že využívají nabízeného systému
pro třídění odpadů a tento odpad třídí v takovém množství, které
řadí naše město na jedno z prvních míst v Libereckém kraji i v České
republice.

Kam se tříděným odpadem?
Pro funkční systém tříděných odpadů je důležitá i pravidelná
informovanost, proto občanům znovu připomínáme veškeré možnosti, jakým způsobem mohou svoje odpady třídit, a tím nejen šetřit životní prostředí, ale i pomoci Městu snižovat náklady za likvidaci
odpadů.
Jaké jsou možnosti pro odkládání tříděných odpadů:
• DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ přímo určených pro
sběr tříděných odpadů s tímto barevným rozlišením: modrý –
papír, žlutý – pet lahve, zelený – sklo. Seznam stanovišť s velkoobjemovými kontejnery pro tříděný odpad:
1) Vilémov – u garáží
2) Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
3) Horní Rokytnice – u hřiště Základní školy – směr k hasičské
zbrojnici
4) Sídliště Horní Kout
5) Za budovou městského úřadu – u vjezdu k rampě samoobsluhy Tesco
6) Horní Rokytnice – u samoobsluhy pod Horním náměstím
7) Horní Rokytnice – pod Chatou Rokytka
8) Rokytno – u Hotelu Starý mlýn
9) Františkov
• 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. Pytle
se svážejí každé pondělí a úterý (paralelně se svozy komunálního
odpadu).
• NA SBĚRNÉM DVOŘE, a to v jeho provozní době. Odkládat je
možné zejména kartony, sklo a plasty. Od roku 2010 je umožněno na sběrném dvoře odkládat do velkoobjemových kontejnerů
zvlášť bílé sklo a barevné sklo.
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Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou
• provozovatelem je spol. Severočeské komunální služby, s.r.o.
Jablonec nad Nisou
• nachází se u čp. 143 v Dolní Rokytnice (současné sídlo Drobných služeb města)
• Provozní doba: středa 13 – 18 h., neděle 13 – 18 h.
• aktuální ceník je zveřejněn na webových stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz

Zpětný odběr elektrozařízení ve Sběrném dvoře:
Nadále platí možnost bezplatného celoročního odkládání elektrozařízení ve sběrném dvoře.
Jsou to např:
• Velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, velké ventilátory, ...
• Střední spotřebiče – vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby,
odsavače, ohřevy vody, topení, ...
• Malé spotřebiče – žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, fény, holící strojky, el. zubní kartáčky, masážní
strojky, šicí stroje, el. nářadí a nástroje, ...
Důležitou informací je, že elektrozařízení, které bude přineseno
ke zpětnému odběru, musí obsahovat všechny konstrukční části
a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo odstranění a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.

Upozornění pro podnikatele – stále platí následující nabídka
Možnost využití systému zavedeného obcí ze strany podnikajících a právních osob pro nakládání se tříděným odpadem na stanovištích pro sběr tříděných komodit a ve sběrném dvoře (sklo, plasty – PET lahve, karton) stále platí. Tato nabídka spočívá v možnosti
odkládat tříděné složky odpadů do nádob na tříděný odpad nebo
na sběrném dvoře. Povinností v tomto případě je, aby zájemce měl
s Městem uzavřenou řádnou smlouvu. Bližší informace podá tajemnice MěÚ, tel. 481 549 319.
Důležité! Bez uzavřené smlouvy podnikající osoby velkoobjemové kontejnery pro tříděné odpady umístění v obci ani služby sběrného dvora využívat NESMÍ! Jinak porušují platné předpisy na úseku
odpadového hospodářství a hrozí jim sankce dle zákona o odpadech
nebo dle zákona o přestupcích.

Sběrný dvůr roku

HLASUJTE O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR
A VYHRAJTE MOBILNÍ TELEFON
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od dubna do listopadu letošního roku. Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, který by měl být co
nejdostupnější, uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací
dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Zapojit se můžete
snadno. Pomocí vyhledávače na www.sberne-dvory.cz najdete váš
sběrný dvůr a ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží.
Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Stačí po
oznámkování sběrného dvora vyplnit jednoduchý registrační formulář a budete automaticky zapojeni do jednoho ze tří slosování.
V každém z nich můžete získat jeden z devíti USB flashdisků Maxells kapacitou 32 GB nebo mobilní telefon Samsung Galaxy Pocket
Black.
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Při závěrečném listopadovém vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.),
a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec
stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc
obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc
obyvatel pak 70 tisíc korun.
Zapojením do hlasování můžete nejen podpořit „svůj“ sběrný
dvůr a soutěžit o mobilní telefon, ale pomůžete také dalšímu zlep-

šování či rozšiřování služeb sběrných dvorů a díky tomu i celé myšlence ekologického třídění odpadů.

Co je to bioodpad?

Jak a do čeho se biologicky rozložitelný materiál v domácnosti třídí,
kam se odnáší?
V domácnosti biologicky rozložitelný materiál třídíme do nádob, které
si domácnost k třídění zvolí a následně se z domácností vynáší do velkoobjemových kontejnerů, které budou v Rokytnici nad Jizerou umístněny cca
v červenci 2013 a budou určeny pouze pro biomateriál. Do velkoobjemových kontejnerů se ukládají jak rostlinné zbytky z domácností, tak zeleň
z údržby ploch veřejné zeleně a zahrad občanů. Přesné umístění těchto
velkoobjemových kontejnerů a provozní hodiny bude řešit obecně závazná
vyhláška, kterou bude schvalovat zastupitelstvo města 19. 6. 2013.

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Odpadem je vše co nepotřebujeme a čeho se chceme zbavit. Zákon o odpadech definuje bioodpad jako jakýkoliv odpad podléhající rozkladu za
nebo také bez přítomnosti vzduchu (aerobně nebo anaerobně). Technologie, která potřebuje pro zpracování bioodpadu vzduch, je kompostování. Technologie bez přístupu vzduchu jsou například bioplynové stanice.
Bioodpad je nutné z důvodu ochrany životního prostředí řešit, protože
jeho vlastnosti při skládkování způsobují emise především skleníkových
plynů. Bioodpad je součástí směsného komunálního odpadu, který produkují občané. Podíl bioodpadu ve směsném komunálním odpadu se pohybuje průměrně v rozmezí od 40 až do 60 %. Mezi bioodpad patří biologicky rozložitelné odpady z domácnosti, zahrad a veřejné zeleně obce.
Cílem odpadového hospodářství v obcích je odklonit - vytřídit bioodpad
ze směsného komunálního odpadu, proto aby se nedostal na skládku,
kde má uvedené negativní vlivy na životní prostředí a zároveň se využila
jeho kvalita, jako jsou živiny vhodné pro výživu rostlin a organické hmoty
pro udržení půdní úrodnosti.

Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou ohodnotíte a podpoříte na
tomto odkazu: www.sberne-dvory.cz/dvur/6424/
Hodnocení provedete pouze jednoduchým najetím myší na hvězdičky v řádku hodnocení a potvrdíte přidání hodnocení. Po provedení hodnocení Vám bude umožněno zadat registrační údaje pro
soutěž o mobilní telefon.

Jaký bioodpad se třídí?
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné třídit.
Pro produkci kvalitního kompostu někdy nazývaného zeleného kompostu se většinou se samostatně sbírají následující bioodpady:
• z domácností: především zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina,
čajové sáčky, zbytky pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, zvadlé květiny, zemina z květináčů, podestýlka domácích býložravých zvířat, zbytky vařených jídel neživočišného původu (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.),
• ze zahrádek: travní a dřevní hmota, listí, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, plevelné rostliny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, peří, chlupy,
vlasy, zemina.
Pro tento bioodpad, který je zdrojem živin, organické hmoty a mikroorganismů a po zpracování kompostování jej vracíme do koloběhu živin
v přírodě ve formě zeleného kompostu, budeme nadále používat termín
biologicky rozložitelný materiál.
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu. Do hnědé sběrné nádoby tedy rozhodně nepatří zbytky jídel
(tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a také samozřejmě všechny
další biologicky nerozložitelné odpady.
Takto vytříděný biologicky rozložitelný materiál se odveze na komunitní kompostárnu, kde se zpracovává. Komunitní kompostárna je vybavena technikou, která zabezpečuje správné zpracování bez negativního
vlivu na životní prostředí a výrobu velmi kvalitního kompostu.
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Železnice – Eisenbahn – Railway
Hraniční přechod – Grenzübergang – Border crossing

KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ

Hraniční přechod pro pěší – Für Fußgänger – For pedestrians
6

Cyklobusy letos poprvé vyjedou 25. května.
Provoz ukončí 29. září 2013.
V květnu a v červnu provoz o víkendech, v červenci a srpnu denně,
v září ve čtvrtek, sobotu, neděli a svátek.
Zahájení cyklistické sezóny a 10. ročníku Krkonošských cyklobusů proběhne 25. května 2013. Odjezd cyklobusem z Vrchlabí
v 9.15 hod. na Horní Malou Úpu. Pojedeme s průvodcem dlouhým sjezdem z Horní Malé Úpy do Vrchlabí.
Jízdní řády naleznete na www.krkonose.eu, na autobusových zastávkách nebo získáte zdarma v krkonošských informačních centrech.
Páteřní linka Krkonošských cyklobusů vede z Harrachova do Kořenova, dále přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Janské Lázně, Pec
pod Sněžkou, Horní Malou Úpu a zpět. Ranní spoj z Harrachova a odpolední z Horní Malé Úpy zajišťuje přepravní společnost autobusem se
45 místy pro cestující a s přívěsem na 38 jízdních kol. Ranní spoj z Horní
Malé Úpy a odpolední z Harrachova je zajištěn upraveným dopravním
prostředkem pro 30 osob a minimálně 15 kol. Délka jedné trasy je 126
km. V letošním roce cyklobus vzhledem k opravě silnice do poloviny
července nezajíždí do Černého Dolu a na Hoffmanovy boudy. Zastávky
v Kořenově budou pro nástup obsluhovány na poptávku.
Linka z Hradce Králové přes Hořice, Dvůr Králové, Hostinné,
Vrchlabí je v provozu pouze o letních prázdninách ve čtvrtek a v sobotu. Linkou se ještě více přiblíží a lépe zpřístupní Krkonoše hlavně
obyvatelům v Podkrkonoší a v královéhradecké aglomeraci. Turisté
ubytovaní v Krkonoších mohou navštívit a poznat zajímavá místa
v Podkrkonoší. Jízdní řád je připraven tak, aby byl cestujícím umožněn přestup ve Vrchlabí na páteřní linku Krkonošských cyklobusů na
obě strany i do Špindlerova Mlýna a na Špindlerovu boudu. Denně
najede linka 312 km. Dopravní společnost nasadila nízkopodlažní
autobus upravený pro 15 jízdních kol.
Linka Trutnov – Pec pod Sněžkou – Horní Malá Úpa jezdí po celou dobu provozu Krkonošských cyklobusů. O sobotách a nedělích
a svátcích linka jezdí z Úpice, tím dojde k propojení s územím Svazku obcí Jestřebí hory. V Trutnově je umožněn přestup z ČD (ze směru Stará Paka), napojeno je i město Žacléř. Jezdí autobus s přívěsem
pro 37 jízdních kol.
Linka Vrchlabí – Špindlerův Mlýn je protažena na Špindlerovu
boudu. Ve Vrchlabí je přestupní místo na ČD směr Hostinné či Stará
Paka. Dopravce zajišťuje přepravu autobusem s přívěsem pro 20 kol.
Linka z Jilemnice na Horní Mísečky, kde jezdí autobus s vnitřní
úpravou pro přepravu 15 jízdních kol a vyveze cyklisty do nadmořské výšky 1000 m n. m.
Květen 2013, zpracovala: D. Palátková.

