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ROKYTNICKÁ POUŤ
Ve dnech 28. a 29. září 2013 proběhla
tradiční Svatomichaelská pouť. Letošní pouť
byla oproti loňskému roku velmi chudá na
stánkový prodej i různorodost atrakcí. Důvod je však prostý. V několika dalších městech slavili svatováclavskou pouť a konaly se
další lákavé akce jako vinobraní nebo Drakiáda ve Špindlerově Mlýně. Prodejci se tedy
soustředili spíše na větší města, kde měli samozřejmě šanci vyššího výdělku. Příští rok
bude mít Václav svátek v neděli a Michal
v pondělí, z toho důvodu se termíny těchto
poutí rozejdou. Máte-li kalendář, můžete si
už nyní poznamenat, že pouť se bude příští
rok konat 4. – 5. října 2014.
Přesto ti, kteří navštívili sobotní doprovodný program, mi jistě dají za pravdu, že
o zábavu bylo postaráno. Spousta lidí přišla

podpořit mažoretky, které si vystoupení
náramně užívaly. Krkonošská dechovka má
také své fanoušky, kteří z pod hasičského
stanu přibrukovali známým písničkám. Po
dechovce si přišly na své hlavně děti, i když
mohu podotknout, že i spousta dospělých
pečlivě sledovala loutkové divadlo v podání
divadelního souboru Rolnička z Nové Paky.
Nejvíce diváků nalákala víchovská kapela
Vichr z hor, která svým velkolepým vystoupením rozehnala i těch pár mráčků, které
odpoledne schovávaly slunko. Na závěr
pódium patřilo rockové skupině Adaptace,
která ukázala, že jim to vážně šlape a své
vystoupení pro velký zájem nakonec i prodloužila. I ve velmi chladném počasí si udržela posluchače do samotného konce, který
tradičně patřil ohňostroji.

Foto: Rostislav Šturma, SURA

s.r.o.

Letošní rok byl navíc obohacen o operní
koncert v kostele svatého Michaela, který
byl do posledního místa plně obsazen. Kaž
dou árii profesionálním způsobem uvedla
paní Hana Hájková a dokonce nás v krátkém
medailonku seznámila s účinkujícími, kteří po celou dobu koncertu nebyli vidět. Na
konci vystoupení se diváci nestačili divit, jak
hluboký hlas mají „kluci“, kterým bylo od 20
do 26 let! Petr Havel, Jan Hnyk, Jan Kolář
a Jan Ericson předvedli co v nich je. Nádherný akustický zážitek mohli diváci prožít díky
svolení pana faráře Kvapila.
Celkově letošní pouť hodnotíme jako
zdařilou.
Lucie Lukešová (Vyšanská)

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města schválila pronájem částí ppč. 739/7 a 739/2 o výměře cca 500 m² v k. ú. Rokytno v Krkonoších Spartaku Rokytnice
a.s., Horní Rokytnice 702, Rokytnice nad Jizerou za účelem zřízení lanového centra, za cenu 10,- Kč/m²/rok.
• Rada města schválila pronájem části ppč. 172/2 o výměře cca
6 040 m² v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Spartaku Rokytnice
a.s., Horní Rokytnice 702, Rokytnice nad Jizerou za účelem provozování sjezdové tratě za 10,- Kč/m²/rok.
• Rada města byla informována o záměru Euroregionu Nisa reali
zovat v následujících letech projekt v rámci Česko – Polské přeshraniční spolupráce, jehož hlavní aktivitou by byla obnova
a výstavba rozhleden. Město Rokytnice nad Jizerou bylo osloveno s nabídkou zapojení se do tohoto projektu. V Rokytnici nad
Jizerou se nabízí zpřístupnění věže budovy radnice pro širokou
veřejnost a dále vybudování rozhledny na vrchu Stráž, která je
zanesena v územním plánu města. Rada města vzala tyto informace na vědomí a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše
dalším jednáním se zástupci Euroregionu Nisa o zapojení města
do připravovaného projektu.
• Radě města byl předložen návrh Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, a to v souladu s § 18 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Tento tržní řád
řeší místa pro nabídku zboží a služeb mimo zkolaudované provozovny, dále stanovuje kapacitu těchto míst, vybavenost, dobu
prodeje, pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a pravidla
k zajištění řádného provozu tržních míst. Předložený tržní řád
rovněž definuje zakázané formy prodeje – podomní a pochůz-
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kový prodej (prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od
domu nabízeno a prodáváno zboží a služby). Důvodem je, že
občané města se s podomním prodejem setkávají stále častěji,
jsou touto formou prodeje obtěžováni a v řadě případů, zejména u starších osob, dochází v souvislosti s podomním prodejem
i k trestné činnosti. Po vyhlášení nařízení města bude tento právní předpis zaslán Krajskému úřadu Libereckého kraje, kde bude
posouzen jeho soulad s právními předpisy ČR. Rada města předložené nařízení města schválila.
• Rada města projednala návrh nového ceníku palivového dřeva
prodávaného městem. Dle tohoto návrhu by se jehličnaté dřevo v případě skácení a pořezu prostřednictvím drobných služeb
města prodávalo za cenu 600,- Kč/m3 a v případě samotěžby
pak za cenu 250,- Kč/m3. Dřevo listnatých stromů by se prodávalo za cenu 800,- Kč/m3 a v případě samotěžby pak za cenu
300,- Kč/m3. Pokud by obvod kmene v případě jehličnatých
i listnatých stromů nedosáhl 80 cm, bylo by toto palivové dřevo
v případě samotěžby zdarma. Zdarma by bylo i dřevo v případě samotěžby ve ztížených podmínkách, v nepřístupném terénu
nebo při kácení s rizikem ohrožení majetku atd., a to bez ohledu
na velikost obvodu kmene. Rada města navržený ceník schválila.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20130023 – Dodávka
zařízení na transmodulování programů z digitálního satelitního
příjmu na DVB-T vysílání v pásmu UHF dle kritérií již vybudované sítě VKR v Rokytnici nad Jizerou firmě KATRO SERVIS s.r.o.,
U Potoka 267, 51301 Semily, IČ: 15043355, za nabídnutou cenu
375.940,62 Kč bez DPH.
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• Rada města byla informována, že během měsíce července mohli
občané Rokytnice nad Jizerou uzavírat smlouvy se společností eCentre, a.s., Praha 7, na základě kterých by se zapojili do
elektronické aukce na dodavatele energií – el. energie a plynu.
V rámci tohoto sběru dat bylo uzavřeno celkem 73 smluv a v současnosti je připravována vlastní elektronická aukce. O výsledcích
této aukce bude rada města opět informována.
• Rada města byla informována, že Ministerstvo ŽP vyhlásilo poslední výzvu na zateplení veřejných budov. Největší šance na
podporu měly žádosti, které byly odevzdány do konce srpna.
Město připravilo ve spolupráci s firmou Eko-Point Czech s.r.o., se
kterou úspěšně spolupracovalo již při podávání žádosti o dotaci
na Snížení energetické náročnosti základní školy a obou mateřských škol, žádost o poskytnutí dotace včetně energetického auditu dle pravidel Fondu na projekt Snížení energetické náročnosti
Domu dětí a mládeže. V případě úspěchu by realizace projektu
probíhala v roce 2014 až 2015. Žádost o dotaci již byla předložena na Státní fond životního prostředí.
• Rada města schválila zadání zakázky VZ č. 20130024 – Městský
informační systém, I. etapa, firmě GS PLUS s. r. o.., IČ: 26234912,
Bohunická cesta 385/5, Moravany u Brna, za nabídnutou cenu
166.527,46 Kč vč. DPH a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky č. 20130022 – Výměna lamp VO podél silnice II/294 firmě Oaza-net spol. s r. o.
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky č. 20130025 – Vypracování projektové dokumentace pro vybudování autobusové
zastávky dálkových spojů v prostoru křižovatky silnic I/14 a II/294
v Rokytnici nad Jizerou firmě Ing. Jaroslav Wolf – WM Atelier, Železný Brod, IČ: 12043940 za nabídnutou cenu 33.620,- Kč vč. DPH.
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• Radě města byl předložen návrh na ukončení temperování objektu Základní školy čp. 506 v Horní Rokytnici. Protože revize
nízkotlakých kotlů BUDERUS a provozní revize tlakových nádob
(vzdušníku kompresoru, stojatého expanzomatu) jsou platné do
září 2013 a zároveň stávající topič neprojevil zájem pokračovat
v této topné sezóně 2013/2014, z důvodu častých kontrol elektrokotelny a to i v nočních hodinách při extrémních mrazech, je
město nuceno tuto situaci řešit. Je možné investovat nemalé peníze do rekonstrukce kotelny a revizí a dále objekt vytápět, což
představuje rovněž náklady v řádech stovek tisíc ročně, nebo
je možné ukončit provoz kotelny, vypustit vodu z topných těles
a z rozvodů vody po budově a ukončit temperování objektu,
který není nijak využíván. Rada města, na základě doporučení
revizního technika a po projednání a zvážení všech možných řešení, schválila ukončit provoz kotelny v objektu školy, zachovat
elektroměr a snížit sjednané množství elektřiny na období dodávky od 1. 1. 2014 nasmlouvané pro temperování objektu ZŠ.
Došlo by tak i k ponížení pravidelných plateb za toto odběrné
místo, které je odečítáno dálkově.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
1.500,- Kč Českému červenému kříži Semily se sídlem v Jablonci
nad Jizerou na akci pro děti a mládež v poskytování první pomoci,
která se každoročně koná na hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou.
• Rada města schválila podání žádostí o dotace na opravu motorové stříkačky PS 12 a na zhotovení projektové dokumentace pro
vybudování autobusové zastávky dálkových spojů v prostoru křižovatky silnic I/14 a II/294 v Rokytnici nad Jizerou z grantových
fondů Libereckého kraje.
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Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva města dne 25. 9. 2013 – důležité body
Přijetí revolvingového úvěru
• ZM na svém jednání dne 19. 6. 2013 schválilo usnesení o záměru přijetí revolvingového úvěru, kterým by byly předfinancovány
investiční akce města v roce 2013 a 2014, jež jsou spolufinancovány z operačního programu Životní prostředí. Jedná se o následující projekty:
»» Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek
komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou
»» Snížení energetické náročnosti MŠ v Horní Rokytnici nad Jizerou
»» Snížení energetické náročnosti MŠ v Dolní Rokytnici nad Jizerou
»» Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Rokytnici nad Jizerou
»» Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou
Na základě tohoto usnesení město poptalo revolvingový úvěr
u Komerční banky a.s., která městu dne 21. 8. 2013 předložila
nabídku na poskytnutí revolvingového úvěru s následujícími parametry: úvěrový limit (maximální výše úvěru) – 7,5 mil. Kč, cena
za správu a realizaci úvěru – 0,-Kč, úroková sazba – 1M PRIBOR
+ 1,00 % p. a. (aktuálně 1,31% p. a.), cena za rezervaci zdrojů –
0,20 % p. a. z nečerpané části úvěru, datum konečného splacení
– 31. 12. 2014.
Zastupitelstvo města přijetí tohoto revolvingového úvěru schválilo.

Prodeje pozemků:
• ZM schválilo směnu části ppč. 806/5 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník p. Hanout Josef) za ppč. 806/7 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník
Město) s tím, že rozdíl výměr směňovaných pozemků bude ze
strany žadatele doplacen ve výši 170,-Kč/m² a za podmínek stanovených v usnesení č. 382 ze dne 27. 2. 2013.

Informace o prodeji čp. 506 v Horní Rokytnici
(areálu bývalé Základní školy v HR)
• V průběhu srpna 2013 si část zastupitelů vyžádala prohlídku nevyužitého areálu bývalé základní školy v Horní Rokytnici. Se závěry prohlídky byla seznámena rada města na svém jednání dne
5. 8. 2013. Byl také vznesen dotaz, jakým způsobem je zveřejněn
záměr prodeje areálu a zda město inzeruje nabídku prodeje areálu. Bylo vysvětleno, že sice existuje usnesení zastupitelstva města, kterým je schválen prodej areálu, ale zároveň existuje usnesení zastupitelstva města, kterým je vedení města pověřeno jednat
se zástupci projektového záměru Roky 506 o využití areálu bývalé školy v Horní Rokytnici jako víceúčelového centra. Zástupci města proto vedou jak jednání o projektu Roky 506 a dalším
využití areálu coby víceúčelového centra, tak jednání se zájemci
o koupi areálu. V roce 2012 byl záměr prodeje konzultován s realitní kanceláří NEURA s.r.o., která o možnosti informovala své
klienty. Spolupráce však nepřinesla žádné výsledky. V letošním
roce si areál školy prohlédli osobně dva zájemci, z toho jeden
shledal areál příliš velký pro svůj záměr a druhý své stanovisko
a svůj případný zájem o koupi zatím nesdělil. Zároveň se ale okolo
předkladatelů projektového záměru Roky 506 vytvořila skupina
aktivních lidí, kteří se intenzivně zabývají možností dalšího využití areálu coby víceúčelového centra a snaží se pomocí projektu
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„Mluvme spolu“ zapojit i širokou veřejnost do tohoto problému
a do diskuse o další budoucnosti areálu. Na vlastní realizaci projektového záměru Roky 506 se však zatím finanční prostředky
získat nepodařilo a s realizací projektu tak zatím započato nebylo. Na základě těchto informací rada města rozhodla o tom,
že město bude dále aktivně inzerovat nabídku prodeje areálu.
Město proto zveřejnilo inzerát na cca 110 inzertních webových
portálech. O případné spolupráci s nějakou realitní kanceláří zatím rozhodnuto nebylo.
• Město se tak nachází ve zvláštní situaci, kdy jsou přijata dvě téměř protichůdná usnesení a město tak na jedné straně inzeruje
prodej areálu, na druhé straně jedná se skupinou kolem Mgr.
Čížkové (Projekt Roky 506), která se snaží o zachování areálu
v majetku města a jeho další využití pro rokytnické občany. Po
té co byly zveřejněny inzeráty, Mgr. Čížková kontaktovala vedení města, aby se ujistila, zda má pokračovat v realizaci projektu
„Mluvme spolu“ a zda má dále pokračovat v přípravě a shánění
finančních prostředků pro projekt Roky 506. Ozvali se i další občané, kteří se podílí na přípravě projektu s tím, že stále považují
prodej budovy za tu méně vhodnou variantu, kterou město pro
své občany nezíská nic navíc. V návaznosti na tuto komunikaci se
uskutečnilo krátké jednání, na kterém zástupci města vysvětlili,
že nechtějí bránit přípravě ani realizaci projektu „Mluvme spolu“
a ani se neodklání od myšlenky přeměny areálu bývalé ZŠ v Horní Rokytnici na víceúčelové centrum Roky 506. Je jen potřeba
prověřit i reálné možnosti druhé varianty – tedy prodeje areálu.
Hledání případného kupce může trvat měsíce, možná také roky.
Zveřejnění inzerátů tak je nutným krokem ke zjištění poptávky
a k oslovení případných zájemců.
• Dále místostarosta pan Kadavý informoval přítomné o tom, že na
posledním jednání rady města bylo schváleno ukončení temperování objektu ZŠ čp. 506 v Horní Rokytnici. Tento krok přispívá
k rozhodnutí objekt školy prodat.

Areál bývalé základní školy v Horní Rokytnici – důležitá
rozhodnutí (chronologicky):
• 12. 12. 2007 – ZM rozhodlo o uzavření provozu Horní Základní školy od školního roku 2008/2009 a byla uveřejněna anketa
ohledně dalšího využití areálu.
• Duben 2008 – ZM na svém pracovním jednání projednalo výsledky
ankety ohledně dalšího využití budovy bývalé školy. Většina navrhovaných způsobů využití (dům s pečovatelskou službou, škola
v přírodě, zdravotní středisko,...) by představovala výraznou investici. ZM o nějakém konkrétním využití budovy nerozhodlo.
• Říjen 2011 – ZM schvaluje záměr prodeje areálu bývalé ZŠ, protože se stále nepodařilo najít vhodné využití budovy. Je schváleno zpracování odhadu ceny.
• Únor 2012 – ZM bylo seznámeno s odhadní cenou areálu –
12.728.030,- Kč
• Duben 2012 – areál bývalé ZŠ je nabízen prostřednictví realitní
kanceláře NEURA s.r.o. Zároveň ale dochází k diskusi na téma,
zda je opravdu prodej jediné řešení a ZM následně schvaluje vypsání soutěže o návrh využití areálu.
• Říjen 2012 – vyhodnocení soutěže o návrh využití, prezentace
projektu Roky 506 na jednání ZM. ZM přijalo usnesení, kterým
pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním s Ing. Václavem Stránským a Mgr. Lucií Čížkovou ve věci využití Horní školy
na víceúčelové centrum Roky 506.
Zastupitelé vzali předložené informace na vědomí.
9 - 10/2013
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Schválení změny č. 1 Územního plánu Rokytnice n. J.
• Zastupitelstvo města dne 3. 3. 2009 schválilo pořízení Změny č. 1
ÚP Rokytnice nad Jizerou, týkající se propojení města Rokytnice nad Jizerou a Harrachov vertikální dopravou – vleky, lanovky,
sjezdové trasy. Na základě výběrových řízení byl vybrán projektant Změny č. 1 – spol. TENET s. r. o. Trutnov – Ing. arch. Smilnický a zpracovatel dokumentace SEA a vyhodnocení vlivů změny
územního plánu na životní prostředí – Mgr. Karel Houdek.
• Zastupitelstvo města po projednání vydalo Změnu č. 1 Územního
plánu Rokytnice nad Jizerou. Zároveň ZM na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, zohledňuje podmínky ze
stanoviska k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí.

Informace o současných dotačních projektech města
Zateplení mateřských škol – viz. „Zprávy z městského úřadu“
Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek
komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou
• Žádost o dotaci byla podána 10. dubna 2013. Až 1. srpna byl
zveřejněn seznam projektů navržených k podpoře, kdy jsme se
dozvěděli, že byl náš projekt úspěšný. Registrační list akce spolu s rozhodnutím o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR byl doručen
20. 8. 2013. Protože se jedná o zrychlenou výzvu, kdy je nutné
projekt zrealizovat do konce tohoto roku, byla během června připravena zadávací dokumentace a 10. července bylo zveřejněno
výběrové řízení, které sestávalo ze dvou částí: 1. část – dodávka
nákladního automobilu s nosičem kontejnerů, hydraulickou rukou
a lisovacím kontejnerem, 2. část – dodávka kontejnerů a nádob.
• Nabídku na první část podaly tři firmy, jedna byla v průběhu hodnocení vyloučena a jako nejvhodnější nabídka s nejnižší nabídnutou cenou byla vybrána firma CTS – servis, a.s., Okřínek za cenu
3.498.700,- Kč bez DPH (cena v žádosti o dotaci byla uvažována
3.750.000,- Kč). Nabídku na druhou část podaly dvě firmy a jako
nejvhodnější nabídka s nejnižší nabídnutou cenou byla vybrána
firma ELKOPLAST CZ s.r.o., Zlín za cenu 355.900,- Kč bez DPH
(cena v žádosti o dotaci byla uvažována 343.100,- Kč). Smlouva
o dílo byla uzavřena s dodavateli 20. 8. 2013.
• V tuto chvíli se připravují podklady k žádosti o vydání Rozhodnutí
o přidělení dotace a uzavření smlouvy. Žádost bude v nejbližších
dnech předána na SFŽP. Přibližně do 1 měsíce bychom pak měli
v ideálním případě uzavřít smlouvu o dotaci. Co se týká vlastní
realizace projektu, probíhá v tuto chvíli výroba vozidla i kontejnerů. Termín předání je dán do konce listopadu 2013. Protože
SFŽP přijímá žádosti o platbu přibližně do 20. listopadu, snažíme se s dodavateli dohodnout dřívější termín předání, abychom
stihli žádost o platbu podat ještě v letošním roce (v opačném
případě je možné předkládat žádosti o platbu až v březnu 2014 –
tzn., museli bychom projekt předfinancovat pomocí schváleného
úvěru). Co se týká financování projektu, bude rozpočtové opatření, kterým projekt zahrneme do rozpočtu města předloženo na
dalším ZM (do té doby bude již uzavřena smlouva se SFŽP).
Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená
• Projekt „Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená“ je neinvestičním projektem spolufinancovaným v rámci ROP NUTS II Severovýchod. Hlavními aktivitami projektu jsou:

• tvorba a tisk propagačních materiálů
• aktualizace mapových dat
• vytvoření videoobsahu a vytvoření webové prezentace „Virtuální
Rokytnice“
• vytvoření 1 pracovního místa – zaměstnanec MIC, koordinátor
Realizace projektu započala v roce 2011 a měla by být ukončena
do 31. 12. 2013. Celková výše rozpočtových nákladů projektu činí
5.200.581,- Kč, celková výše způsobilých výdajů je 5.052.581,- Kč
a výše dotace činí 92,5 % z celkových způsobilých výdajů (cca
4.673.000,- Kč).
• Do současné chvíle bylo v rámci projektu vytvořeno cca 30 tištěných propagačních materiálů různých druhů, bylo natočeno cca
70 videospotů a aktualizována mapová data. V roce 2011 bylo
otevřeno Městské informační centrum a byl přijat 1 zaměstnanec, jehož mzda je součástí způsobilých výdajů projektu.
• Výdaje projektu v jednotlivých letech, výše obdržené dotace:
Rok

Výdaje projektu

Požadovaná dotace

Proplacená dotace

2011

1.178.640,-

1.090.242,-

1.090.242,-

2012

1.618.341,85

1.496.963,43

1.496.966,20

2013*

1.114.582,15

1.030.988,48

Dosud neproplaceno

• * jedná se pouze o výdaje realizované ke dni podání žádosti o platbu s pořadovým
číslem 05, která byla předložena a zaregistrována dne 8. 4. 2013.