ROZPIS
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBY
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátky
od 8.00 – 12.00 hodin

Harrachov – Pomezní Boudy a zpět


7.00
7.02
7.05
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.20
7.25
7.30
7.50
7.55
8.00
8.07
8.10
8.14
8.30
8.37
8.43
8.47
9.00
9.15
9.19
9.25
9.32
9.38
9.40
9.43
9.47
|
|
|
9.55
|
|
|
9.58
10.03
10.08
10.13
10.20
10.25
10.30
10.38
10.50

7.00
7.02
7.05
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.20
7.25
7.30
7.50
7.55
8.00
8.07
8.10
8.14
8.30
8.37
8.43
8.47
9.00
9.15
9.19
9.25
|
|
|
|
|
9.33
9.37
9.45
9.50
9.52
10.00
10.05
10.07
10.12
10.17
10.22
10.27
10.32
10.37
10.45
10.55

Jilem



16.25
16.27
16.29
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.45
16.50
16.55
17.14
17.19
17.24
17.29
17.30
17.33
17.45
17.53
18.00
18.05
18.15
18.25
18.29
18.34
18.40
18.47
18.50
18.52
18.55
|
|
|
19.00
|
|
|
19.02
19.05
19.08
19.11
19.15
19.18
19.22
19.30
19.45

16.25
16.27
16.29
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.45
16.50
16.55
17.14
17.19
17.24
17.29
17.30
17.33
17.45
17.53
18.00
18.05
18.15
18.25
18.29
18.34
|
|
|
|
|
18.41
18.45
18.52
18.55
18.57
19.05
19.10
19.12
19.15
19.18
19.21
19.25
19.28
19.32
19.40
19.55

 – Jízdní řád objížďkový platí po



Harrachov, aut. nádr.
10.55
Harrachov, centrum
10.46
Harrachov, sklárna
10.44
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě 10.41
Kořenov, odb.
10.40
Kořenov, Martinské údolí
10.39
Kořenov, žel. st.
10.38
Kořenov, Martinské údolí
10.37
Kořenov, odb.
10.36
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě 10.35
Rokytnice n. Jiz., Vilémov
10.24
Rokytnice n. Jiz., host. U Kroupů 10.20
Rokytnice n. Jiz., náměstí
10.15
Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice 10.10
Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb. 10.05
Jablonec n. Jiz., H. Dušnice, Rezek 10.00
Vítkovice, kostel
9.52
Vítkovice, hotel Praha
9.50
Vítkovice, škola
9.46
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka 9.35
Benecko, Štěp. Lhota, Prachovice 9.27
Benecko, Skalka
9.20
Benecko, Hotel Kubát
9.15
Vrchlabí, Tesla
9.05
Vrchlabí, autobusové nádraží
9.00
Lánov, křižovatka
8.48
Černý Důl, Čistá, křiž.
8.43
Černý Důl, nám.
8.38
Janské Lázně, Hofmanova bouda 8.31
Janské Lázně, Zátiší, lanovka
8.29
Janské Lázně, Lesní Dům
8.26
Svoboda n. Úpou, hotel PROM
8.22
Rudník, pošta
|
Rudník, Javorník, rozc.
|
Mladé Buky, rozc.
|
Svoboda n. Úpou, aut. st.
8.20
Svoboda n. Úpou, nám.
|
Janské Lázně, kolonáda
|
Svoboda n. Úpou, nám.
|
Svoboda n. Úpou, Maršov I
8.15
Horní Maršov, most
8.10
Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa 8.02
Pec p. Sněžkou, Vel. Úpa, náměstí 7.58
Pec p. Sněžkou, aut. stanice
7.55
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí 7.50
Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa 7.46
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
7.40
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy 7.30
 – Der Umleitungsfahrplan gilt für

10.55
10.46
10.44
10.41
10.40
10.39
10.38
10.37
10.36
10.35
10.24
10.20
10.15
10.10
10.05
10.00
9.52
9.50
9.46
9.35
9.27
9.20
9.15
9.05
9.00
8.51
8.45
|
|
|
|
|
8.37
8.33
8.26
8.23
8.20
8.15
8.07
8.05
8.00
7.52
7.48
7.45
7.40
7.36
7.30
7.20



9.3
9.3
9.3
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.5
9.5
9.5
9.5
10.0
10.1

19.45 20.00
19.36 19.51
19.34 19.49
19.31 19.46
19.3019.45
19.2919.44
19.2819.43
19.27 19.42
19.2619.41
19.25 19.40
19.18 19.33
19.15 19.30
19.10 19.25
19.07 19.22
19.02 19.17
18.57 19.12
18.52 19.07
18.50 19.05
18.46 19.01
18.40 18.55
18.27 18.42
18.21 18.36
18.18 18.33
18.08 18.23
18.02 18.17
17.56 18.11
17.50 18.05
17.45 |
17.38 |
17.35 |
17.33 |
17.30 |
|
17.55
|
17.50
|
17.42
17.28 17.38
|
17.36
|
17.32
|
17.22
17.24 17.20
17.20 17.15
17.15 17.10
17.10 17.05
17.05 17.00
16.58 16.53
16.53 16.48
16.45 16.40
16.35 16.30

Je

Vrchl

8.01
8.04
8.09
8.13
8.17
8.19
8.22
8.24
8.25

1
1

V červn
Fährt im
Feiertag
In Septe
6

 – The diversion timetable is valid

Další
informace
dění
z turistického
dobu objížďky,
min. do 14. 7. 2013. o aktuálním
die Dauer der Umleitung,
mindestens
until the detour isregionu
over, at least till KrkoInformace o ukončení objížďky
jedoch bis zum 14. 7. 2013.
14. 7. 2013. The information about the
noše
a
ze
života
Svazku
Krkonoše
najdete
na:
www.krkonose.eu,
na tel: +420 499 405 744.
Informationen zur Beendigung der
detour is provided on the phone number
+420 499 405 744.
+420 499 405 744.
 – Radiostop – zastávky v Kořenově Umleitung:
www.svazek.krkonose.eu,
www.rozvoj.krkonose.eu
a také na face
–
Radiostop
–
die
Haltestellen
jsou obsluhovány poptávkově. Pro nástup
 – Radiostop – busstops in Kořenov
in Kořenov sind so genannte
bookovém
profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu.
volejte 30 min. před
příjezdem autobusu
are serviced on demand only. For boarBedarfshaltestellen. Zum Einstieg 30
na 481 368 432.

Minuten vor der Busankunft einfach die
Nummer +420 481 368 432 anrufen.

ding, call +420 481 368 432 at least
30 minutes before the bus arrival.

V
vyb

A

Eac

Regionální turistické
ČERVEN 2013
informační centrum Krkonoše
8. 6. – 9. 6.
MUDr. Jiřina Machová, Horní Branná 3, tel. 481 584
215
Krkonošská
8, 543 01 Vrchlabí
15. 6. – 16. 6. MUDr. Aleš Malý, Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou,
tel.+420/499
481 523 393405 744
Tel.:
22. 6. – 23. 6. MUDr. Jana Pokorná, Komenského 2, Jilemnice, tel.
481
545
621
e-mail: info@krkonose.eu
29. 6. – 30. 6. MUDr. Marie Folprechtová, Horní 164, Rokytnicewww.krkonose.eu
nad Jizerou, tel. 481 523 876

ČERVENEC 2013

pátek 5. 7.
6. 7. – 7. 7.
13. 7. – 14. 7.
20. 7. – 21. 7.
27. 7. – 28. 7.

MUDr. Dana Mařasová, Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096
MUDr. Jana Hrbková, Jablonec nad Jizerou 321, Jablonec n. J., tel. 481 591 103
MUDr. Miroslav Michálek, Harrachov 252, tel. 481 529 241
MUDr. Jana Pokorná, Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621
MUDr. Hynek Štilec, Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

SRPEN 2013
3. 8. – 4. 8.
10. 8. – 11. 8.
17. 8. – 18. 8.
24. 8. – 25. 8.
sobota 31.8.

MUDr. Irena Štilcová, Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556
MUDr. Dana Mařasová, Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096
MUDr. Jana Hrbková, Jablonec nad Jizerou 321, Jablonec n. J., tel. 481 591 103
MUDr. Jiřina Machová, Horní Branná 3, tel. 481 584 215
MUDr. Aleš Malý, Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 393

Finančně po

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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INFORMACE O SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ROKYTNICI NAD JIZEROU O. S.
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o. s.
sdružuje fyzické a právnické osoby, které poskytují služby v oblasti
cestovního ruchu, či mají zájem podporovat a koordinovat rozvoj
cestovního ruchu ve Městě Rokytnici nad Jizerou a jeho okolí, jakož i v celém turistickém regionu Krkonoše. Hlavním cílem sdružení
je podporovat a dále rozvíjet cestovní ruch v Rokytnici nad Jizerou
a jeho okolí a také financovat aktivity a projekty, které tomuto hlavnímu cíli sdružení napomáhají.
Rádi bychom touto cestou oslovili všechny podnikatele (velké
i malé, fyzické osoby i právnické osoby), kteří se ztotožňují s uvedenými cíli sdružení, a kteří mají zájem na tom, aby se v Rokytnici nad
Jizerou rozvíjel cestovní ruch nejenom v zimních měsících, ale především v létě a vyzvali je k připojení se ke Sdružení a k další
spolupráci. Širší členská základna umožní realizaci více aktivit.
Sdružení pomáhá hradit
provoz panoramatické kamery,
díky které se o Rokytnici nad Jizerou dozví třeba i Vaši budoucí hosté a zákazníci. Sdružení
pomáhá zajistit provoz skibusu, který již patří k základním
službám každého lyžařského
střediska. Sdružení financovalo
vybudování tématických turistických tras „Okolo Rokytnice“,
„Pašerácká stezka“, „Stezka
Dřevosochání“ a v roce 2012
pak také financovalo „Stezku
Rokytnických rodáků“. V roce
2013 bychom rádi vybudovali
další tématickou stezku, díky
které se Rokytnice stane opět
o něco zajímavější třeba i pro
Vaše hosty a zákazníky. Tématem nové stezky by měla být
historie lyžování v našem městě. Chtěli bychom proto požádat všechny pamětníky, nebo
kohokoliv kdo má k danému
tématu nějaké fotografie nebo
jiné materiály a je ochoten je
zapůjčit za účelem jejich naskenování, aby nás kontaktoval na níže uvedeném telefonním čísle.
Sdružení dále vydalo řadu
propagačních materiálů a od
roku 2010 je partnerem projektu „Rokytnice nad Jizerou
– celoroční dovolená“, který
je financován z prostředků Evropské unie, a v rámci kterého
jsou vydávány propagační materiály ve spolupráci s městem
Rokytnice nad Jizerou. Sdružení
je zároveň garantem slevového
systému Benefit program Rokytnice PLUS, který přináší vý-

hody a slevy pro návštěvníky ubytované v Rokytnici nad Jizerou.
Do této spolupráce se můžete zapojit třeba
i Vy. Staňte se členy našeho Sdružení, s Vámi
dokážeme víc.
Petr Kadavý, předseda Sdružení
tel.: 481 549 327
email: mistostarosta@mesto-rokytnice.cz
www.rokytnice.com/sdruzeni

Rokytnice nad Jizerou

Dřevosochání
Muzeum Starý Kravín - FRANTIŠKOV

2. - 6. července

Rokytnický zpravodaj
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Úterý 2. 7. 2013

14:00 Slavnostní zahájení za účasti pána hor,
starosty Jablonce nad Jizerou, mažoretek z DDM
17:00 Loutkové divadlo Matýsek ,,Datlování“

Středa 3. 7. 2013

10:00 Zahájení ukázek starých řemesel v budově Starého kravína
10:30 Zahájení výstavy „S čím jsme si dřív hráli“
- výstavu zahájí M. Hajná z Jilemského spolku paní a dívek
18:00 Cimbálovka z Břeclavi, „Hudci z Podluží“
- klasická moravská cimbálová muzika

Čtvrtek 4. 7. 2013

13:00 – 18:00 Otevření historických prostor Buřanského mlýna
s laskavý svolením pana mlynáře
19:00 Diskotéka, hraje a uvádí p. Saska

Pátek 5. 7. 2013

13:00 – 18:00 Otevření historických prostor Buřanského mlýna
s laskavým svolením pana mlynáře
15:00 Přednáška Mgr. Ondřeje Vašaty, historika Muzea Podkrkonoší v Trutnově
,,O české menšině v Rokytnici nad Jizerou se zvláštním zřetelem k Františkovu“
19:00 Koncert country kapely Naboso

Sobota 6. 7. 2013

11:00 Prodejní výstava zhotovených děl
13:00 Tradiční hasičská slavnost „Upálení Mistra Jana Husa“
- oživlé obrazy kostnického exekuce
- ukázky hasičské historické techniky
- k dobré náladě hraje Karel Šíbrava
13:00 – 18:00 Otevření historických prostor Buřanského mlýna
s laskavým svolením pana mlynáře
15:00 Slavnostní ukončení dřevosochání za účasti pána hor
a starosty města Rokytnice nad Jizerou a Jilemského spolku paní a dívek

Městské informační centrum
Horní 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.:
+420 481 522 001
Tel./fax: +420 481 522 001
E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
Web:
www.mesto-rokytnice.cz

Grafické studio SURA s.r.o. , www.sura-reklama.cz

Kontaktní osoba: Jana Brožová, tel.: +420 775 970 180. Změna programu vyhrazena.

www.rada-severovychod.cz
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KRKONOŠSKÉMU NÁRODNÍMU PARKU JE 50 LET
Zítra uplyne 50 let od doby, kdy byl
vyhlášen nejstarší český národní park.
17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem. Tenko
krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoskiego Parku Narodowego na polské
straně hor o čtyři roky dříve (1959).
„Často přemýšlím o tom, jak to tu vypadalo před 50 lety, když se zakládal národní
park. První ředitel Miroslav Klapka začal
budovat Krkonošský národní park s několika málo odborníky. Byla to práce vskutku
průkopnická,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan
Hřebačka. Krkonošský národní park za dobu
své existence má za sebou řadu mezníků –
výstavbu velkokapacitních rekreačních objektů, odborovou rekreaci, imisní kalamitu,
rozvoj sjezdového lyžování, boom apartmánového bydlení. Přes tyto všechny vlivy se
ale odborníkům daří uchovávat vzácnou
krkonošskou přírodu v dobrém stavu. „Za
dobu existence Krkonošského národního
parku tu pracovalo množství znamenitých
odborníků. Tím myslím jak externisty, kteří
prováděli v Krkonoších výzkum, tak i zaměstnance Správy KRNAP. Jejich úsilím se podařilo vzácnou krkonošskou přírodu uchovat. My
nyní navazujeme na jejich práci a jsme přesvědčeni, že naši následovníci docení kroky,
které dnes děláme,“ dodal Hřebačka.
Kulaté výročí oslavujeme celý rok řadou
akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Již
dnes večer je připraveno divadelní představení Krkonošská pouť od Karla Hynka Máchy,
které začíná ve 21 hodin v zahradě Hlavního
informačním centrem na náměstí Míru. Největší akcí ale budou zítřejší oslavy ve Vrchlabí. Celé dopoledne budou ve vrchlabském
parku před Zámkem k dispozici čtyři stanoviště s ekovýchovným programem pro děti.
Odpoledne je v zahradě Hlavního informačního centra připravena kulturní přehlídka,

kde vystoupí regionální soubory a řemeslníci budou předvádět své umění. Vrcholem
dne jsou večerní koncerty na náměstí TGM,
kde od 19 hodin budou hrát The Tap Tap,
od 20 hodin vystoupí Lenka Dusilová a od
21 hodin bude zpívat Dan Bárta. Vstup na
všechny tyto akce je zdarma. V přestávce
mezi prvními dvěma vystoupeními proběhne dobročinná aukce ve prospěch projektu
České společnosti ornitologické Ptačí park
Josefovské louky (www.josefovskelouky.cz),
kde se budou dražit unikátní předměty, které do aukce věnovali mj. právě protagonisté
slavnostního večera.
Nejvýznamnější akcí letošního roku pro
odbornou veřejnost je mezinárodní vědecká
konference Horská chráněná území v měnícím se světě, která proběhne od 21. do 24.
května ve špindlerovském hotelu Harmony.
Druhá konference Pro Silva bohemica, jejímž tématem je 20 let přestaveb smrkových
monokultur a přechod k nepasečnému hospodaření ve 3. zóně KRNAP a jeho ochranném pásmu, proběhne v polovině záři.
K oslavám 50. výročí založení KRNAP
přispěla i Česká televize, která o půlstoletí
existence národního parku loni na podzim
natočila dokument Krakonošova zahrada
v režii Ljuby Václavové. Tento snímek bude
mít premiéru v neděli 19. května v 11 hodin
na ČT2.
U příležitosti oslav vznikla i řada propagačních materiálů. Jeden z nich – perníkový
nový znak KRNAP – si budou moci zakoupit
návštěvníci koncertů 17. května. Filatelisté
se mohou těšit na speciální aršík známek
s přítiskem. V létě bude vydána výpravná
fotografická publikace 50 fotografů Krkonošského národního parku. Před několika
dny vyšlo květnové speciální rozšířené číslo
časopisu Krkonoše–Jizerské hory věnované
právě tomuto výročí.
Krkonošský národní park byl vyhlášen
především pro ochranu jedinečné arkto-al-

pínské tundry na hřebenech, výrazné stopy
zalednění a drsného klimatu, subarktická
rašeliniště, rozsáhlé lesní porosty a horské
květnaté louky. Ochranu si zaslouží pozůstatky vlivu skandinávského ledovce (glaciální relikty), jako například všivec krkonošský,
vrba laponská nebo slavík modráček tundrový, jehož izolovaná populace, čítající pouhých 25–30 párů, hnízdí právě na hřebenech
Krkonoš. Unikátem je také například endemické společenstvo – morušková kleč.
Jedinečnost krkonošské přírody si uvědomovali i naši předchůdci. Jan Nepomuk
hrabě Harrach zřídil v roce 1904 první krkonošskou rezervaci na Strmé stráni v závěru
Labského dolu. Aktivity dalších milovníků
krkonošské přírody, mezi které lze zařadit
například Josefa Šourka, Zdeňka Pilouse či
Jindřicha Ambrože, vyvrcholily v roce 1963
právě vyhlášením Krkonošského národního
parku.
Správa KRNAP se snaží zachovat nebo
zlepšit přírodní prostřední našeho nejstaršího národního parku. Přispívají k tomu i dlouhodobé ochranářské aktivity Správy KRNAP.
Díky možnosti čerpat evropské dotace se
Správě KRNAP navíc daří směrovat finanční
prostředky do rozvoje turistické infrastruktury, oprav komunikací či do ochranářských
opatření.
Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho
okolí najdete na facebookovém profilu
www.facebook.com/spravakrnap
Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy
KRNAP
tel.: 737 209 900
e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MIC od 1. 7. 2013
Provozní doba je přizpůsobena letní sezóně. Provozní doba MIC je následující:
Pondělí: 		
9:00 - 12:00
Úterý – Pátek:		
9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
Sobota: 		
9:00 - 15:00
Neděle: 		
ZAVŘENO
						
				
Změna provozní doby MIC je přizpůsobená požadavkům návštěvníků města Rokytnice nad Jizerou v letní sezóně.
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... pokračování z první strany

UDÁLO SE

Křest nového hasičského automobilu ve Wojcieszówě

Škola možností aneb Horní škola (o)žije

Na základě pozvánky partnerského města Wojcieszówa, se zástupci z města a hasičů vydali v pátek 3. 5. 2013 na křest hasičského automobilu do Wojcieszówa. Událost to byla vskutku velkolepá.
Celý ceremoniál proběhl v kostele a následovalo příjemné občerstvení v budově hasičské zbrojnice.

V sobotu 7. září plánuje skupina nadšenců vdechnout opět na
chvíli život objektu Horní školy. Hodláme uspořádat komunitní, rodinnou, vzdělávací, tvořivou, sportovní, kulturní a zábavnou akci
a do její přípravy a realizace zapojit co nejširší skupinu rokytnických
občanů, „lufťáků“ a přátel Rokytnice z blízka i daleka.

Veletrh cestovního ruchu Tourtec 2013 v Jelení hoře
Ve dnech 10. 5. – 11. 5. 2013 se zástupci Městského informačního centra města Rokytnice nad Jizerou zúčastnili XV. ročníku Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Tourtec 2013, který se konal

na náměstí v polské Jelení Hoře (Jelenia Gora). Tohoto jubilejního
ročníku se zúčastnilo na 150 vystavovatelů z různých států – z Polska, Čech, Německa i Nizozemí. Návštěvníci se seznamovali s turistickou nabídkou jednotlivých regionů, mohli si zakoupit regionální
produkty a pobavit se při bohatém doprovodném programu. Rokytnice nad Jizerou nabídla tipy na výlety pro pěší i cyklisty, zájem byl
ale i o zimní aktivity a možnosti ubytování ve městě. I přes nepříjemné deštivé počasí byla návštěvnost hojná.

Hlavní myšlenka je úplně jednoduchá - v rámci „rozvrhu hodin“
dát prostor co nejvíce lidem, aby se podělili o to, co znají, dovedou,
co je těší a baví. Jedni budou učit a inspirovat druhé a všichni budou
mít příležitost být chvilku žáky (posluchači, učni, obdivovateli) a zároveň dostanou prostor pro to, aby byli sami učiteli (mistry, trenéry,
organizátory, lektory či přednášejícími). Chceme tak ukázat, jaké
netušené možnosti se skrývají mezi lidmi v Rokytnici a jak zábavné
a přínosné může být vzájemné sdílení a učení.
Zároveň poskytneme prostor pro zamyšlení a diskuzi nad tím,
jestli by Horní škola nemohla být skvělou možností a příležitostí pro
rozvoj Rokytnice; pro tvorbu nových pracovních příležitostí, pro reakci na nejpalčivější potřeby místních i pro rozvoj toho nejlepšího,
co Rokytnice a její lidé mohou nabídnout.

CO BUDE…
Dny Wojcieszówa 22. 6. – 23. 6. 2013
Rádi bychom Vás informovali o pozvánce partnerského města
Wojcieszów, na jejich tradiční akci „Dny Wojcieszówa“. Akce proběhne těsně před prázdninami a to v sobotu 22. 6. a v neděli 23. 6. 2013.
Akce je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa. Neděle 23. 6. 2013 je věnována dětem, které s učitelkami z DDM Wojcieszów navštíví a mažoretky předvedou v rámci doprovodného programu své vystoupení.
Pozvánku a prostor v sobotu 22. 6. 2013 tedy dostávají všichni rokytničtí obyvatelé. Tímto tedy vyzýváme všechny zájemce
o účast na Wojcieszówských dnech. Nechť se nám v MIC přihlásí
ti, kteří mají o výlet do Wojcieszówa zájem! Pozvání platí také pro
spolky a zájmové kroužky. Budeme rádi, když se přihlásí a zúčastní
myslivci i rybáři, ale také dětské a dospělácké zájmové kroužky.
Hlásit se můžete v provozní době MIC nebo na telefonu: 481 522 001,
případně e-mailové adrese: infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
Doprava autobusem tam i zpět je ZDARMA. Časy odjezdu a příjezdu budou upřesněny.
Každá osoba dostane stravenku s nárokem na 1 pokrm.
Rokytnický zpravodaj

5 - 6/2013

Zářijová akce je volně inspirovaná záměrem na využití objektu
Horní školy, který na podzim minulého roku zvítězil v soutěži vypsané Městem Rokytnice. Neformální skupina, která na organizování
Školy možností usiluje o granty z programu Mládež v akci a od Nadace VIA, chce ukázat, že na zdánlivý problém chátrající budovy školy
se dá dívat i jako na ohromnou příležitost pro rozvoj Rokytnice.
Přestože zatím čekáme na vyjádření ohledně financování akce,
budeme už nyní vděční za všechny nápady, podněty i otázky, které
vás v souvislosti se Školou možností napadnou.
Lucie Čížková, Horní náměstí 655, vialuciz@gmail.com
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Krkonošská dechovka Jablonec nad Jizerou
v Československé televizi „ŠLÁGR“

Registr smluv:
Vaše peníze pod Vaší kontrolou

Na pozvání československé televize „Šlágr“ v Dubném u Českých
Budějovic, uskutečnila „Krkonošská dechovka“ z Jablonce nad Jizerou
hodinové televizní natáčení do dechovkového pořadu „Český koláč“.
Dechovka natočila celkem 17 skladeb našich českých a známých autorů lidovek. Jako sólisté se s dechovkou představili Lenka Miksánková
a Josef Šedivý. Celé natáčení proběhlo v přátelské a klidné atmosféře.
Všichni zaměstnanci této televize, kteří se na natáčení pořadu podíleli, přistupovali k souboru přívětivě a dobrosrdečně. Na závěr natáčení
byla široká divácká veřejnost této televize pozvána na akce, kde bude
v tomto roce účinkovat. Tato televizní nahrávka bude vydána DVD,
které si bude možnou objednat a zakoupit na adrese televize „Šlágr“.
Televizní pořad „Český koláč“ na TV „Šlágr“ s Krkonošskou dechovkou
by se měl vysílat prvně už v týdnu mezi 29. 4. - 5. 5. 2013, dle vyjádření
dramaturgického oddělení této televize. Blíže nebyl termín upřesněn.
„Krkonošská dechovka“ děkuje touto cestou všem sponzorům,
kteří přispěli a podíleli se na úhradě dopravy na tuto akci.
Jsou to: Městský úřad Jablonec nad Jizerou, Autoservis (pan Miroslav Štěpánek, Jablonec nad Jizerou), Autoservis (pan Vladimír Belda,
Jablonec nad Jizerou), Prodejna „Nápojka“ (pan Ing. Jan Enkler), Firma ELVIS (pan Kynčl, Jablonec nad Jizerou), Pan Josef Zuzánek (Jablonec nad Jizerou), parta seniorů z Rokytnice nad Jizerou (pan Petr Vaškovič), Penzion „Anna“ (paní Poupová, Rokytnice nad Jizerou), Firma
AQUA-INSTAL (Rokytnice nad Jizerou), Prodejna „Poker“ (pan Václav
Kramář, Rokytnice nad Jizerou), Pohřební služba (pan Libor Lukeš, Jilemnice), Hotel „Vyhlídka“ (pan Štěpnička, Jilemnice), Penzion 7 Harrachov (pan Petr Ulrich), pan Josef Ulrich ml. (Jablonec nad Jizerou).