Snížení energetické náročnosti objektu
Dům dětí a mládeže Pod střechou
• Ministerstvo ŽP vyhlásilo poslední výzvu na zateplení veřejných
budov. Výzva je průběžná a žádosti lze odevzdávat až do konce
listopadu s tím, že budou hodnoceny ve 3 termínech. Největší
šance na podporu mají žádosti, které budou odevzdány do konce
srpna. S končícím programovým obdobím se snaží Fond rozdělit poslední peníze. Město Rokytnice nad Jizerou by proto mělo
tuto šanci využít a oslovilo firmu Eko-Point Czech s.r.o., se kterou úspěšně spolupracovalo již při podávání žádosti o dotaci na
Snížení energetické náročnosti ZŠ a obou MŠ, aby zhotovila pro
Město žádost o poskytnutí dotace včetně energetického auditu
dle pravidel Fondu. Firma žádost připravila a včas odevzdala.
• V případě podpoření žádosti proběhne realizace projektu v roce
2014 (popř. 2015, ale je nutné profinancovat do října 2015). Finanční spoluúčast Města činí dle předpokladů 574.062,- Kč (cca
30% celkových nákladů).
Informace o financování opravy kostelní zdi u kostela sv. Michaela
• Zastupitelstvo města na svém jednání dne 27. 2. 2013 schválilo
usnesení č. 402., kterým byl schválen záměr poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 180.000,- Kč Římskokatolické farnosti Rokytnice
nad Jizerou na opravu zdi okolo kostela sv. Michaela. Bohužel realizace celé řady investičních akcí města v tomto roce (zateplení
MŠ, opravy komunikací atd.) představuje velkou finanční zátěž rozpočtu města a po poslední kontrole plnění rozpočtu je zřejmé, že
poskytnutí tohoto příspěvku nebude v roce 2013 možné. Římskokatolická farnost Rokytnice nad Jizerou však obdržela finanční dotaci z grantového fondu Libereckého kraje a tak oprava kostelní zdi
bude pokračovat v tomto roce i bez finančního příspěvku města.
• Zastupitelstvo města po projednání tohoto bodu schválilo záměr
poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Jizerou na opravu kostelní zdi ve výši 180.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2014.

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města, včetně rozprav a diskusí k jednotlivým bodům,
jsou v plném znění zveřejněny na webových stránkách města www.mesto-rokytnice.cz.
Rokytnický zpravodaj
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Volby do Poslanecké sněmovny

Připomenutí umístění volebních okrsků
• volební okrsek č. 1 – v zasedací místnosti v přízemí městského
úřadu čp. 197 Horní Rokytnice, vchod jako do Městského informačního centra, bývalý byt domovníka.
• volební okrsek č. 2 – v Domě dětí a mládeže Pod střechou
(naproti sportovní hale TJ Spartak)

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta Města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš v souladu
s § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném
znění,
O z n a m u j e:
1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční:
• v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
• v sobotu dne 26. října 2013 od 08.00 do 14.00 hodin
2) Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1: je volební místnost v budově Městského
úřadu v Rokytnici nad Jizerou, čp. 197, v přízemí – zasedací místnost
pro voliče bydlící:

• Dolní Rokytnice čp. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 44, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80,
81, 82, 88, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 116,
118, 119, 120, 121, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 142, 145, 147, 149,
151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 168, 169, 174, 176, 178,
179, 180, 184, 186, 190, 192, 193, 194, 199, 203, 207, 208, 215, 216, 217, 218, 223,
224, 226, 227, 229, 231, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 244, 245, 246, 251, 257, 258,
262, 265, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 278, 282, 285, 286, 290, 291, 297, 298, 299,
302, 304, 305, 306, 308, 310, 312, 314, 315, 316, 324, 327, 329, 331, 332, 333, 337,
338, 339, 341, 344, 348, 353, 354, 355, 357, 360, 361, 362, 363, 365, 369, 370, 371,
372, 374, 375, 376, 377, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 391, 392, 393, 395, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 433, 438, 439, 440,
441, 442, 443, 444, 445, 448, 449, 450, 452, 453, 455, 481, 482, 483, 484, 485, 486,
488, 489, 490, 493, 496, 498, 502, 503, 505, 506, 507, 509, 510, 511
• Horní Rokytnice čp. 1, 2, 5, 6, 7, 18, 167, 183, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 201, 203, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 216, 218, 219, 231, 241, 251, 252,

263, 278, 287, 302, 315, 319, 323, 339, 356, 366, 370, 371, 381, 393, 410, 417, 428,
441, 449, 458, 479, 486, 492, 496, 508, 517, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 591, 592, 593,
617, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 663, 667, 668, 669, 675, 692, 719
• Studenov čp. 7, 9
• Hranice čp. 11, 46

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Domě dětí a mládeže
Pod Střechou v Horní Rokytnici čp. 467, pro voliče bydlící:

• Horní Rokytnice čp. 9, 15, 19, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 53,
59, 66, 68, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 95, 101, 109, 118,
127, 129, 135, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 159,
160, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 174, 176, 177, 178, 179, 182, 200, 204, 225, 228,
229, 233, 239, 244, 247, 249, 250, 253, 256, 259, 261, 268, 269, 271, 274, 275, 277,
280, 281, 283, 286, 288, 289, 292, 293, 296, 298, 300, 307, 311, 316, 321, 325, 326,
327, 328, 331, 334, 342, 345, 350, 352, 363, 364, 366, 376, 379, 386, 387, 389, 394,
395, 396, 399, 408, 409, 411, 418, 429, 431, 432, 433, 436, 438, 444, 445, 446, 450,
453, 456, 459, 461, 463, 464, 465, 467, 472, 473, 477, 480, 481, 482, 484, 485, 489,
491, 493, 494, 499, 501, 503, 504, 505, 506, 510, 512, 513, 515, 517, 518, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 555,
564, 565, 566, 567, 568, 569, 573, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 590, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,
608, 609, 610, 613, 614, 615, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 632, 633, 634, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 645, 650, 653, 655, 656, 659,
670, 672, 676, 677, 678, 679, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 693, 696, 698, 699, 700,
701, 706, 708, 715, 721
• Rokytno čp. 2, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 47, 59, 60, 65, 68, 80, 81,
96, 97, 98, 111, 118, 145, 157, 169
• Františkov čp. 3, 4, 17, 20, 31, 37, 38, 41, 42, 47, 56, 59, 62, 63, 66, 71, 79, 80, 81, 82

3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
4) Vzhledem ke zkrácení lhůty dle § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, budou hlasovací lístky každému voliči dodány 1 den přede dnem voleb,
tj. nejpozději 24. října 2013. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Od 1. 1. 2014 platí pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace se správou sociálního zabezpečení
Nová právní úprava zavedla od 1. 1. 2013 pro zaměstnavatele povinnost činit
veškerá podání, pro které je předepsán tiskopis, elektronicky. Tato právní úprava
současně umožnila ČSSZ určit okruh předepsaných tiskopisů, které mohou zaměstnavatelé činit i nadále také písemně. ČSSZ stanovila výjimku pro písemná podání
u všech předepsaných tiskopisů do konce roku 2013.
Nyní zbývají poslední měsíce připravit se na povinnou elektronickou komunikaci
se správou sociálního zabezpečení. Od 1. 1. 2014 jsou totiž zaměstnavatelé povinni
předepsané tiskopisy podávat pouze elektronicky. Tato povinnost se týká všech
zaměstnavatelů, což znamená, že v postavení zaměstnavatele může být i osoba
samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.
Udělit výjimku pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon neumožňuje.
Povinnost elektronického podávání tiskopisů bude možné provádět zasíláním
výhradně v následujících formátech (dle okruhu předepsaných tiskopisů):
1. pouze formou datové věty (ve formátu XML):
• Evidenční list důchodového pojištění,
• Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového
pojištění,
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• Přehled o výši pojistného,
• Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
• Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.
2. prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech jako je např. PDF:
• Přihláška do registru zaměstnavatelů,
• Odhláška z registru zaměstnavatelů a
• Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.
Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení jsou každý pracovní den připraveni poradit a poskytovat všem klientům v souvislosti s elektronickým podáním
maximální pomoc. Podrobné informace o elektronickém podání ve formě datové
věty, tzv. e - Podání, jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ a při řešení případných potíží při e – Podání pomůže specializované call centrum pro e – Podání na
telefonické lince 585 708 290.
Základní informace ke službě e - Podání: www.cssz.cz/cz/e-podani/
Povinnost elektronického předávání tiskopisů stanovil zákon č. 470/2011 Sb.
a ČSSZ musí postupovat v souladu s platnou právní úpravou.
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Omezení provozu městského úřadu
V pátek dne 15. 11. 2013 bude na městském úřadě omezen
provoz z důvodu školení většiny zaměstnanců na Krajském úřadě
Libereckého kraje. Otevřeno bude Městské informační centrum
a Finanční úsek.