Česká republika řeší zcela zásadní problém: od svých občanů vybírá obrovské množství prostředků, které přesto nepostačují k financování všech jejích úkolů. Další zvyšování daní samozřejmě není
uspokojivým řešením. Státní pokladna je bezedná a příliš snadno se
v ní ztratí jakékoli množství peněz. Co s tím? Domnívám se, že jediné
smysluplné řešení spočívá v důsledné kontrole utrácení veřejných
prostředků. Jsem totiž přesvědčen, že i nyní se utrácí mnoho veřejných prostředků neefektivně – a mnohdy za naprosté nesmysly. Téměř denně čteme o tom, jak se tu ztratilo téměř 400 mil. Kč v kauze
Promopro, jak se vynaložilo zbytečně 900 mil. Kč za Opencard, jak
se kupují na Ministerstvu dopravy Tic-tacy kus za 85 Kč. Tomu je
třeba učinit přítrž.
O tom, že změna je žádoucí, ostatně pochybuje málokdo. Složitější se zdá být zodpovězení otázky, co konkrétně je třeba udělat.
Odpověď je přitom velmi jednoduchá:
stačí rozsvítit, tedy zveřejnit na internetu, za co a na základě jakých smluv jsou utráceny veřejné prostředky. Zveřejnit je jednoduchým, přehledným a administrativně nenáročným způsobem. Zkušenosti ze Slovenska, kde tento systém funguje již dva roky, ukazují,
že toto jednoduché opatření může přinést úspory v řádu desítek
miliard korun.
Zveřejňovat potřebné přitom není vůbec složité. Smlouvy jsou
dnes už psány v počítači. Pro zveřejnění je nemusíte skenovat, podpis a razítko nejsou důležité, podstatný je obsah. A tak smlouvu
jednoduše zveřejníte formou, která je svou náročností někde mezi
odesláním e-mailu a zadáním platebního příkazu. Určitě ne těžší.
V průběhu loňského roku jsem proto spolu se svými kolegy připravil návrh zákona o Registru smluv, který by měl do výdajů státu
a dalších subjektů veřejného sektoru vnést jasno. V těchto týdnech
je návrh projednáván výbory Poslanecké sněmovny. Jeho přínos nespočívá jen v tom, že občané získají detailní přehled o hospodaření
s jejich penězi. Skutečnost, že veškeré údaje budou na internetu
kdykoliv komukoli k dispozici, bude mít i další závažné důsledky. Politici a úředníci změní – podobně jako na Slovensku - své chování
a budou se ke svěřeným prostředkům chovat hospodárněji jednoduše proto, že budou pod neustálým dohledem.
Lze předpokládat, že na kontrole bude mít zájem jak konkurence,
které jde o veřejné zakázky, tak občané, kteří přirozeně chtějí vědět,
za co se utrácí jejich peníze, ale i politická opozice. Ti všichni velice
motivovaně a zdarma zajistí kontrolu – bez zaměstnávání dalších
úředníků, bez zřizování dalších drahých a neefektivních institucí.
Nejen, že bude kontrola průběžná, ale povede i k tomu, že bude
průběžný přehled o výdajích veřejných institucí. Skončí také honička na konci roku, kdy se utrácí často bezhlavě zbylé peníze, jen aby
nebylo vidět, že mohlo pro úřad na ten rok stačit i méně…
Všechna tato negativa by měl odstranit Registr smluv. Opatření
jednoduché, ale nesmírně účinné. Pevně doufám, že se mi pro něj
podaří najít dostatečnou podporu napříč Poslaneckou sněmovnou
a prosadit jej do českého právního řádu. Je nejvyšší čas. Při pohledu
na růst veřejného zadlužení je jasné, že už včera bylo pozdě.

Ještě jednou jim děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Za „Krkonošskou dechovku“ Jablonec n. Jiz. Josef Ulrich
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INZERCE

INZERCE

Mgr. Jan Farský

Pronajmu částečně zařízenou garsoniéru v Jablonci nad
Jizerou na Letné od 1. 8. 2013.
Kontakt: 604 726 586

5 - 6/2013

Rokytnický zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje, je sice měsíc červen,
ale zároveň je toto číslo zpravodaje poslední před hlavními školními
prázdninami – takže krátce něco na závěr školního roku 2012/2013.
Hlavním naším úkolem je vzdělávání, ale učitelé, vychovatelky
a děti se věnují i dalším činnostem – o některých z nich Vás budeme
krátce informovat v dalších textech. Vedle kulturních aktivit (divadelní představení, koncerty), exkurzí, regionálních vycházek a soutěží má u nás samozřejmě významné zastoupení sport – jako příklad
vybírám některé akce. Patří sem tradiční lyžařský kurz páté třídy,
vyjížďky na běžkách, účast starších žáků v okresním kole ve florbalu, starší žákyně obsadily druhé místo v okresním kole ve volejbalu,
děti z druhého stupně se zúčastnily závodů družstev v „Atletickém
čtyřboji“. Paní učitelka Ing. Ivana Gebrtová připravila pro 9. třídu
sportovní kurz, který úspěšně proběhl ve dnech 24. – 26. 4. 2013
a děti si na něm vyzkoušely jízdu na raftech, obří houpačku a navštívily lanové centrum. V červnu proběhne cyklokurz s ubytováním na
chatě Jizerka 2, který pro žáky sedmé třídy připravily paní učitelky
Jónová a Gebrtová. Pan Šilhavý nám pomůže s dozorem; Cicvárkovi,
Mikoláškovi, Šmikovi a Waldmannovi se stěhováním a převozem zavazadel. Všem patří velké poděkování.
Obrovského úspěchu dosáhly naše děti ve zdravotních soutěžích
– blíže bude informovat paní učitelka Gebrtová, která také zorganizovala zdravotní kurz pro osmou třídu. Na základě úspěšného řešení
ve školním kole Dějepisné olympiády postoupili do okresního kola
Antonín Sajdl a Štěpán Zuzánek, který z 39 žáků obsadil šesté místo
a postoupil do krajského kola. Rovněž úspěšní byli v okresním kole
Pythagoriády Veronika Mikolášková ze sedmé třídy a Daniel Zuzánek ze šesté třídy.
Děti šesté třídy pokračovaly v projektu „Globální výchovou za
spravedlivý svět“. Jinak i v tomto školním roce běžely další projekty
– Ročníkové práce, Ovoce do škol, Mléko do škol, EU peníze školám,
Pomáháme opuštěným psům, Adopce na dálku, … . Pokračujeme
rovněž v projektu „Školní zahrada – místo pro poznávání, setkávání
a relaxaci“. Probíhají další úpravy prostoru za školou, i když letos
jsou práce dost obtížné díky velice nepříznivému počasí. Nicméně
všem, kteří nám opět přislíbili pomoc – paní Ing. Jitka Novotná, pan
Ing. Petr Štěpánek, děti a vyučující ZŠS a ZŠP, Lesní správa KRNAP,
Drobné služby města Rokytnice nad Jizerou – tímto mnohokrát děkujeme.
O všech těchto i dalších akcích, závodech, soutěžích projektech
pravidelně informujeme na webových stránkách naší školy.
Nesmím zapomenout poděkovat všem žákům deváté třídy. Podíleli se velkou měrou na stěhování a rekonstrukci dílen – největší dík
patří Tomáši Biemannovi, Tomáši Kantovi, Antonínu Sajdlovi a Štěpánu Zuzánkovi.

Soutěž Českého červeného kříže – Hlídky mladých
zdravotníků
Letošní okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků se konalo 13. 5. 2013 v Jablonci nad Jizerou. Hlídky poskytovaly první
pomoc při bezvědomí, masivním krvácení, zástavě dechu a tepu,
popáleninách a zlomeninách. Svoji zručnost předvedly při transportu zraněných. Své znalosti z dopravní výchovy a poznávání rostlin
uplatnily na stanovištích, které byly pro soutěž pouze doplňkové.
Družstvo starších žáků (Gabriela Vlková, Karolína Pokorná, Markéta Šimůnková, Michaela Pfeiferová, Štěpán Zuzánek) se v celkovém hodnocení umístilo na 5. místě. Ještě úspěšnější byli žáci
I. stupně (Tobiáš Vlk, Karolína Hnyková, Tereza Pohořalá, Tereza
Martínková, Vojtěch Gebrt), kteří ve své kategorii zvítězili a postupují do krajského kola. To se uskutečnilo 31. 5. 2013 v Chomutově.

Krajské kolo Hlídek mladých zdravotníků
V Chomutově se družstvu mladších žáků podařilo zvítězit. Postupují tak do celostátního finále, které se bude konat 14. – 16. 6. 2013
v Praze. Držíme palce a přejeme nezapomenutelné zážitky a úspěch
na soutěži.

Krajské kolo soutěže 5. tříd - Helpíkův pohár
Helpíkův pohár je soutěž v poskytování první pomoci, která je
určená pro žáky 5. tříd. Její 15. ročník se konal 14. 5. 2013 v Jablonci
nad Nisou. Naši školu reprezentovaly dvě dvoučlenné posádky. Te-

Absolventi naší školy ve školním roce 2012/2013
Z letošní deváté třídy vychází 21 žáků, kteří si podali přihlášky na
střední školy a SOU. Všichni byli na základě prospěchu ze ZŠ a výsledků přijímacích zkoušek přijati hned v prvním kole přijímacího
řízení, z toho jeden žák na odvolání. Jedna žákyně úspěšně vykonala
talentové zkoušky. Po prázdninách tedy nastoupí 5 žáků na gymnázia, 9 žáků na SOŠ, 2 žáci na lycea a 5 žáků na SOU. Za celou školu jim
přeji, ať jsou ve svých nových působištích spokojeni.
Závěrem přeji všem dětem a zaměstnancům školy pěkné, příjemné a klidné prázdninové dny – snad už nám to léto přece jen začne!
V září na shledanou.
BZ
Rokytnický zpravodaj
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reza Pohořalá s Karolínou Hnykovou a Tobiáš Vlk s Vojtěchem Gebrtem se v konkurenci 29 posádek z celého Libereckého kraje umístili
na 2. resp. 3. místě. Postoupili do celostátního kola, které se konalo
25. 5. 2013 v Koutech nad Desnou v Jeseníkách.
Do místa konání celostátního kola se musela výprava vydat již
v pátek, protože ji čekala velice dlouhá cesta. Soutěže se zúčastnilo
24 dvojic z celé republiky a rokytnické děti se mezi nimi rozhodně
neztratily. Dokázaly, že umí poskytnout první pomoc při masivním
krvácení, zástavě dechu, popáleninách i bezvědomí. V náročné soutěži se umístily na 6. a 8. místě. Jejich úspěchy mohou být motivací
pro žáky páté třídy v příštím roce.

nost mladistvých a nezletilých, nahrazování vzniklé škody a možný
trestní postih rodičů. Zaměřil se na nečastější trestnou činnost (majetkové a násilné trestné činy), ukázal a vysvětlil žákům nejběžnější způsoby zajišťování stop pro trestní řízení. Největší úspěch pak
měly praktické ukázky daktyloskopování osoby. Ochotně odpovídal
na dotazy z řad dětí.

Kurz první pomoci
Již tradiční kurz první pomoci pro žáky 8. třídy se letos konal od
20. do 22. května na penzionu Družba. Během kurzu si žáci osvojili
základy poskytování první pomoci. V závěrečné zkoušce dokázali,
že by si v situacích, kdy by byla potřeba první pomoc poskytnout,
poradili.
Ing. Ivana Gebrtová

Naše účast v okresním kole soutěže Pythagoriáda
Dva zástupci naší školy postoupili do okresního kola této matematické soutěže, které se konalo 22. 5. v Semilech. Daniel Zuzánek
soutěžil v kategorii 6. ročník se 43 soupeři. Výkony byly velmi vyrovnané a o lepším umístění rozhodoval čas odevzdání úloh. Ten
rozhodl o 14. místě pro našeho zástupce. Veronika Mikolášková
(kategorie 7. ročník), která předčila všechny zástupce základních
škol (předstihli ji jenom žáci víceletých gymnázií) obsadila krásné
5. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!
Radek Šmíd

Projektový den „Mládež a trestná činnost“

Děkujeme panu Ing. Pačesovi za vysoce profesionálně odvedenou práci a předběžně jsme se domluvili na spolupráci i v dalším
školním roce.
BZ

Ročníkové práce
Jedná se o projekt, který začal na naší škole v tomto školním
roce a je určen pro žáky deváté třídy. Hlavním cílem je, aby žáci
byli schopni pracovat co nejvíce samostatně a využili své získané
vědomosti v praxi.

Již v prvním pololetí školního roku 2012/2013 proběhla beseda
pro děti z prvního stupně „Mládež a trestná činnost, práce na místě činu“. Pan Ing. Martin Pačes z Vyšší policejní školy MV v Praze
hovořil vždy k menšímu kolektivu – ke každé třídě prvního stupně
zvlášť – a dokázal přizpůsobit besedu věku dětí. Velice jsme ocenili
přístup pana inženýra k malým dětem a jeho schopnost zaujmout
je. Již tehdy jsme se domluvili, že téma připraví i pro starší děti
z druhého stupně.

Dne 24. 5. 2013 se postupně akce zúčastnili žáci šesté až deváté třídy a také děti ze ZŠS a ZŠP. Pan Ing. Pačes měl program opět
velice pečlivě připravený. Vhodným a přiměřeným způsobem žáky
seznámil s obtížnými pojmy – jako je trestní zákoník, odpovědnost
mládeže za protiprávní činy, trestný čin, přestupek, trestní odpověd-
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Témata prací si žáci vybírali z nabídky, kterou připravili učitelé
školy. Od poloviny listopadu do konce dubna měly děti čas pracovat
na zadáních a měly povinnost svou práci konzultovat s vedoucími
učiteli. Práce musela splňovat určité podmínky, rozsah a úpravu.
Dne 27. května proběhla před komisí obhajoba prací, která byla
součástí celkového hodnocení.
Našlo se sice několik málo žáků, jejichž práce měla velmi nízkou úroveň, protože k úkolu nepřistoupili s dostatečným nasazením. Velká většina žáků ale přistoupila k zadání velice zodpovědně
a vznikly tak opravdu kvalitní a pěkné práce – v podstatě „malé krásné knížky“. Myslím, že mohou být se svou prací spokojeni, stejně tak
jako my, učitelé, a v neposlední řadě i rodiče. V projektu „Ročníkové
práce“ budeme pokračovat i v dalších letech.
BZ
5 - 6/2013
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1. STUPEŇ ZŠ
Začíná poslední měsíc školního roku a tak nám dovolte, abychom
se spolu s námi ohlédli za nejvýznamnějšími událostmi uplynulých
měsíců. Jako každý rok se kromě usilovné práce ve škole snažíme
zapojit naše žáky i do mnoha mimoškolních akcí. Od září jsme kaž
dý měsíc plnili jednu disciplínu školního desetiboje, účastnili jsme
se řady divadelních představení a také jsme účinkovali – nejen na

vánočních trzích, ale i ve třídách při svých vystoupeních pro rodiče. V letošním roce proběhlo také několik netradičních soutěží, ve
kterých museli žáci prokázat znalosti nejen z výukových předmětů,
ale i z historie našeho města, literatury a ochrany přírody. Překvapilo nás, kolik dětí se do soutěží přihlásilo a jak dobrých výsledků
dosáhlo. Určitě tedy budeme pokračovat i v dalších letech. S detaily soutěží a jejich výsledky se můžete seznámit na internetových
stránkách naší školy. Připravili jsme také několik sportovních dnů
s lyžařským či běžeckým výcvikem, sehráli jsme mezitřídní turnaje
ve florbale a vybíjené a plánujeme opět výcvik v lanovém centru.
Konec školního roku je opět ve znamení výletů, exkurzí a vlastivědných výletů do okolí našeho města. Našim cílem bude Muzeum zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou a hřebeny Krkonoš, 1. a 2.
třída se zúčastní programu na hradě Kost, 3. třídy spolu se 4. třídou
pojedou na exkurzi do Prahy.
Přejeme všem krásné prázdniny a hodně sil a chuti do dalšího
školního roku.
Kolektiv pedagogických pracovníků 1. stupně ZŠ

Rokytnický zpravodaj
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

SETKÁNÍ ROKYTNIC
ČESKÉ REPUBLIKY

Rokytnice
nad Jizerou

Rokytnice
nad Rokytnou

Rokytnice
v Orlických horách

40. ročník fotbalového turnaje Rokytnic
9. ročník závodů sboru dobrovolných hasičů
8. ročník turnaje ve stolním tenise

Pátek 28. 6. 2013
20.00 Zábava na hřišti – diskotéka – DJ Saska

Na jaře jsme navštívili kuželnu při
TJ Spartak. Nejdříve jsme nacvičovali hody a pak následoval mezidružinový turnaj. Nejlépe si vedla Nela
Pfeiferová a Mikeš Stejskal. Díky
vstřícnosti pana Novotného nebyla
návštěva kuželny poslední.
Dopravní výchovu v praxi a dodržování dopravních značek nám
umožnila vyzkoušet mateřská škola
na svém dopravním hřišti. Vedení
MŠ Dolní nám nabídlo využití celé
jejich zahrady s průlezkami, houpačkami a skluzavkami. Děti se vydováděly a odpoledne se jim moc líbilo.
Škoda jen, že také ŠD nedisponuje
stejnou vybaveností prostor pro rekreační činnost.
Chceme poděkovat touto cestou
MŠ za krásně prožité odpoledne.
vychovatelky školní družiny

Sobota 29. 6. 2013
09.00 – 09.30 Slavnostní zahájení na fotbalovém hřišti
Vystoupí mažoretky z Rokytnice nad Jizerou

Fotbalová utkání
09.30 Rokytnice nad Rokytnou – Rokytnice nad Jizerou
10.45 Rokytnice u Přerova – Rokytnice nad Vlárou
13.15 Rokytnice nad Rokytnou – UNION Rokytnice
v Orlických horách
14.30 Rokytnice u Přerova – 1. FC Rokytnice v Orlických
horách
15.45 Rokytnice nad Jizerou – UNION Rokytnice
v Orlických horách
17.15 Rokytnice nad Vlárou – 1. FC Rokytnice
v Orlických horách

Stolní tenis – sportovní hala
10.00 – 17.00 Turnaje tříčlenných družstev (bez rozdílu
pohlaví), ve volném čase turnaj ve čtyřhře dle přihlášených účastníků

Hasiči – parkoviště P2

Rokytnice
u Přerova

Rokytnice
nad Vlárou

28. – 30. června 2013
ROKYTNICE NAD JIZEROU
Sobotní doplňkový program pro děti s rozšířeným občerstvením v areálu Modré hvězdy
» Dětské čtyřkolky
» Paintballová střelnice
» Lukostřelba
» Dětská dílnička (navlékání korálků, malování)
» Malování na obličej
» RC modely (auta na dálková ovládání)
» Koktejlový bar
» Pivo Budvar + točená Kofola
» Klobásy, párky v rohlíku, kýta na grilu
» Točená zmrzlina Opočno
» Palačinky
» Alko nealko nápoje

Neděle 30. 6. 2013
Fotbalová utkání
9.30 Utkání o 5. místo
10.45 Utkání o 3. místo
13.30 Finále o 1. místo

Hasiči – areál Modré hvězdy
9.00 – 11.00 Srandasoutěž

14.45 Vyhlášení výsledků, předání cen,
ukončení Setkání Rokytnic ČR 2013

14.00 – 18.00 Požární útok a štafeta 4× 100 metrů

18.30 Setkání starostů
19.30 Zábava na hřišti – DJ UV + MÁCA Královič
VSTUPNÉ na večerní program
Pátek
50,- Kč
Sobota
50,- Kč

Tisk SURA s.r.o., www.sura-reklama.cz

Zájmovou činnost školní družiny
jsme obohatili o netradiční odpoledne. Pozvali jsme mladého iluzionistu
a kouzelníka Pavla Dolešku. Připravil
dětem velmi pěkné vystoupení společně se svým králíkem z klobouku
Pavlíkem. Pozvání na představení
přijala mateřská škola a škola speciální. Rádi bychom toto představení
zopakovali.

Po celou dobu Setkání Rokytnic bude zajištěno občerstvení na fotbalovém hřišti.

Záštitu nad setkáním převzal hejtman
Libereckého kraje pan Martin Půta.

www.rada-severovychod.cz
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MŠ DOLNÍ ROKYTNICE NAD JIZEROU
Výlet na hrad Pecka
Každý rok na jaře plánuje naše MŠ celodenní výlet na zajímavá místa v okolí. Vždy
se snažíme zajistit dětem den plný pohody
a prožitků. Letos nás zaujala nabídka a možnost navštívit nedaleký hrad Pecka s programem na míru přímo pro mateřské školy
(Dvouhodinový program – pohádka Princ
Bajaja + ukázky starých řemesel).
Na místě nás čekalo milé překvapení –
přivítal nás sám princ Bajaja! Pohádka, kte-

rou vyprávěl šašek, se odehrává na hradním
nádvoří a byla zároveň ukázkou dobových
zvyků, zbraní a kostýmů. Nechyběla ani
jízda na koni a boj rytíře s drakem. Krásná
princezna si pak děti odvedla do podhradí,
kde si mohly vyzkoušet česání lnu, mletí
obilí a praní prádla na valše.
Výlet se nám všem líbil a už se těšíme na
příště. Šašek nám prozradil, že chystá den
plný kouzel a překvapení.

PODĚKOVÁNÍ
• všem účastníkům Plesu v Kině – děkujeme za podporu.
• S novými odrážedly na dopravním hřišti
se nám pěkně a bezpečně jezdí.
• Také děkujeme panu Petru Langerovi za
údržbu a sestavení odrážedel.
Děti z MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE POD STŘECHOU
Dům dětí a mládeže POD STŘECHOU uzavírá další školní rok a zve Vás na
tradiční POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN, který se bude konat jako obvykle v okolí
přírodního divadla, tentokrát v sobotu 8. června 2013 od 14 hodin. Přijďte
si s dětmi zasoutěžit v celkem 12 disciplínách, svést se na lanovce a vybrat si
odměnu z tomboly.
Stejně jako v uplynulých letech se i letos tato oslava Dne dětí koná za podpory mnoha rokytnických sponzorů (viz. plakát), ale i díky spolupráci téměř pěti
desítek lidí, kteří ochotně vybudují jednotlivá stanoviště a celé odpoledne se
dětem trpělivě věnují. Děkujeme jak sponzorům, tak příznivcům ze stanovišť;
nemůžeme opomenout poděkovat ani rokytnickým hasičům, kteří příchozí občerstvují.
Školní rok ukončíme v DDM mnoha akcemi – mažoretky pojedou do spřáteleného Wojcieszówa, uvidíte nás na Dřevosochání ve Františkově i na Krakonošových letních podvečerech v Jilemnici (i jinde).
O prázdninách pořádáme již po několikáté kurzy PATCHWORKU, v srpnu opět
pro menší děti nabízíme příměstký tábor (letos v termínu 19. – 23. srpna) – podrobné informace na www.ddmrokytnice.cz.
Přejeme všem dětem (i rodičům a veřejnosti vůbec) příjemné prožití prázdnin a čas na nabrání sil do dalšího školního roku!