Termín pro odkládání nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 16. září
2013 v souladu se článkem 3 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky města
Rokytnice nad Jizerou č. 3/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem stanovila termín pro odkládání nebezpečných složek
odpadu a velkoobjemového odpadu v rámci uhrazeného místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou:
• Termín: 16. říjen 2013 do 18. říjen 2013
(tj. všechny tyto dny, středa až pátek)
• Provozní doba: vždy od 13.00 hodin do 18.00 hodin

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

V roce 2012 získalo Město Rokytnice nad Jizerou finanční podporu na projekt „Obrazová expozice o historii Rokytnice nad Jizerou“. Dotaci ve výši 225.000,- Kč poskytlo občanské sdružení MAS
„Přijďte pobejt!“ o. s. Jilemnice. Sdružení MAS usiluje o rozvoj Jilemnicka mimo jiné i získáváním finanční podpory pro dané území.

Rokytnický zpravodaj
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Informace o projektu
„REVITALIZACE ALEJE HORNÍ VES - 2. ČÁST“
Město Rokytnice nad Jizerou podalo v roce 2011 žádost o poskytnutí podpory v rámci 27. výzvy z programu OPŽP na akci Revitalizace aleje HORNÍ VES – 2.část. Jedná se o alej podél komunikace
od Šístků směrem k Františkovu. Žádost byla vytvořena na základě
inventarizace dřevin, jejíž součástí byl i plán kácení a navržená náhradní výsadba. Při schvalování žádosti nebyla naše žádost navržena k podpoře, ovšem byla zařazená do zásobníku projektů.
V roce 2012 byla vyhlášena výzva zaměřená opět na podporu
této oblasti. Město Rokytnice bylo vyzváno Fondem (Státní fond
životního prostředí ČR), zda souhlasí s vyjmutím projektu ze zásobníku a opětovným zahrnutím do schvalovacího procesu. Město souhlasilo a projekt byl schválen k podpoře.
Letos již proběhlo výběrové řízení na zhotovitelskou firmu, kdy
nejlevnější nabídku podala firma pana Václava Novotného. Nyní budou veškeré podklady týkající se výběrového řízení zaslané na Fond
ke kontrole a po úspěšné kontrole bude uzavřená smlouva o poskytnutí dotace. Samotná realizace proběhne na jaře roku 2014.

Název projektu: CZ.1.02/6.3.00/11.11204
Revitalizace aleje „HORNÍ VES“- 2.část
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 320.409,- Kč, z toho je
příspěvek z fondu Evropské unie 272.347,- Kč (85 %), příspěvek SFŽP
ČR/státního rozpočtu 16.020,- Kč (5 %) a příspěvek Města Rokytnice
nad Jizerou 32.042,- Kč (10 %).
MAS „Přijďte pobejt!“ o. s. Jilemnice spravuje a rozděluje finanční
prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu
rozvoje venkova ČR.
Samotná realizace projektu proběhla v létě 2013. Cílem projektu
bylo vybudování výstavních prostor v budově radnice v Rokytnici
nad Jizerou. Při podávání žádosti o dotaci bylo zvažováno kam výstavu umístit. V úvahu přicházela půda radnice či sklepní prostory.
Nakonec byla vybrána hlavní chodba před obřadní síní, neboť realizace byla finančně nejpřijatelnější. Před realizací byla chodba barevně nesladěná. Historicky cenné prvky jako dřevěné obložky dveří
zanikali ve stavebních úpravách z let nedávno minulých (barevný
sádrový sokl s imitací mramoru a dřevěnou lištou). Na chodbě byly
provizorně pověšené papírové panely s historickými fotografiemi.
Chodba byla poměrně tmavá.
Vytvoření výstavní expozice v tomto prostoru chodbu barevně
sjednotilo, osvětlilo a dodalo by jí potřebnou hodnotu prostoru
secesní radnice. Hlavní aktivitou projektu bylo osazení 8 ks výstavních světelných panelů a jedné velkoplošné obrazovky. Obrazová
expozice o historii Rokytnice nad Jizerou návštěvníky seznámí nejen
se vznikem a vývojem města, ale i s místní architekturou, těžbou
nerostů, sklářstvím, tkalcovstvím, dopravou, průmyslem a náboženstvím.
Vybudováním této stálé výstavy se rozšířila nabídka turistických
cílů pro návštěvníky Rokytnice. Výstava je veřejně přístupná v době
otevření radnice. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
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Informace o projektu „Zateplení mateřských školek“
Počátkem srpna byla podepsána smlouva o dílo a firma Ještědská stavební společnost s.r.o. zadala firmě STAVONA Liberec výrobu
oken. Výroba měla trvat 3 – 4 týdny. Mezitím se rozběhly přípravné
a stavební práce. Vzhledem k tomu, že na horní školce bylo třeba
kromě zateplení i prodloužit stávající nevyhovující přesah střechy
(v zimě docházelo k soustavnému poškozování lodžií), začaly stavební práce zde. Projekt na prodloužení nosné konstrukce střechy
zpracoval statik Ing. Jan Chaloupský. Navrhl prodloužení nosné konstrukce tak, aby splňovala požadavky dnešních norem na zatížení
(hmotnost tepelné izolace, sníh).
Při odstraňování staré nefunkční izolace – perlitu, bylo zjištěno,
že některá místa dřevěných stropů jsou ztrouchnivělá a neúnosná
(zejména v části nad bytem domovníka). Vše bylo konzultováno se
statikem, který navrhl nezbytnou sanaci. Tyto práce nebylo možné
určit před zahájením stavby, neboť celá konstrukce stropu byla zakrytá perlitem a zjišťovací sonda byla provedená v místě, kde byla
konstrukce v pořádku. Při opravě stropů byly rekonstruovány také

podhledy, elektroinstalace a svítidla. Staré polystyrenové desky,
hliníkové elektrorozvody a zářivková svítidla byla nahrazena novým
kazetovým podhledem s integrovanými úspornějšími svítidly a s novými měděnými elektrorozvody.
V druhé půlce září již byla vyměněná okna na obou školkách
a rozběhly se práce na fasádách. Během října budou dokončené
omítky. Obě realizace by měly být hotové do půlky listopadu. Při
výměně oken byl provoz školek přesunut do základní školy. Tímto
velice děkujeme vedení MŠ a ZŠ, dětem i rodičům za ochotu, trpělivost a přizpůsobivost. V současné době už jsou děti zpátky ve
svých školkách. Stavba se bude snažit co nejméně narušovat provoz
školek.
Co se týče administrace dotace, veškeré podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) byly odevzdány na Fond, který
právě provádí jejich kontrolu. Následně bude s Fondem uzavřená
smlouva a začneme podávat žádosti o platbu (ŽOP) k proplacení
faktur (příprava a podání žádosti, energetický audit, stavební práce
a technický dozor).

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Sběrný dvůr roku

s tímto barevným rozlišením: modrý –
papír, žlutý – pet lahve, zelený – sklo.
Seznam stanovišť s velkoobjemovými
kontejnery pro tříděný odpad
Vilémov – u garáží
Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
Horní Rokytnice – u hřiště Základní školy
– směr k hasičské zbrojnici
Sídliště Horní Kout
Za budovou městského úřadu – u vjezdu
k rampě samoobsluhy Tesco
Horní Rokytnice – u samoobsluhy pod
Horním náměstím
Horní Rokytnice – pod Chatou Rokytka
Rokytno – u Hotelu Starý mlýn
Františkov

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, ...

• 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.

Upozornění pro podnikatele
– stále platí následující nabídka
Možnost využití systému zavedeného
obcí ze strany podnikajících a právnických
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 smlouvou. Bližší informace podá tajemnice MěÚ, tel. 481 549 319.
Důležité! Bez uzavřené smlouvy podnikající osoby velkoobjemové kontejnery pro
tříděné odpady umístěné 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.

– soutěž stále pokračuje
HLASUJTE O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR
A VYHRAJTE MOBILNÍ TELEFON
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá až 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.
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).

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

Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou
• provozovatelem je spol. Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou
• nachází se u čp. 143 v Dolní Rokytnice
(současné sídlo Drobných služeb města)
• Provozní doba:
středa 13.00 – 18.00 hodin
neděle 13.00 – 18.00 hodin
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Co je to bioodpad? – II. část
Proč třídit biologicky rozložitelný materiál?

Biologicky rozložitelný materiál je živá hmota, která spotřebovává při svém rozkladu kyslík. Pokud uložíme tuto hmotu na skládku, kyslík se k ní těžko dostává vzhledem k hutnění kompaktorem.
To způsobuje, že bioodpad bez přístupu vzduchu na skládce hnije,
páchne a navíc mění svůj objem. Spolu se zápachem se z tělesa
skládky uvolňují i některé skleníkové plyny, jako oxid uhličitý nebo
metan, ohrožující kvalitu ovzduší. Navíc v okruhu až 7 kilometrů od
skládky se mohou šířit toxické výluhy a ohrozit zdraví obyvatel. Uložení bioodpadu na skládku je také pro obec dražší, nežli jeho zpracování na kompostárně.
Důvodů, proč třídit bioodpad, je jistě mnoho. Uvádíme ty nejdůležitější:
• Snížení množství směsného odpadu.
Směsný komunální odpad z domácnosti obsahuje až 40 % bioodpadu. Jeho vytříděním dochází k výrazné úspoře, protože se
sníží potřeba svozů směsného komunálního odpadu a množství
ukládaného odpadu na skládce.
• Snížení nákladů obce na nakládání s komunálním odpadem.
Náklady na provoz kompostárny jsou až třikrát nižší než náklady
na uložení biologicky rozložitelného materiálu na skládku odpadů. Dojde k úspoře nákladů na dopravu a na uložení odpadu na
skládce. Obce tedy mohou tímto způsobem výrazně ušetřit a využít peníze za jiným účelem.
• Omezení zápachu u směsného komunálního odpadu.
Ze sběrných nádob směsného komunálního odpadu uniká zápach, který tvoří nevhodně uložený biomateriál v těchto sběrných nádobách. Správně vytříděný bioodpad v nádobách tomu
určených – hnědé sběrné nádoby – nepáchne, naopak je dobře
připraven k dalšímu zpracování.
• Snížení emisí na skládce.
Pokud dojde k uložení bioodpadu na skládku formou nevytříděného směsného komunálního odpadu, vzniká nekontrolovaně

a živelně produkce skleníkových plynů, které negativně ovlivňují
životní prostředí. Tento faktor je základním důvodem cíle vytřídit
bioodpad z komunálního odpadu.
• Výroba kvalitního kompostu pro vlastní spotřebu.
Kompost z bioodpadů je kvalitním organickým hnojivem, je využitelný na zahrádkách pro pěstování květin, zeleniny, trávníků,
ale také pro pokojové a balkónové rostliny.
• Vrácení do půdy, co si z ní bereme.
Třídění bioodpadu, jeho přepracování na kompost a využití
kompostu na zemědělsky nebo zahradnicky obdělávané půdě,
pomáhá zajistit udržitelný cyklus organické hmoty v přírodě. Zemědělské půdy nejen v ČR se dlouhou dobu potýkají s úbytkem
organické hmoty způsobené snižováním stavů hospodářských
zvířat. Tento úbytek s sebou nese snížení celkové úrodnosti půdy
a pokles stability a kvality produkce zemědělských plodin. Navrácení odpadní organické hmoty do půdy je jedním z možných
řešení situace.
• Prevence extrémních klimatických jevů spojených s degradací
půdy a to především bleskových povodní, které velmi často souvisejí s bezútěšným stavem zemědělských půd a zvýšenou erozí. Dodaná organická hmota výrazně napomáhá stabilitě půdní
struktury a pomáhá držet vodu na zemědělské půdě a v krajině
tam, kde je potřeba.
Třídění bioodpadu, výroba kompostu a jeho návrat do půdy uzavírá koloběh živin, uhlíku a organické hmoty v přírodě. Je to přirozený, ekologicky a ekonomicky výhodný postup.