Dům dětí a mládeže Pod střechou
ve spolupráci s SDH a ZŠ
pořádá
V AREÁLU PŘÍRODNÍHO DIVADLA

DĚTSKÝ
DEN

V sobotu 8.6.
od 14 hodin

VSTUP:

DOSPĚLÍ 30 KČ

14:00 - vystoupení mažoretek

Občerstvení zajišťují hasiči, hudba dj saska
SPONZOŘI:
SDH Rokytnice nad Jizerou

CYKLOAKCE
ZLAŤÁK

TŘI KRÁLOVÉ
Václav Šír
Ladislav Marek
Karel Vrána

Za DDM Markéta Šmídová

Petr Martinek
Leona Popková
ZELENINA
BRAUN & JIŘIČKA

HORSKÁ
LÉKÁRNA

Rokytnický zpravodaj
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SDH INFORMUJE
Z činnosti kroužku mladých hasičů
2012/2013
Druhé zářijové pondělí začal kroužek
Mladých hasičů. U hasičské zbrojnice se sešlo 23 Mladých hasičů. Jelikož do podzimní
části hry PLAMEN (Závod hasičské všestrannosti) zbývalo pouze 6 kroužků, začali jsme
hned trénovat střelbu ze vzduchovky, základy první pomoci, uzlování, základy topografie, základy požární ochrany a překonávali
jsme překážku po vodorovném laně.
Trénovali jsme nejen v okolí hasičárny
ale i na sále.
Dne 20. 10. 2012 nastal den, kdy děti
mohly zúročit vše, co se naučily. Vyrazili
jsme na Závod hasičské všestrannosti neboli
„braňák“ do Bozkova. Startovali jsme se třemi družstvy v kategorii mladších, kde mezi
sebou soupeřilo celkem 35 družstev.
Naši Mladí hasiči obsadili: 23., 27. a 33. místo. Dětem jsme zpestřili závodní den prohlídkou
Bozkovských dolomitových jeskyní a zmrzlinou.
Hlavní náplní podzimních a zimních
kroužků bylo plnění odznaků odborností
neboli „odborky“. Zkoušky úspěšně složili
a odznaky odborností získali:
Strojník junior: Kateřina Slavíková, Matěj
Ditz, Jan Mikolášek, Vojtěch Veselouš.
Při podzimních kroužcích děti malovaly
obrázky do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, nacvičovaly krátké pásmo
básniček a písniček na Výroční valnou hromadu sboru a celou zimu chodily trápit svá
těla do školní tělocvičny.
Poslední zimní kroužek jsme využili k exkurzi na obvodním oddělení POLICIE ČR,
kterou pro nás zajistil nprap. Jiří Šír a prap.
David Kousal.
Jaro jsme uvítali na sále karnevalem pro
děti hasičů, na který byl povolen vstup pouze v masce. Karneval se nám moc líbil, už se
těšíme na příští rok.
Jen co počasí dovolilo, začaly děti trénovat venku na jarní kolo hry PLAMEN.
V rámci tréninku jsme se zúčastnili série
soutěží O Soptíkův pohár.
První závod se konal 27. 4. 2013 v Bítouchově u Semil. Soutěžilo se v požárním
útoku a štafetě 4×60m. Letos jsme sestavili 2 družstva, aby si i ti nejmenší mohli
vyzkoušet atmosféru pravých závodů. Děti
se umístily na 13. a 14. místě. Čekání mezi
disciplínami jsme si zpříjemnili procházkou
částí Riegrovy stezky.
Druhý díl soutěže O Soptíkův pohár se konal 5. 5. 2013 v Košťálově, kde děti poměřily
síly v požárním útoku a štafetě 400 m s překážkami CTIF. Naši mladí hasiči se umístili
v kategorii mladších na 9. a 10. místě.
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Sváteční den 8. 5. 2013 jsme si zpestřili
dalším dílem soutěže O Soptíkův pohár, který se konal tentokrát u sousedů v Jablonci
nad Jizerou. Závodilo se v požárním útoku
a štafetě požárních dvojic. Obsadili jsme 14.
a 16. místo.

nutnou výbavou. Děti poměřily své síly a dovednosti v těchto disciplínách: Požární útok,
Štafeta dvojic, Štafeta 4×60m, Štafeta 400m
s překážkami CTIF a Požární útok CTIF (pouze pro starší). Naše děti soutěžily v kategorii
MLADŠÍ a umístily se na 11. místě.

Poslední závod jarní části soutěže O Soptíkův pohár se konal 18. 5. 2013 v Bozkově, kde
se v kategorii mladších soutěžilo pouze v požárním útoku. I přes nepřízeň počasí jsme vyrazili do boje a vybojovali 10. a 13. místo.
V průběžném pořadí po čtvrtém závodě
ze série O Soptíkův pohár jsme se umístili
na 13. a 15. místě z 19 družstev.
Jako v minulých letech, tak i letos jsme se
zúčastnili literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Děti nakreslily opravdu krásné obrázky. Tento rok se podařilo na
stupně vítězů dostat Petře Smolové, která
v kategorii M1 – mateřské školy, skončila na
krásném 2. místě v okresním kole.
V sobotu 1. 6. 2013 nastal dlouho očekávaný den, kdy děti mohly zúročit celoroční práci.
Odjeli jsme do Studence, kde se konala jarní
část hry PLAMEN. Celý závodní den nás provázel hustý déšť, takže pláštěnka a gumáky byly

Hned ze závodů jsme měli vyrazit do lanového centra PROUD na Mýtě, kde byl pro
děti, na ukončení kroužků Mladých hasičů
ve školním roce 2012/13, zajištěn program
pod vedením instruktorů z lanového centra
s opékáním buřtů a následným přespáním
v hangáru, který tam pro nás měli postavit
hasiči. Bohužel jsme, kvůli počasí, museli
celý program zrušit.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou při roznášce pozvánek
na Hasičský ples. Z části těchto peněz bylo
pořízeno 5 nových soutěžních stejnokrojů
pro Mladé hasiče a sada nových soutěžních
hadic.
Za vedoucí kroužku mladých hasičů
Lenka Smolová

Účast JSDH Rokytnice nad Jizerou na krajské soutěži JSDH obcí
Libereckého kraje ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
V sobotu 25. 5. 2013 se konal ve Frýdlantu druhý ročník krajské soutěže Jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
Soutěž pořádaná Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje ve spolupráci s JSDH
Frýdlant a pod záštitou starosty města Frýdlant je určena pro jednotky předurčené pro
zásahy u dopravních nehod. Soutěží čtyřčlenná družstva ve složení velitel, strojník, hasič
zdravotník a hasič.
Úkolem soutěžních týmů je vyprostit co nejrychleji a nejefektivněji zraněnou osobu z havarovaného automobilu při simulované dopravní nehodě. Pro přípravu jednotlivých scénářů dopravních nehod využili v letošním roce organizátoři traktorový vlek, betonovou skruž
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nebo další vozidlo. Dále byl zásah „ztížen“ pomyslnou přítomností
dítěte nebo jiným způsobem. Ve vozidlech byla umístěna dětská sedačka a plyšové hračky popřípadě plynová nádrž na propan - butan.
Scénáře dopravních nehod jsou připravovány vždy tak, aby soutěžní družstvo nevědělo do doby startu, jaká je čeká situace. Po odstartování provede velitel družstva průzkum a operativně rozhodne o způsobu provedení zásahu a postupu vyproštění zraněné osoby. Zbývající
tři členové družstva pak dle pokynů velitele provádějí vymezení místa
dopravní nehody, protipožární zajištění vozidla, opatření proti úniku
provozních náplní, stabilizaci vozidla, poskytnutí první předlékařské
pomoci zraněné osobě a její vyproštění z vozidla za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení a dalšího vybavení jednotky. Soutěžní
pokus končí předáním zraněné osoby lékařce záchranné služby. Na
provedení všech úkonů má družstvo maximálně 20 minut. Po 15 minutách však získává družstvo trestné body. Provedení zásahu hodnotí
tým zkušených rozhodčích z Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby, kteří bodují provedení zásahu z pohledu
taktiky, techniky provedení a zajištění první předlékařské pomoci.
Ve Frýdlantu soutěžilo pět družstev z Rokytnice nad Jizerou,
Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, Cvikova a Lomnice nad Popelkou. Na
prvním místě se umístili stejně jako v loňském roce hasiči z Frýdlan-

tu, na druhém místě hasiči z Hrádku nad Nisou, na třetím místě naše
Rokytnické družstvo, na čtvrtém místě hasiči z Cvikova a na pátém
z Lomnice nad Popelkou. Vítězné družstvo postupuje na mistrovství
republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, které se
bude konat 6. července 2013 na Velkém náměstí v Hradci Králové.

30 LET POD SOVÍM VRCHEM
„Místem konání letošního tábora je veliká louka u potoka, ležící kousek za vesnicí Mařenice. Tábořiště nám doporučila hygienička a dost
nám tím pomohla, neboť Doksy už nám letos nevyšly.
Na staré místo do borového lesa se už nevrátíme. Lesík vykácejí a začne se tam s výstavbou velkého, stálého tábora. Mnozí ze starších táborníků tento fakt přijímali dost těžko, člověk se těší na lodičky a najednou
mu řeknou, že bude 14 dní v lese u potoka ....
V sobotu jede z Rokytnice autobus plný zvědavců, nikdo na novém
místě ještě nebyl, „jaké to tam asi bude?“. Hned po příjezdu a obsazení
stanů se oddíly vydávají na průzkum okolí tábora. Krásným lesem jdeme
i s oddílem Stopařů a asi po 300m od tábora objevujeme parádní posed.
Chystáme se propátrat, kam vede jedna z lesních cest, ta ale za chvíli
končí, mění se v pěšinku, a nakonec se úplně ztrácí. Asi po půlhodinové chůzi vidíme pod sebou louku s táborem podezřele podobným tomu
našemu.
Dalším cílem pátrání je zjistit nejbližší vodní plochu. Tu objevují jako
první Stopaři, je to zanedbané koupaliště pod krásnou pískovcovou stěnou.
To už ale přichází večer, slavnostní nástup a přivítání. Počasí nás také
vítá. Večer nám ukazuje teploměr +5°C, což není moc! Balíme se tedy do
svetrů, bund a spacáků. Ve 22. hodin zazní první nesmělé tóny večerky
a chvilku po tom i smělé oddechování a chrápání táborníků – objevitelů.“

Když jsem, stejně jako vy nyní, dočetl tento zápis z táborové kroniky a z předchozí stránky zjistil rok a potažmo i datum jeho napsání, trochu jsem znejistěl. S jemnou mírou překvapení si promnul
oči, zdali mě nešálí zrak. Na předchozí stránce byl totiž barevně
nakreslen rok 1984. Ano, text opravdu popisuje události ze soboty
30. června z roku 1984.
Rokytnický zpravodaj
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Táborníci tento rok byli opravdovými objeviteli. Známé tábořiště v Doksech, na které jezdili již dlouhá léta, jim bohužel nevyšlo.
Novým místem měla být louka ležící mezi vrcholky Lužických hor,
u obce Mařenice. V onu sobotu ráno se táborníci rozloučili s rodiči
a jako správní dobrodruzi vyrazili na neznámé místo. V cíli na ně

čekala veliká louka, která byla ze tří stran obehnána lesy a z poslední, čtvrté strany, malou říčkou ukrytou v aleji stromů. Nedočkavě
vybalili nejnutnější věci a začali podnikat jistě dobrodružné výpravy
do neznámého okolí. Po návratu do tábora zakreslili své nové objevitelské úlovky do „slepé mapy“ a postupně tím tak zaplňovali její
bílá místa.
Od té doby uteklo už 30 let a mnoho věcí se za ten čas změnilo. Jen kdybyste se snažili spočítat kolik vedoucích, kuchařek, zdravotnic a hospodářů se na táboře vystřídalo, dostali byste se k číslu
blízkému 150. Dětí jezdících na tábor, rozbitých kolen, vyndaných
klíšťat a prvních lásek bylo, a to vám povím úplně přesně, „nepočítaně“. Od doby prvních objevitelů bílá místa na „slepé mapě“ takřka
vymizela a jedinými objeviteli jsou každý rok jen nový táborníci.
Jezdil jsem na tábor jako dítě, později jako praktikant a nyní jako
vedoucí, a to dohromady už bezmála 20 let. Zažil jsem tam spoustu
krásných chvil a odnesl si spoustu nádherných vzpomínek, které mi
už nikdo nevezme. Proto děkuji, a to nejen za sebe, všem, co tábor
jakýmkoli způsobem podporovali, podporují a budou podporovat.
A táboru pod Sovím vrchem přeji vše nejlepší k 30. narozeninám.
Jakub Královič
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KULTURNÍ SERVIS
Rokytnice nad Jizerou
• 8. 6. 2013 – Pohádkový dětský den, Areál přírodního divadla, od
14.00 hod.
• 21. 6. 2013 – PARALEN I IBALGIN na Háskově od 20.00 hodin.
• 22. 6. 2013 – Příběhy VČELÍCH MEDVÍDKŮ v KD Rokytnice nad Jizerou od 15.00 hodin. Uvádí divadelní soubor Hálek (Nymburk).
Vstupné: děti ZDARMA, dospělí 20,- Kč.
• 28. 6. 20.13 – 30. 6. 2013 – Jubilejní 40. ročník Setkání Rokytnic
ČR 2013 v Rokytnici nad Jizerou
• 2. 7. 2013 – 6. 7. 2013 – Dřevosochání, Galerie Starý kravín Františkov
• 9. 8. 2013 – 11. 8. 2013 – Kovosochání, Galerie Starý kravín Františkov
• 17. 8. 2013 – Suity pro sólové violoncello, Kostel sv. Michaela,
18.00 hod.

LETNÍ KONCERTY 2013 v Rotextile
Po demolici budov Rotextile, které jsou v havarijním stavu, vznikne
prostor, který se během letních sobotních večerů využije pro koncerty
a představení pro děti.
• 13. 7. / Status Praesents, Abraxas, Kouzelná školka
s Majdou a Péťou
• 20. 7. / Support Lesbiens, David Deyl, Pohádkové
představení, soutěže, kouzla, dětské atrakce
• 27. 7. / Václav
Pavla Kožíška
• 3. 8. / Kamil

Střihavka se skupinou Leaders,

Pumpa + Volant, Pohádkové představení, soutěže, kouzla,

Okolí
• 1. 6. 2013 – 30. 6. 2013 – Do podzemí za skřítky - výstava, Muzeum a Pojizerská galerie Semily
• 7. 6. 2013 – 9. 6. 2013 – 3. ročník Happy Weekend neboli Harrachov za polovinu, 50% slevy na relax, adrenalin, muzea, sportovní aktivity, ubytování, Harrachov
• 9. 6. 2013 – DS Vojan Desná – Mladá haluz – S čerty nejsou žerty,
česká pohádka, SD Jilm, Jilemnice
• 12. 6. 2013 – Joseph Kesselring – Jezinky a bezinky, detektivní
komedie, SD Jilm, Jilemnice, 19.30 hod.
• 13. 6. 2013 – Kurz efektivní komunikace – mezi dospělými a dětmi, SD Jilm, Jilemnice, 17.00 hod.
• 15. 6. 2013 – Celorepublikový sraz parních stříkaček, SDH Semily,
Na Ostrově – Semily
• 15. 6. 2013 – Dvořákův festival – vystoupí Podkrkonošský symfonický orchestr, sólo housle – Jakub Sedláček, Jilemnice, 19.00
hod.
• 22. 6. 2013 – Jablonecký country festival, areál městského parku
v Pilišťatech (u Hájenky), 14.00 hod., Jablonec nad Jizerou
• 27. 6. 2013 – Hradišťan + dětský pěvecký sbor Mládí, kostel sv.
Prokopa, 19.00 hod., Jablonec nad Jizerou
• 6. 7. 2013 – 7. 7. 2013 – 111 let Jizerské železnice, zvláštní vlaky na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov a zvláštní parní vlaky
z Kořenova do Szklarskej Poreby. Trasy: ozubnicové vlaky Tanvald
- Kořenov a zpět, parní vlaky Kořenov – Harrachov a zpět
• 6. 7. 2013 – Koncert barokní hudby: Musica Organum, SD Jilm,
Jilemnice, 18.00 hod.
• 19. 7. 2013 – Koncert Suffering Souls, KC Golf, Semily
• 20. 7. 2013 – Tradiční Harrachovské pivní slavnosti, Areál Harrachovské sklárny
• 22. 7. 2013 – 26. 7. 2013 – Prázdninový kytarový kurz, vhodný
pro začátečníky i pro pokročilé, děti i dospělé, SD Jilm, Jilemnice
• 27. 7. 2013 – Nohejbalový pivní turnaj, hřiště na harrachovských
Hřebenkách, Harrachov
• 9. 8. – 10. 8. 2013 – Keltská noc, Areál Můstků Harrachov
• 10. 8. 2013 – Bike Music Fest 2013, Paseky nad Jizerou
• 16. 8. 2013 – Jana Vébrová – folková písničkářka, KC Golf, Semily
• 24. 8. 2013 – 18. Krakonošův festival dechových hudeb, areál
městského parku v Pilišťatech (u Hájenky), Jablonec nad Jizerou

Noid Bárta, Dymytry, Divadlo kouzel

dětské atrakce

• 17. 8. / Martin
s Michalem

Chodúr, Matt Pardus, Kouzelná školka

• 31. 8. / Arakain, Alanis Morissette revival, Příhody
včelích medvídků
Představení pro děti od 16.00 hod., 1. kapela od 18.00 hod., 2. kapela od 20.00 hod.
Měsíc před letními koncerty v Rokytnici nad Jizerou organizátoři
spustili předprodej vstupenek. Zájemci si mohou koupit vstupenky
zvlášť na jednotlivé soboty, nebo zvolit výhodnější permanentku platnou pro všechny LETNÍ KONCERTY 2013, které proběhnou během
července a srpna. Permanentka na všechny koncerty je výhodnější,
ovšem i ceny na jednotlivé dny jsou velmi příznivé.
»»
»»
»»
»»
»»

Denní vstupné na místě: 300 Kč
Denní vstupné v předprodeji: 200 Kč
Permanentka na 6 sobot: pouhých 600 Kč
Pro děti do 150cm vstup ZDARMA
Předprodej vstupenek v Rokytnici nad Jizerou na našem novém
kontaktním místě: Informační a obchodní místo, Dolní náměstí 449
(přízemí) nebo v e-shopu www.rotextile-vstupenky.cz
»» Více se také dozvíte na našem webu: www.rotextile.cz v sekci Letní
koncerty 2013

VYLOSOVÁNÍ VÝHERCE APARTMÁNU 1+KK
V ROKYTNICI NAD JIZEROU
Pokud chcete vyhrát APARTMÁN V ROKYTNICI NAD JIZEROU, zapojte se. Podmínky:
»» strávit týden letní dovolené 2013 v Krkonošském horském městě
Rokytnice nad Jizerou
»» zúčastnit se alespoň jednoho letního koncertu 2013 v Rokytnici
nad Jizerou
Rádi vás přivítáme 31. 8., kdy zakončíme letní koncerty v Rotextile  koncertem skupiny Arakain. Honza Toužimský vylosuje výherce apartmánu v Rokytnici nad Jizerou.

Informace na www.rotextile.cz
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Nové knihy

Nové knihy na květen
Romány pro ženy, společenské a psychologické r.:
»» Brown – Růžový víkend
»» Gideon – Manželka 22
»» Howard – Ani peklo, ani ráj
»» Coulter – Hluboko v srdci
»» Lindsey – Chci jen tebe
»» McKinley – Ostrov ztracených snů
»» Jakoubková – Poslední tango s Carmen
»» Holcová – Přezrálé broskve
»» Horázná – Neházej mimčo do žita
»» Gotthard – Léky smutných
»» Wroblewsli – Příběh Edgara Sawtella
Životopisné a autobiografické romány:
»» Albright – Pražská zima
»» Hejda – Žil jsem zbytečně
»» Morgan – Šerin a Amar
Napětí, dobrodružství, fantasy:
»» Jackson – Absolutní strach. Hrobař
»» Adler-Olsen – Vzkaz v láhvi
»» Nesbo – Netopýr
»» Granger – Zavolej smrt znovu
»» L´Amour – Železná spravedlnost
Knihovna bude o prázdninách otevřená
v těchto termínech:

- v červenci: 8. 7. – 18. 7. 2013
- v srpnu:
19. 8. – 28. 8. 2013

»» Frost – Nenávist až za hrob
»» Lyndon – Cesta sněžných ptáků
»» Kubík – Území krys
»» King - Dallas 63
Populárně-naučná literatura:
»» Tři svíce za budoucnost (Cílek a kol.)
»» Pod palbou! (Šašek)
»» Kapitán Jaroš (Richter)
»» Poslední vlak přes Rostovský most (Aten)
»» Kolumbijská triáda (Liška, Roth)
»» Cesty za oponu času 1 (Motl)

Nové knihy na červen
Romány pro ženy, společenské a psychologické romány:
»» Keleová-Vasilková – Ranč u dědečka
»» Kubátobá – Léta s Hubertem
»» Jakoubková – Dobrý manžel… který
nemlsá
»» Coulter – Kletba zelených očí
»» Howard – Strážce úsvitu
»» Márai – Judita
»» Kelsey – Padesátka není sprosté slovo
»» Green – Hvězdy nám nepřály

»» Donoghue - Pokoj
»» Simons – Měděný jezdec
»» Goldstein – Stavitelka pyramid
»» Pamuk – Jmenuji se Červená (dar)
»» Brown – Sestry sudičky (dar)
Napětí (detektivky, thrillery, fantasy):
»» Läckberg – Strážce majáku
»» Lupton – V plamenech
»» Casey – Beze stopy
»» Komisaři a vrazi (krimipříběhy)
»» Kovályová – Nevina aneb Vražda v Příkré
ulici
»» Enger – Kamenný déšť
»» Jungstedt – Vnitřní kruh
»» Simak – Město
»» Glukhovsky – Soumrak
»» Martin – Hostina pro vrány (Píseň ledu
a ohně – kniha čtvrtá)
Knihy z grantu MK ČR (dary-výběr):
»» Osudové okamžiky XX.století (Pacner)
»» Balabán – Romány a novely
»» Kohout – Můj život s Hitlerem, Stalinem
a Havlem (2sv.)
»» Průvodce kulturním děním a životním
stylem v českých zemích 1948-1967

Na neformální setkání příznivců knihovny a keramičky Evy Pohořalé, které proběhlo
již dvakrát v městské knihovně, navážeme dalším – tentokrát jinde a s pozvaným hostem. Povídání o čaji se uskuteční ve středu 19. 6. 2013 v 18.00 hodin v Penzionu Anna
(salonek). Zvou Vás keramička Eva, knihovnice Soňa a paní Jana Šírová z Vrchlabí.

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti zdarma
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POUDAČKA
S laskavým svolením p. Ing. Stanislava
Soukupa autora si přečtěte vzpomínky jak
„Bylo nebylo“ na horách Krkonoších.