ZŠP a ZŠS Rokytnice nad Jizerou
nabízí

PRODEJ DUŠIČKOVE VAZBY
Závazné objednávky do 18.10.2013
na telefon 481 522 746

Rokytnický zpravodaj
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
PLAVÁNÍ
I letos jsme zahájili školní rok plaveckým výcvikem v jilemnickém bazénu. Výcviku se účastní třetí a čtvrté třídy. Pro žáky je to vítané
zpestření výuky TV.

Lanové centrum – září 2013
Čtvrtá třída zahájila nový školní rok výletem do lanového centra Proud na Mýtě. Protože jsou všichni již zkušení lezci, měli připraven
velký výběr nízkých a vysokých překážek, se kterými se krásně popasovali. Děkujeme Zuzce Birnbaumové, která se nám celý den věnovala.

Koncert v kostele pro školu
V pátek 27. 9. 2013 se žáci školy zúčastnili výchovného koncertu
v kostele sv. Michaela. Pro mnohé to bylo první setkání s vážnou
hudbou a světem opery, ale vystoupení je zaujalo. Seznámili se
s tvorbou takových hudebních skladatelů, jako byli W. A. Mozart,
J. S. Bach, F. Schubert či A. M. z Otradovic a v podání studentů českých hudebních konzervatoří vyslechli jak instrumentální skladby,
tak známé písně i árie z oper. Děkujeme tímto mladým studentům
konzervatoří za jejich čas a ochotu zahrát a zazpívat pro děti. Paní
učitelce Hance Hájkové děkujeme za krásné průvodní slovo.
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Republikové kolo Hlídek mladých zdravotníků
se uskutečnilo 13. – 14. 9. 2013 v Praze na Kampě.
Naše hlídka ve složení Tobiáš Vlk, Karolína Hnyková, Tereza Pohořalá, Vojtěch Gebrt a Tereza Martínková dobře ošetřila všechna zranění
na čtyřech stanovištích a i transport zraněných zvládla na jedničku. Malé zaváhání přišlo až při obvazové technice. Po sečtení bodů ze všech
soutěžních stanovišť se děti z naší školy umístily na 9. místě. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a doufáme, že i příští rok budou
v této soutěži opět úspěšní.

Kurz ekologické výchovy na SEV Horní Maršov pro 6. ročník proběhl v termínu od 17. do 20. září 2013
V rámci programu kurzu si děti zahrály simulační hru U Jezera, vyzkoušely si tradiční řemesla, při biomonitoringu lovily v potoce a pak
určovaly bezobratlé živočichy, naučily se třídit odpad, dozvěděly se něco o vyhynulých živočiších a navštívily tajuplný ostrov. Nejvíce se všem
líbil program Divadlo. Zde děti sehrály krátká představení podle krkonošských pověstí, které si vyslechly v programu Vývoj krajiny.
I přes nepřízeň počasí se kurz povedl a přinesl nejen ponaučení, ale i zábavu všem zúčastněným.

Školní zahrada
Školní zahradu jsme začali budovat na pozemku za školou. Nejprve bylo třeba vyčistit a uklidit pozemek. Postupně jsme vybudovali
ohniště, skalku, pískoviště a schody podél skalky. Posezení nám pomohl pan truhlář Kobr zastřešit pergolou. S výběrem stromů a keřů
do živého plotu a bylin do skalky nám pomohla paní architektka
Novotná. Velkou zásluhu na tom, že vysázené rostliny přežily horké
léto, má pan školník Kučera. Všechny rostliny ve skalce jsme označili
jmenovkami. V zahradě jsou dvě venkovní posezení, která mohou
sloužit jako učebny v přírodě, ale i jako místa pro odpočinek. Práce
a budování na zahradě tímto nekončí. Už nyní máme další plány, jak
budeme v úpravách pokračovat.

Rokytnický zpravodaj
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Dopravní hřiště
V pondělí 30. září se třída 1. A zúčastnila projektu DĚTI, POZOR SILNICE. Nejprve jsme jeli do Semil na ředitelství Policie ČR, kde děti
dostaly krásná žlutá trička a seznámily se s dopravními značkami a chováním na silnici. Poté nás autobus zavezl na dopravní hřiště do Košťálova. Tady si děti teoretické znalosti vyzkoušely v praxi na koloběžkách. Na konci programu ještě všichni dostali dárek – odrazku v podobě
sovy. Dětem se celý program moc líbil. Počasí nám přálo, a tak jsme prožili krásný podzimní den.
Jolana Pokorná, ZŠ Rokytnice n. Jizerou

DDM INFORMUJE
V letošním školním roce pro vaše děti opět nabízíme mnoho zájmových kroužků; děkujeme za všechny přihlášky, přihlašovat se lze
i v průběhu pololetí. Připomínáme, že „kroužky“ nabízíme i školkám a dospělým – přijďte se podívat, celou nabídku zveřejňujeme i zde:
Zájmový útvar (ZÚ)

Třída

Vedoucí

Kdy

Pololetní
zápisné

Poprvé

Kde

Dovedné ruce – výtvarné činnosti

1.-2.

Mgr. M. Šmídová

Út 13.30

250,-

1.10.

DDM

Výtvarný kroužek – kresba, malba

3.-6.

Eva Hanoutová

Út 15.00

250,-

1.10.

DDM

Výtvarný kurz – kresba, malba, grafika – individuální příprava na talentové zkoušky (10 lekcí)

7.-9.

Mgr. B. Nechanická

?

250,-

2.10.

DDM

Základy lidových řemesel a tradice českého roku – lidové
výrobky – pouť, Vánoce, masopust, Velikonoce

3.-9.

Dana Svatá

St 14.00

250,-

2.10.

DDM

Dívčí klub – šití, batika, korálky, vaření

6.-9.

Dana Svatá

Po 14.45

250,-

30.9.

DDM

Dramatický kroužek KUKátko – loutkové a výtvarné divadlo,
výroba loutek, dramatizace, hry

2.-9.

Dana Svatá

St 16.00

250,-

2.10.

DDM

Mažoretky „Arnika“

7.-9., SŠ

M. Petrovická,
J. Erlebachová

Pá 16.00

320,-

4.10.

těl. ZŠ

Mažoretky „Melissa“

2.-6.

Eva Votočková,
Lenka Vránová

St 15.00

320,-

2.10.

těl. ZŠ

MŠ, 1.

J. Erlebachová

Út 14.45

290,-

1.10.

MŠ Dolní

Mažoretky „Berušky“

1.-5.

Lenka Vránová

Pá 15.00

320,-

4.10.

ZŠ Poniklá

Mažoretky „Čekanky“

6.-9., SŠ

Lenka Vránová

Pá 16.00

320,-

4.10.

ZŠ Poniklá

Aerobic – pohybová průprava, taneční ae, jednoduché sestavy, základy gymnastiky

1.-2.

Markéta Petrovická

Po 13.30

250,-

30.9.

hala TJ

Aerobic – pohybová průprava, taneční ae, jednoduché sestavy, cvičení s náčiním, základy gymnastiky, základy zumby

3.-4.

Markéta Petrovická

Po 15.30

250,-

30.9.

hala TJ

Aerobic – taneční ae, step-ae, posilování, základy gymnastiky, pompony

5.-6.

Markéta Petrovická

Po 16.30

250,-

30.9.

hala TJ

Aerobic – taneční ae, step-ae, posilování, základy zumby

7.-9.

Markéta Petrovická

Čt 16.30

250,-

3.10.

hala TJ

Pohybové hry pro kluky a holky

1.-3.

Markéta Petrovická

St 13.30

250,-

2.10.

hala TJ

Mažoretky „Pomněnky“ – nové zájemkyně i pokročilé
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Klub OUTDOOROVÝCH AKTIVIT – cca jednou měsíčně

1.-9.

Mgr. Z. Birnbaumová

So, Ne

Florbal

3.-6.

Mgr. Eva Mařasová

Po 14.30

250,-

30.9.

těl. ZŠ

Florbal II.

5.-9.

Mgr. Eva Mařasová

Po 15.30

250,-

30.9.

těl. ZŠ

Vaření aneb holky, kluci v akci – začátečníci – sudý týden

2.-4.

Markéta Petrovická

Čt 13.30

220,-

3.10.

DDM

Vaření aneb holky, kluci v akci II. – pokročilí – lichý týden

2.-4.

Markéta Petrovická

Čt 13.30

220,-

3.10.

DDM

Vaření aneb holky, kluci v akci III. – začátečníci

2.-4.

Markéta Petrovická

Út 13.30

220,-

3.10.

DDM

1.

Michaela Hnyková

Čt 14.30

280,-

3.10.

ZŠ

Angličtina – základ jazyka hrou
Angličtina – základ jazyka hrou

podle druhu aktivit

2.

Michaela Hnyková

Čt 15.15

280,-

3.10.

ZŠ

Kroužek železničních modelářů – stavba modulové železnice
a dioramat

3.-9.

Ivo Hladík,
M. Pampelová

Pá 17.00

250,-

4.10.

ZŠ

Počítačová grafika – 3D modelování, cinema 4D, animace

5.-9.