Tkalcovství
Včera u nás byl na návštěvě nějakej pan
továrník se svýma dvěma syny. Jsou prý někde z Trutnova, kde mají továrnu. Děda zprostředkovává domácí tkalcovství, říká prý se
tomu, že je faktor. Tomu já nerozumím, povídali si o tom, kolik děda dodá zboží a kolik
peněz dostane. Ve světničce máme dva stavy, na jedněm tkalcuje maminka, na druhým
strýček Arnošt. Chodívám se tam dívat. Maminka sešlápne šlapku a před ní se rozevře
osnova, zároveň škubne silným provázkem,
který drží v ruce a tou rozevřenou osnovou
proběhne člunek s cívkou a táhne za sebou
nit. Maminka povolí šlapku a druhou rukou
tu nit přirazí k hotovému zboží. Hned zas sešlápne a prohodí člunek s cívkou zpátky a tak
pořád a pořád. Umí to rychle i strýček Arnošt
a oba stavy jen rachotí.
Zatím děda ve světnici připravuje snování. Rozevře snovadla a já se budu moci
chvíli na nich vozit jako na kolotoči. Děda
si přinese civečnici, to je takový rám, kde
jsou ve dvou řadách nad sebou silné dráty,
na které se nasouvají cívky s nasoukanými
nitěmi. Když má vše připraveno, tak musím
dolu ze snovadel. „Stejně by ti bylo špatně“,
říká děda. Připevní konce těch nití z cívek na
snovadla a pomalu jimi začne otáčet a navíjí
tak na snovadla osnovu. Přitom kontroluje
nitě, které procházejí skrz dírkované prkénko. Prkénko má děda v ruce a stále ty nitě
hlídá, jestli nejsou potrhané nebo špinavé.
Když jo, tak to zastaví, zahubuje na ty, co
to soukali, co špatné ustřihne a znova spojí
tkalcovským uzlíčkem. Ty uzlíčky děda umí
moc dobře, jako všichni, co s tím něco dělají.
Když jsou snovadla plná a děda tam už má,
co potřebuje, tak osnovu pomalu odvine
zpátky. To už jsou nitě u sebe a vypadá to
jako silný provaz. Kolik potřebuje děda nití,
tolik musí být cívek, ze kterých se to snová.
Dál už bude navíjet na vál, který pak dostane tkadlec na stav. U tohoto navíjení na vál
musí být víc lidí. To se do seknice přinesou
dvě dřevěný kozy, na ně se dá prázdný vál,
nitě z osnovy se protáhnou paprskem a připevní na vál.
Válem se pomalu otáčí, až je všechna osnova navinutá. Děda to pořád kontroluje,
protože na tom závisí, aby bylo zboží kvalitní
a nebyly pak srážky na kvalitu.
Když je zboží hotové, tak to děda zase
zkontroluje, jestli má správný počet nití.
Na to má zvětšovací sklíčko a počítá nitě na
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různých místech zboží. Kdyby kadlec málo
přirážel nitě při kalcování, tak by bylo zboží
řídké a byly by velké srážky. To udělal dědovi
jeden tkadlec, který si tím chtěl našetřit nitě
na svoje zboží. Děda mu to strhnul z platu
a už mu nedal na nové dílo.
Když už je to všechno v pořádku, tak se
zboží zašije do velkých pytlů, žoků, tatínek
žoky odveze a odešle vlakem továrníkovi,
který nám tu práci zadal. Byl to ten, co u nás
dnes byl se svými syny, jmenoval se pan
Mencl. Děda si práci pro něj pochvaloval, že
nedělá zbytečný problémy.
Často večer s babičkou probírají všechny
ty starosti, co s tím jsou. Babička hlídá a zadává soukání, dovede být taky pěkně ostrá,
když se ji něco nelíbí, tak to hned každému řekne. Třeba posledně jednomu říkala:
„Máte to samý svezlíky, to pak nejde snovať.“ Ten se vymlouval, že soukaly děti a tak
mu to zaplatila: „No pro jennou, ale tak je to
naučte, musí bejť nit napnutá.“
Už je večer, Anna venku chystá ještě krmení kravičkám na ráno a nanosí jim pití do
sudu, přidá otruby, slupky z brambor i pomeje z nádobí. Maminka zatím umyla nádobí a dodělává, co je třeba kolem kamen.
Děda sedí u stolu, má svoji židli, a vykládá
karty. Babička přikládá do kamínek a sedá
si taky ke stolu. Vidí, že děda je zabranej
do vykládání karet, tak bere do ruky kalendář na čtení a chvíli si čte. Přisednu si taky
ke stolu a žebroním: „Rači něco povídejte.“
„I ty zas“, usmívá se babička, ale děda složil
karty: „Stejně mě to nevychází, tak vo čem
bys chtěl povídať?“ Hlavu má plnou starostí
s tou naší kalcovinou.
Vzpomíná a říká: „No tak vo jednom kalci, co se tak hrozně vystrašil, dyž šel pozdě
domů vod Hůlky. Hůlka má hospodu a kalci dyž dostanou peníze za zboží, tak se tam
staví na kus řeči. Tak ten kadlec, von je až
z Krosnova, si tam zavdával trochu víc a šel
von ke domu trochu pozdě, a dyž šel těma
hájema vokolo Spálenska, tak na něj padnul najednou ňákej strach. Tak si chtěl cestu zkrátit a vzal to rouně přes ňáký křoví
a najennou, jako by ho ze zadu něco chytilo.
Hrůza ho polila až začal utíkat. Ale vono ho
to furt táhlo zpátky. Tak holt to bral cesta necesta, až celej říčnej vrazil doma do chalupy.
Stará už na něj čekala s houbovou a hned se
do něj taky pustila, že je starej vochmelka,
tak jak to ženský uměj. Nakonec mu poudá,
a kde máš osnovu na soukání. Koukaj do
krůsně a tam ani niť. Von se mu tom v křoví zachytnul konec tý vosnovy a jak byl v tý
hrůze a začal utíkať, tak se mu to šecko vodvinulo a domů přišel s prázdnou.“

Babička přestala číst a přidá se s vyprávěním. „To taky jeden kadlec šel pozdě v noci
domu. Šel těma panskejma hájema a dyž byl
tam u vobrázku, tak najennou slyší v dálce
jako honce a štvaní.“ „Co je štvaní?“, musím
se zeptat. „No to si honci dycky zjednaj pár
chlapů a ty jim nadháněj zvěř při tom honu.
Křičej při tom a dělaj šelijakej rámuz, aby tu
zvěř vyhnali a nahnali před ty honce, jenže
byla noc a bylo mu diuný, že by něco štvali
v noci? A tak uďál co asi neměl: „Kšá, kšá,
kšá.“ Tu na něj padla hrůza. A to štvaní se
zdálo porát blíž a blíž. Tak vzal nohy na ramena a utíkal, co jen moh. Už slyšel dupot nohou a takovej diunej chechot. Vrazil do perní
chalupy, co byla na kraji vsi, dveře přirazil
a hned zašoup závoru. A tu se venku vozvalo
škrábání na ty dveře, kňučení a bouchání až
hrůza. Tomu chudákoj prej jen zuby cvakaly.
A tu se prej rozrazilo vokýnko, co měli nade
dveřma a do forhauzu vletěla kervavá hnáta.
A z venku se vozvalo: „Když si pomoh
štvát, pomož taky maso žrát.“ Hospodyně dyž
to viděla, tak přiběhla se svěcenou vodou, vokýnkem to pokropila, a tak to zažehnala. Ale
ten kadlec z toho byl celej pryč, ráno ho museli vodvíst domu a prej berzo potom umřel.
Nejsou s tím žádný žerty a chraň nás Pámbů,“
končí babička a já bych teď nešel ven ani za
nic. „No to ste ho zas vystrašili“, zlobí se maminka a je konec povídání.
Tak dobrou noc, asi se mi o tom bude
zdát.

INZERCE

DI-TECH S.R.O.
PROJEKTY STAVEB
NOVOSTAVBY
REKONSTRUKCE
ZATEPLOVÁNÍ STŘECHY
OPRAVY KRYTIN
PŮJČOVNA LEŠEN
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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum
slaví v měsíci květnu
a červnu 2013 tito naši
spoluobčané:
80 let
81 let

82 let

83 let

84 let

85 let

86 let
87 let
89 let
90 let

92 let

Erlebach Herbert
Jiřičková Miloslava
Herberová Anna
Jäckelová Gertruda
Hanoutová Waltraud
Hilmar Zdeněk
Lukeš Karel
Neudorfský Jaroslav
Doležal Roman
Dumková Jarmila
Dohnalová Věra
Marek Vladimír
Kousalová Anna
Paulů Hermína
Hájková Věra
Opočenská Drahomíra
Jará Jaruška
Jón Josef
Janatová Miluše
Slavíková Jiřina
Pluchová Květuše
Motyčková Marie
Radoňská Emilie
Janouch Jaroslav
Knopová Lidmila
Lubasová Marie
Hájková Emilie
Lepšová Jiřina

Všem oslavencům
blahopřejeme!

Vítání občánků v sobotu 20. dubna 2013
Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu dne 20. dubna 2013 slavnostní vítání nových občánků našeho města.
Přivítáni byli:
Floriánová Mariana
Vrdlovcová Stella
Vízek Sebastian
Kubátová Štěpánka
Malá Evelína
Jindřišková Eliška
Hruška Václav
Stejskal Vincent
Děkujeme dětem z Mateřské
školy v Dolní Rokytnici za velmi
hezky přednesené básničky.

SPORT
ŠACHY
1) Náš oddíl pořádal 20. 4. 2013 „Jarní Krkonošský turnaj“ v rapid šachu. Měl kvalitní obsazení, zúčastnilo se 28 hráčů, z toho 17 hostů z 9ti oddílů. Tohoto turnaje se zúčastnil
i mezinárodní mistr Petr Neuman z extraligového Turnova, který také zvítězil. Z našich
hráčů získali po 5ti bodech: Z. Lenc, Z. Hollmann a J. Kostlán a dělili se o 8. – 11. místo.
Turnaj byl dobře organizován zásluhou L. Šimůnka a J. Pohořalého.
2) 8. 5. 2013 se zúčastnili dva naši hráči turnaje v bleskovém šachu „na diktát“ ve Víchové.
Hrálo 20 hráčů. Z. Hollmann ziskem 15,5 bodu z 19ti partií obsadil 3. místo.
3) U příležitosti „Valdštejnských slavností“ se hrál 19. 5. 2013 turnaj v rapid šachu ve Frýdlantu. Dařilo se Z. Hollmannovi, když ziskem 6,5 bodu z 9ti partií obsadil 3. místo. Další
naši hráči: Vl. Červinka aj. Hanuš skončili v druhé polovině tabulky. Startovalo 34 hráčů.
4) Krajský přebor seniorů se hrál 25. 5. 2013 v Liberci. Ve své věkové kategorii zvítězil a stal
se přeborníkem kraje ziskem 6ti bodů ze 7 partií Zdeněk Hollmann, J. Hanuš obsadil 13.
místo a hrálo se na 7 kol tempem 2 × 25 minut.

POVODNĚ – MATERIÁLNÍ SBÍRKA
Město Rokytnice nad Jizerou pořádá materiální sbírku na pomoc krkonošskému městu
SVOBODA NAD ÚPOU, kde síla povodně způsobila značné škody.

Donést můžete:

• hygienické, dezinfekční a čistící prostředky (gumové rukavice, hadry, látkové utěrky, houbičky, Savo, Domestos, Sorun, čistící prášky, čističe na okna a podlahy, prací prášky, mýdla a tekutá mýdla, písky na čištění,..)

• košťata, kýble, lopaty, rukavice, holínky
Kam?

INFOCENTRUM – boční vchod radnice, Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou
Tel. 481 522 001, 481 549 311
Datum sbírky: od středy 5. 6. 2013 do středy 12. 6. 2013
Foto: Rostislav Šturma
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DRUHÉ POLOLETÍ V HORNÍ ŠKOLCE

Do konce školního roku zbývají čtyři týdny, a jak jsme prožili a užili si spolu s ostatními dětmi poslední půlrok ve školce?
Letošní zimu nám sice chybělo sluníčko, ale protější kopec skýtá dětem ideální
podmínky pro hry na sněhu, stavění sněhuláků, jízdu na ježdících, stavění iglů. Toho
všeho jsme si užili. I přes velkou vzdálenost
od lyžařských vleků jsme mohli za vydatné
a ochotné pomoci rodičů při převozu dětí
na vlek zdokonalovat své lyžařské umění.
Krásný slunečný týden jsme prožili v areálu
„Pařez“, za který za všechny děti děkujeme
všem, kteří se o nás starali.
Jaro nám letos přicházelo pomalu, a tak naše
vycházky směřovaly po okolí MŠ, zahrádka se
dětem otevřela až koncem dubna, když zmizely
poslední sněhové hromádky. Hodně studený
a deštivý květen nás opět ze zahrádky vyhnal.

Ve školce si děti nejen hrají, ale při řízených činnostech plní úkoly školního a třídního vzdělávacího plánu. Zdokonalují se
v pracovních, hudebních, výtvarných, rozumových, tělesných dovednostech.
Jarní čas jsme si s maminkami a dětmi
zpříjemnili zdobením velikonočních vajíček
a společně jsme oslavili Svátek matek, ve
kterém děti přednesly milá přáníčka pro svou
maminku. Navštívili jsme několik divadelních
představení v Jablonci nad Jizerou i v Rokytnici nad Jizerou. Přijali jsme pozvání základní
školy a navštívili vystoupení kouzelníka.
Slunečných dní, kterých bylo opravdu
málo, jsme využili a vydali se pěšky k Huťskému vodopádu, který byl po velkém tání
opravdu úžasný. Po dvou letech jsme zajeli
do liberecké ZOO a Babylonu.

Velký den pátek 24. 5. 2013 byl plný
obav. Při ohlášení, že ve školce HOŘÍ a musíme rychle ven, se dětem v hlavách honily
hrozné myšlenky. Příjezd houkajících hasičských vozů napovídal, že je to pravda. Po záchraně paní učitelky Lucky a Kačky a uhašení „požáru“ jsme dětem vysvětlili, že to bylo
pouze cvičení. Pak jsme se zájmem poslouchali vyprávění hasičů a prohlédli si vše, co
ke své práci potřebují.
Předškoláci navštívili 1. třídu, aby viděli,
co se jejich kamarádi za rok naučili. Den dětí
jsme oslavili maškarním soutěžením s bohatou odměnou.
Do konce školního roku zbývají 4 týdny, ve kterých nás čekají výlety, různé akce
a plno zábavy, aby poslední chvíle našich
osmi předškoláků, byly příjemně prožité.
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