M. Pozdníček, DiS.

St 17.00

280,-

2.10.

DDM

Počítačová grafika – 3D modelování, cinema 4D, animace

5.-9.

M. Pozdníček, DiS.

St 18.30

280,-

2.10.

DDM

Kytara pro začátečníky

4.-9.

M. Pozdníček, DiS.

Čt 17.00

280,-

3.10.

DDM

Kytara pro pokročilé

4.-9.

M. Pozdníček, DiS.

Čt 18.00

280,-

3.10.

DDM

Šachy – začátečníci i pokročilí

1.-9.

Zdeněk Hollmann

Čt 16.00

250,-

3.10.

DDM

Keramika A

1.-2.

Michaela Dumková

Čt 12.30

380,-

3.10.

DDM

Keramika B

3.-4.

Michaela Dumková

Čt 13.30

380,-

3.10.

DDM

Keramika C

3.-4.

Lenka Mařasová

Po 13.30

380,-

30.9.

DDM

Keramika D – točení, odlévání, modelování

5.-9.

Lenka Mařasová

Po 15.00

380,-

30.9.

DDM

Keramika – keramika, proutí, tiffany, smalt, fusing

6.-9.

Lenka Mařasová

Po 16.45

380,-

30.9.

DDM

předškoláci

Hana Friedová

Pá 13.00

250,-

4.10.

MŠ Dolní

J. Novotná, D. Svatá

Út 14.30

250,-

1.10.

DDM

NABÍDKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Flétna
Šikovné ruce pro MŠ
Country tance

Berušky
Sluníčka

Dana Svatá

Čt 14.00

220,-

3.10.

MŠ Horní

Country tance

Dráčci

Dana Svatá

Po 13.00

220,-

30.9.

MŠ Dolní

J. Erlebachová

Út 14.45

290,-

1.10.

MŠ Dolní

Mažoretky „Pomněnky“
Keramika – pro MŠ Horní

Lenka Mařasová

Út 9.30

předškoláci

M. Hnyková ml.

Čt 13.00

1.10.

DDM

250,-

3.10.

MŠ Dolní

Počítačová grafika – 3D modelování, cinema 4D, animace

mládež/dosp.

M. Pozdníček, DiS.

St 17.00

260,-/

2.10.

Nebojte se počítače – klub, náplň klubu po dohodě s účastníky

mládež/dosp.

Mgr. M. Šmídová

Út 18.00

20/40,-

1.10.

Patchwork

mládež/dosp.

Anna Nová

Út 18.00

260,-/

1.10.

Klub TIFFANY – volná tvorba, cena za 1 hod., skla a páska se
hradí dle spotřeby

mládež/dosp.

Lenka Mařasová

Po + Čt
16.00

10,-/20,-/
hod.

30.9.

Keramika, proutí, tiffany, smalt, fusing

mládež/dosp.

Lenka Mařasová

Po 16.45

380,-/480,-

Keramický klub – volná tvorba – modelování a točení,
pomůžeme radou začátečníkům i pokročilým

30.9.

děti + rodiče

Mgr. Eva Mařasová

St 16.00

20/30,-/
hod.

2.10.

Keramický klub – volná tvorba – modelování a točení,
pomůžeme radou začátečníkům i pokročilým

děti + rodiče

Lenka Mařasová

Čt 16.00

20/30,-/
hod.

3.10.

Keramický klub – volná tvorba – modelování a točení,
odlévání a jiné techniky

mládež/dosp.

Lenka Mařasová

Pá 17.30

20/30,-/
hod.

4.10.

dospělí

Eva Pokorná

St 17.00

10 až
30,-/hod.

2.10.

Angličtina
NABÍDKA PRO MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ A RODIČE S DĚTMI

Dámský klub

dosp. dle počtu
účastníků

lekce

dosp. dle počtu
účastníků

1. a 3.

středa v měsíci

Přidáme i jednu speciální nabídku:
INTERNETOVÝ KLUB (pro toho, kdo nemá možnost připojení, případně i s asistencí/pomocí) – každý čtvrtek od 10:00 hodin.
Podrobnější informace najdete na www.ddmrokytnice.cz nebo se můžete informovat na tel.: 481 522 189, příp. 603 897 927.
Na setkání se těší všichni z DDM.

Rokytnický zpravodaj
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KOVOSOCHÁNÍ 2013
Přátelské setkání kovářů a jejich obdivovatelů se konalo 9. – 11.
srpna 2013 v areálu Starého kravína na Františkově. Sjelo se osm
kovářů (mezi nimi i žena) s pěti výhněmi a dílo vyrobené na tomto ročníku je vstupní mříž do muzea. Korpus výrobku byl zhotoven
již předem a jeho jednotlivá pole vyplňují díla kovářů. Najdete zde
čerta (Jiří Borovička), postavičku (Jan Krajčovič a Zdeněk Vodrážka),

Dopoledne v neděli k nám zavítali nadšenci starých aut se svými
Pragovkami. Jejich krása a nablýskanost rozzářila nejen oči návštěvníků, ale vnesla i dobrou pohodu do posledního dne. Kováři si vždy
pochutnali na dobrém jídle a i my jsme dali možnost návštěvníkům
také si pochutnat. V neděli proběhla soutěž utopenců, které připravili místní restaurace. Z pěti účastníků vyhrál pan Maděrič František,

růže (Pavel Pfeifer), květinovou louku (Matěj Švarc), brouka (Anežka
Úlehlová) a básničku (děti s odborným dozorem Tomáše Hobzíka).
O zahájení se postaraly mažoretky z DDM Rokytnice nad Jizerou a jízdy na koních od pana Petra Střelce. Svojí trochou do mlýna
přispěla i keramička Eva Pohořalá, která odpoledne otevřela svojí
výstavu „Keramika, kresby, kanály.“ Celé odpoledne pěkně pršelo,
a tak na diskotéku pana Libora Sasky moc lidí nepřišlo.
V sobotu jsme mohli vidět i dráteníčka, práci s kolovrátkem, keramiku M. Dumkové a dílničky pro děti. Děti si odpoledne také mohly
zkusit jízdu na koních díky p. Střelcovi a zasoutěžit si v disciplínách
vrh kohátem, dřep s mečem, zatloukání hřebíků, hod šiškou do plyšáků a další. Mezitím dorazili účastníci spanilé jízdy traktorů a ukázali nám stroje vlastní výroby, ale hlavně ty z poloviny minulého století. Večer vyplnila country hudba spojená ze dvou country kapel,
ale hráli moc hezky a příznivci tohoto žánru si zajisté přišli na své.

tímto gratulujeme a ostatním děkujeme za jejich výborná díla. V neděli odpoledne má být pohádka a my jsme ji mohli vidět v podání
chotěvického ochotnického divadla pod názvem „Král zvířat“. Vše se
schylovalo ke konci, kováři dokončovali svá díla a dokončovali mříž,
areál se plnil lidmi, kteří přišli na koncert skupiny Synové výčepu
s Lou Fanánkem Hagenem. Po jejich koncertu dovedla vše do nočních hodin rokytnická kapela Rappl.
Celý víkend jste také mohli navštívit prostory Janatova mlýna
v Buřanech a to s laskavým svolením pana mlynáře.
Všichni věříme, že jsme pro vás připravili příjemný víkend, děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům a těšíme se za rok.
kolektiv Starého kravína

MLUVME SPOLU – ZACHRAŇME ŠKOLU – HURÁ DO LIVERPOOLU!
CO PŘESNĚ TO ZNAMENÁ?
Mluvme spolu je příležitost popovídat si
nejen o budoucnosti objektu Horní školy,
ale i o rozvoji Rokytnice jako takové. Nebudeme nadávat, ale vzájemně se pídit o tom,
na co dobrého se dá v Rokytnici navazovat
a na čem stavět – a pak zkusíme dát všechny nápady dohromady. Třeba se to někomu
hodně bohatému zalíbí natolik, že bude do
záchrany chátrající Horní školy chtít investovat. Tak nebuďme skoupí na slovo!
KDO JE V TOM NAMOČENÝ?
My všichni přece! Ničí názor není nezajímavý. Každý hlas je jedinečný. Pravidla jsou
jednoduchá: kdo se jednou ptá, také jednou odpovídá (a naopak). Rozhovory budou
probíhat podle hrubě navrženého scénáře
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(k dispozici u organizátorů projektu) a vaší
aktivitě se meze nekladou – čím víc lidí se
zamyslí nad tím, co je v Rokytnici dobré, co
by oni sami nejvíc chtěli a jak můžou přispět
ke společnému dílu, tím líp.

grantové výzvě Mluvme spolu financované
fondem T-Mobile prostřednictvím Nadace
VIA. V konkurenci 339 projektových záměrů
ten náš uspěl jako jeden z pouhých 34! Naše
nápady se líbí, a to moc!

KDE SE TEN NÁPAD VZAL?
Rozvoj obcí, městských čtvrtí i celých měst
a regionů na základě „oceňujícího ptaní“
funguje už dvě desítky let. Například v Chicagu se tímto způsobem podařilo obnovit
veřejné školství a zapojit místní podnikatele
do rozvoje města. Zkušenosti s přístupem
založeným na hledání toho nejlepšího, co je,
přinesla do Rokytnice lufťanda Lucie Čížková.
Stačil jen asi tucet rozhovorů mezi místními
lidmi a zrodil se nápad začít říkat Horní škole
„Škola možností“. A pak už nebylo daleko ke

KDY TO VYPUKNE?
Mluvit spolu budeme od teď až do konce
srpna 2014 (to tedy v rámci Školy možností
– jinak si snad budeme povídat i pak…). Zájemci o bližší informace a všichni ochotní ke
spolupráci se mohou ozývat koordinátorce
Lucii Č. nebo nechat kontakt na sebe v Infocentru na Radnici. Však se najdeme.
JAK S TÍM SOUVISÍ LIVERPOOL?
Díky jinému spřátelenému projektu
(„Sdílíme silné stránky, rozvíjíme komu9 - 10/2013
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nity“) budou mít dva lidé z Rokytnice na
přelomu června a července 2014 příležitost
vyjet na studijní návštěvu do britského Liverpoolu. Okoukneme tam nejen všechno
to, co je v Liverpoolu běžně k vidění, ale
hlavně se seznámíme s lidmi, kteří podobný
postup jako je ten náš použili k rozvoji svých
upadajících městských čtvrtí. Inspirace a liverpoolské angličtiny není totiž nikdy dost!
O tom, jak vybereme ty dva šťastlivce, rozhodnou všichni ti, kteří se do Mluvme spolu
zapojí minimálně uskutečněním jednoho
rozhovoru.
PROČ TO MÁ SMYSL?
Ono je to celkem snadné: Tam, kde se
spolu mluví, se lidi dobře cítí. Tam, kde se

lidi dobře cítí, se věci dávají do pohybu.
Tam, kde se věci dávají do pohybu, se lépe
žije. A to je celkem dobrý důvod…spolu trochu víc mluvit.

420 hodin práce, které můžeme z projektu
honorovat. Nemusíte být expert, stačí rozumné zkušenosti a ochota zbytek zodpovědně dohledat.

KOLIK ZA TO?
Za každý rozhovor dostanete příjemný
pocit z něj (A to garantujeme, jinak dostanete své peníze zpět! J). Pokud byste do
projektu chtěli přispět jinou svojí prací,
ozvěte se. Budou se hodit školitelé, které
nejdřív vyškolíme, grafik a kreslíř, webový
mág, vylepšovatelé všeho druhu, kreativci
a nápadníci. Vůbec nejdřív ale voláme po
někom, kdo se aspoň trochu vyzná v účetních, daňových a pracovně-právních záležitostech – bez toho nezadáme ani jednu ze

CO TEĎ A CO PAK?
Zatímco spolu budeme mluvit, probíhají
paralelní snahy rychle něco hmatatelného
udělat pro záchranu objektu Horní školy.
Obě věci souvisejí a vzájemně se podporují,
a proto pevně doufáme, že do konce srpna
2014 budeme mít ohledně Horní školy jen
samé dobré zprávy.
Lucie Čížková
vialuciz@gmail.com
776 066 167

ŽIVÁ PAMĚŤ ROKYTNICE
Rokytnice nad Jizerou má bohatou a dlouhou historii, která sahá
až do 16. století. Do doby příchodu prvních dřevorubců, horníků
a sklářů. Proplétá se stoletími až do dnešních dnů. Hlavním zdrojem
poznání naší minulosti je Rokytnická kronika, která se česky začala psát po roce 1945 nově příchozími Čechy. Avšak vedle paměti
písemné, má Rokytnice i paměť živou, která je v hlavách každého
z nás, a zvláště pak v hlavách těch nejstarších mezi námi. Je pak
velkou škodou, když při odchodu nejstarších obyvatel města tato
živá paměť zaniká a není zachycena pro budoucí generace, pro jejich poučení a poznání místa, kde vyrůstali a kde dnes žijí.
NÁVRH LOGA PAMĚŤ NÁRODA

„RAZÍTKO DOPLŇENÉ GRAFICKÝM SYMBOLEM“
TŘI TEČKY, VÝMLUVNÝ NADNÁRODNÍ ZNAK SYMBOLIZUJÍCÍ KONTINUITU, POKRAČOVÁNÍ, ROZVÍJEJÍCÍ GRAFICKÝ PRVEK SLOUŽÍ
K PROPOJENÍ LOGA S DALŠÍ VÝTVARNOU ÚPRAVOU. NENÍ POVINNÝ. JEHO POLOHA VE VZTAHU K LOGU JE DÁNA PEVNĚ, POKUD SE
NEPOUŽÍVÁ V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI LOGA, JE JEHO POUŽÍTÍ VOLNÉ, ZÁLEŽÍ JEN NA CITU A ZÁMĚRU GRAFIKA.

Jak zachytit tuto živou paměť Rokytnice? Znáte projekt „Paměť
národa“ (www.pametnaroda.cz)? Tento projekt je založen na zvukovém zachycení výpovědí pamětníků o jejich životech či klíčových událostech naší historie, které jako svědci prožili. Před časem tento projekt získal svou nadstavbu „Místa paměti národa“
(www.mistapametinaroda.cz). Díky této aplikaci jsou výpovědi pamětníků spojeny s konkrétními místy a událostmi. A tak zde například naleznete svědectví paní Antonie Hofmanové z Horní Branné,
která vypráví o svém zatčení 50. letech nebo svědectví Evy Novotné
o tom jak probíhal odsun Němců z Pece pod Sněžkou.

Prakticky každý zde může zveřejnit výpověď a přispět tak
k zachycení živé paměti národa.
Velmi rádi bychom s Bronislavem Patočkou ml., Borkem Nechanickým a dalšími vytvořili databázi výpovědí rokytnických pamětníků o odsunu Němců, příchodu Čechů, o vzniku a rozvoji lyžování
u nás, o životu v našem městě …, prostě o všem, co může skýtat
poučení pro všechny ostatní.
Z tohoto důvodu bych Vás chtěl požádat o spolupráci. Prosím, zašlete na e-mailovou adresu: zivapametrokytnice@gmail.com svoje
návrhy na pamětníky, které by bylo vhodné si poslechnout a jejich
výpovědi zaznamenat. K tomu připojte témata, ke kterým by mohli
promluvit a kontakt na pamětníka či způsob jak se s ním spojit. Rádi
přijmeme i tip na získání historických fotografií, nebo přímo datové kopie. V průběhu dalších měsíců bychom tyto pamětníky nahráli
a jejich výpovědi zveřejnili na internetových stránkách „Paměti národa“, resp. na „Místa paměti národa“. Vznikla by tak unikátní sbírka
živých, autentických výpovědí o naší minulosti, které jednou provždy budou naší inspirací.
Prosím pomozte nám při zachycení živé paměti Rokytnice.
Velmi děkuji.
Jaromír Beran ml.

KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ INFORMUJE
Nový videospot o Krkonoších
O zvýšené poptávce po obrazové prezentaci svědčí nové video o
Krkonoších, které vzniklo v rámci turistického DVD ve spolupráci s Libereckým krajem. Poměrně úspěšně navyšuje počty zájemců o jeho
prohlédnutí. Můžete si ho otevřít i vy na internetu na stránkách
www.youtube.com.
Pokochejte se akčními záběry z nejvyšších českých hor. Vnímejte
krásu přírody i sportovní a relaxační možnosti vyžití, které lokalita
nabízí. Seznamte s videem vaše přátele, známé a kolegy.
Rokytnický zpravodaj
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Odkaz na videospot najdete i na webu www.krkonose.eu v sekci
Aktuality, nebo zde www.youtube.com/watch?v=x9NArKqHgjY.
Jak uvedly pracovnice Regionálního turistického informačního centra KRKONOŠE ve Vrchlabí, nová videoprezentace umístěná na facebooku při oficiálním krkonošském turistickém webu
www.krkonose.eu výrazně navýšila počty zájemců o prohlížení
stránek.
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KULTURNÍ SERVIS
Rokytnice nad Jizerou
• 12. 10. 2013 – Rocková skupina Parademarche a DJ Saska,
Jídelna Rotextile.
• 23. 11. 2013 – Maraton místních kapel a z blízkého okolí,
koncerty od 16:00 do 4:00 hod., Jídelna Rotextile.
• 5. 12. 2013 – Mikulášská zábava s kapelou Těla, Jídelna
Rotextile.
• 7. 12. 2013 – Tradiční Vánoční trhy na Dolním náměstí.

Okolí
• 17. 10. 2013 – Divadlo Artur Praha: Můžu k tobě?, situační
komedie o mezilidských vztazích, SD Jilm, Jilemnice.
• 17. 10. 2013 – Slet bubeníků, unikátní hudební festival,
Parkhotel Smržovka.
• 17. - 19. 10. 2013 – Semilský paroháč – 15. ročník přehlídky amatérských i profesionálních divadelních, loutkářských
a hudebních souborů, KC Golf, Semily.
• 19. 10. 2013 – Ten dělá to a ten zas tohle, 9:00 – 14:00 hod.
prodejní a nabídková výstava, pořádá klub žen, KD Jablonec nad Jizerou.
• 20. 10. 2013 – Turbo 3D – animovaná komedie při příležitosti slavnostního zahájení provozu Kina 70, SD Jilm, Jilemnice Kino 70 slavnostní zahájení provozu kina.
• 30. 10. 2013 – Libor Fišer – Kytara v proměnách století,
koncert, SD Jilm, Jilemnice.
• 04. 11. 2013 – OneManShow Vladimíra Hrona, nejlepší
kousky z repertoáru známého baviče, SD Jilm, Jilemnice.
• 8. 11. 2013 – Svatohubertské slavnosti, Hejnice.
• 10. 11. 2013 – Ženich pro čertici – pohádka pro děti, hraje
DS Železný Brod, SD Jilm, Jilemnice.
• 13. 11. 2013 – Poslední romance – hra o lásce, na kterou
není nikdy pozdě. Hraje divadlo Ungelt Praha, hvězdné obsazení – Alena Vránová, Petr Kostka a Carmen Mayerová.
SD Jilm, Jilemnice.
• 18. 11. 2013 – Módní přehlídka Paul Dance, SD Jilm, Jilemnice.
• 19. 11. 2013 – Korsika, přednáška, SD Jilm, Jilemnice.
• 28. 11. 2013 – Travesti Revue Techtle Mechte „Změna je
život“, SD Jilm, Jilemnice.
• 1. 12. 2013 – Tři pohádky na Vánoce – pohádkové vyprávění
pro děti s následným rozdáváním dárečků, SD Jilm, Jilemnice.
• 3. 12. 2013 – Alpy – hrdé a krásné, přednáška, SD Jilm, Jilemnice.
• 10. 12. 2013 – Vánoční koncert Věry Martinové, SD Jilm,
Jilemnice.
osvit A2

18.4.2006 12:42
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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
9 - 10/2013
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Nové knihy v oddělení pro děti
a mládež – podzim 2013
Pro začínající čtenáře – nejmladší školáky,
předškoláky a jejich rodiče:

»» Obrázkové čtení – Čteme řádky se zvířátky
(Fixl)
»» Co by se stalo, kdyby… (Mrázková)
»» 111 příběhů s hádankou (Hejná)
»» Jak žijí oblázky (Černík)
»» Chci být dospělý (Vhrsti)
»» Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova
vejce (Morkes)
»» Psí škola kocoura Rudochlupa (Futová)
»» Alžběta Popleta (Janišová)
»» Modrý kocourek (Peroutková)
»» Zmizelá škola (Krolupperová)
»» Kryštof a Očoun (Pospíšilová)
»» Anička a velikonoce (Peroutková)
»» Dívka z Černé věže (Slabý)
»» Dům ve Sluneční ulici (Malinský)
»» Ukradená písmenka. Statečná lvíčata (Rožnovská)
»» Čarodějka Winnie a nový počítač
»» Příběhy o prasátku Peppě
»» Záhada v kavárně – Detektivní kancelář Lasse
a Maja
»» Maxíkovo dobrodružství. Jak se Peřinka
ztratila
»» Malá baletka (Ela a maškarní ples)
»» Mami, tati, chceme morčátko (Cardová,
Hegerová)
»» Egypt – 200 otázek a odpovědí (Larousse)
»» Dinosauří příběhy. Triceratops – třírohý
dinosaurus
»» Tyrannosaurus – tyranský ještěr (naučný
komiks)
»» Logopedie - Žežicha se neříká (Stará, Starý)
»» Dvořák – Rostlinopis

Pro větší čtenáře:
Pohádkové a fantasy příběhy:

»» Lhotová – O zemi Tam a Jinde
»» Baum – Čaroděj ze země Oz
»» Klíma – Jak daleko je slunce
»» Lagerlofová – Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem
»» Sís – Ptačí sněm
»» Hicks – Sára. Kniha první

Pro holky:

»» Neomillnerová – Amélie a tma
»» Muellerová – Zaříkávačka koní
»» Oomen – Jak přežít svou maličkost? Jak přežít
tuhle třídu? Jak přežít první pusu?
»» Cabot – Holčičí pravidla 5. – Velký třpytkový
podraz
»» Štulcová – Rafaelova škola 3. – Rohy faunů
»» Russellová – Deník mimoňky 3.
»» Brezina – Ségry a hromada malérů. Jak vyčarovat superkluka (Klukům vstup zakázán)

Dobrodružství a humor (nejen pro kluky):

»» Smith – Já nejsem trapnej
»» Kinney – Deník malého poseroutky 7. – Páté
kolo u vozu
»» Brezina – Maska se zářícíma očima
»» Walliams – Pan Smraďoch
»»
Rokytnický zpravodaj
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Pro dospívající čtenáře:
Pro holky:

»» Pikeová – Křídla (1.) Kouzlení (2.)
»» Millerová – Kiki Strike ve Stínovém městě
»» Závodná – Deník mých kachních let
»» Ullrichová – 1000 důvodů, proč se nelíbat
»» Peroutková – Denisa a její podzimní můra
»» Gierová – Modrá jako safír

Napětí, fantasy a horory:

»» Shan – Démoni apokalypsy (Demonata 6.)
Stín smrti (7.)
»» Shan – Zrození zabijáka (Sága Lartena Hroozleyho 1.)
»» Funkeová – Inkoustová krev (2.)
»» Vopěnka – Spící spravedlnost (2.)
»» Muchamore – Šílenství. Pád (série Cherub)

Populárně-naučné knihy:

»» Chcete mě?
»» 50 nápadů pro děti, jak přispět k záchraně
planety
»» Lexikon čarodějnických dovedností
»» Tvoříme z korálků
»» Velká kniha plyšových mazlíčků
»» Škola kreslení – stínování – krajina, zátiší

Nové knihy na září
Romány pro ženy, společenské a psychologické romány:
»» Janečková – Prokletý původ
»» Müllerová – Nevěrná
»» Moore – Láska je ve vzduchu
»» Walden – Posvátná přísaha
»» Peetz – Sedm dní bez
»» Pancol – Veverky z Central parku bývají
v pondělí smutné
»» Deveraux – Měsíc za úsvitu
»» Mennen – Volání Kalahari
»» James – Padesát odstínů šedi. Padesát odstínů temnoty
»» Matthews – S tebou nebo bez tebe
»» Roberts – Zákon přitažlivosti
»» Extence – Vesmír versus Alex Woods
»» Rowling – Prázdné místo
»» Třeštík – Chceš-li rozesmát pánaboha
»» Šabach – Máslem dolů
»» Roth – Nemesis
»» Petterson – Na Sibiř

Historické a životopisné romány, vzpomínky (autobiografie):
»» Vondruška – Přemyslovská epopej. Král rytíř Přemysl II. Otakar
»» Follett – Zima světa (2. část trilogie Století)
»» See – Tajemství hedvábného vějíře
»» Bachmannová – Co my toho prožili (regionální lit.)
»» Grylls - Vzhůru. Pozoruhodná cesta k vrcholu
Mount Everestu
»» Rodenová – Bylo mi patnáct. Deník z let
1939-1940

Napětí, detektivky, thrillery:
»» Nesbo – Švábi
»» Lönnaeus – Za co se platí
»» Sýkora – Případ pro exorcistu
»» Kellerman – Génius
»» Jackson – Novicka

»» Beckett – Chemie smrti
»» Lehtolainen – Spirála smrti
»» Marklund – Exploze
»» Stevens – Neviňátko

Populárně-naučná literatura:

»» Zpovědník vrahů. Příběhy zločinů, života
a smrti očima psychologa (Hubálek)
»» Život po arabsku (Khidayer)
»» Ticho. Síla introvertů ve světě, který nikdy
nepřestává mluvit (Cain)
»» Ticho promlouvá. Moc přítomného okamžiku
(Tolle)
»» Tři svíce pro budoucnost. Návody a nápady
jak přežít konec světa (Cílek a kol.)
»» Počítač pro seniory (Lapáček)
»» Rakousko-uherská armáda za první světové
války (Jung)
»» Flyboys. Skutečný příběh letecké války
v Tichomoří (Bradley)

Nové knihy na říjen
Romány pro ženy, společenské a psychologické romány:
»» Körnerová – Kočár do neznáma
»» Moyes – Než jsem tě poznala
»» Deveraux – Za svitu měsíce
»» Matthews – Zabouchnutá do tebe
»» Payne – Dědictví aneb Jak Helena ke štěstí
přišla
»» Sparks – To nejlepší z nás
»» Garvis – Na ostrově
»» Brown – Ostrý střih
»» Katalpa – Němci
»» Klánský - Albatros
»» Bánková – Světlé dny
»» Proulx – Drsná země
»» Byrne – Schody do nebe

Povídky, fejetony:

»» Boučková – Šíleně smutné povídky
»» Klevisová – Čekání na kocoura
»» Žáček – Strážce majáku

Napětí (detektivky, thrillery, tajemno
a fantasy pro ženy) :
»» Vondruška – Msta písecké panny
»» Pospíšilová – Vražda v lázních Skalka
»» Patterson, Marklud – Pohlednice smrti
»» Ceder – Mrazivý okamžik
»» Casey – Oheň
»» Beckett – Chemie smrti
»» Bladel – Říkej mi princezno
»» Link – Šmírák
»» Fielding – Potok stínů
»» Stevens – Okřídlená duše
»» Frost – Předurčena do hrobu (4.)

Životopisné romány a vzpomínky (autobiografie):
»» Sheldrick – Africký příběh lásky
»» Smilevski – Freudova sestra
»» Myerson – Ztracené dítě
»» Šedová - Vzpřímeně stát a zoufale věřit
v zázrak
»» Drda – Zdálo se, že Bůh je lhostejný
»» Žemlička – Vůle a štěstí leteckého mechanika
»» Hlaváček – P.R.A.C.H.T.E.L. aneb Život na niti
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Poudačka

Poď rozume, poď.

Dáuno, předáuno, dyž Pámbu rozdával rozum, se na Josku z Kočvarky nedostalo. Enu,
nemuž miť každej všechno. Vono to mělo i něco do sebe. Josku za celej život ani jennou
nešňáplo v makovici. Toť, kde by se bralo? Von luft třeci nebolí. V zejmě, za velkejch fujavic,
mu letěly vločky jennim uchem dounitř a druhym ven.
Jennou, jak tak šámal po těch našich krásnejch horách, ho vosud zaved do Rokennice.
Outroby na troud, huba doklamola vysmahlá. Co by? Vzal za kliku u Gotštajnovy hospody.
Voči se mu blahem vorosily, dyž do deržky vylil perní půlliter. Šup tam s druhym… Třetí,
štvertej. Jak byl v ráži, vrazil k nim i čuchlik zelený.
Najennou slyšel takovej diunej rampel. De se merknouť za barák. Lidičky poderžte mě.
Gotštajnovo hošiště tam na ňákym lumpercajku řeže dřevenný směty na zátop. Zázrak, směty pořezaný co by dup, jen po nich vostala na zemi kůpa pilin. „Enu a co já se musim daremně pilou natáhať, abych měl topič na zejmu.“ Poudá si pro sebe Joska. Vrátil se do šenkouny
a ujennal se s Gotštajnem, zda-li by nemoh hocha poslať na Kočvarku, aby mu ten topič pořezal? Inu co by ne? Gotštajn si koně vydluží u Zíbra a tak by se hoch moh do tejdne u Josky
votočiť. Slovo dalo slovo. Plácli si a Joska šťastnej jak kočtě na kabřinci čábroval ke domu.
Hospockej deržel slovo. Pod barákem zaderh platoňák a na něm cirkulka. Mladej se točil
jak na vobertliku. Diu, že se mu makovice nezamotala. „Strejčku,“ poudá Joskoj, „a kde tu
máte eletriku?“ „Enu, kde by se brala?“ byl z toho Joska celej tumpachovej. „Dyť svítíme
petrolejkou.“ S mladym málem zinklo do vopichu, takovej flák cesty a docela k ničemu.
„Vý ste mně ale ňákej diunej patron! Vám ěště žánnej nedones, že je cirkulka na eletriku?
Hyjé!“ Votočil koně a vydal se k Rokennici. Eště doma na podsíni kroutil makovicej a vertalo
mu v ní, jak je možný, že na světě muž bejť takovej trouba.
Míra Jon

SPORT
TENIS

Tenisový turnaj ROKYTNICE OPEN
Dne 7. 9. 2013 proběhl na místních kurtech za sportovní halou za krásného počasí již
6. ročník veřejného tenisového turnaje ROKYTNICE OPEN.
Vítězem se stal Michal Svoboda z Berouna, druhé místo obsadil Martin Vocel z Rokytnice a v souboji o třetí místo zvítězil loňský vítěz Karel Kučera z Rokytnice nad Jizerou nad
Lubošem Gruntem z Malých Svatoňovic.
Děkujeme panu Korbelářovi za výborně upravené tenisové kurty a především pak hlavním sponzorům TJ Spartak a panu Štensovi z Hotelu Helena.
PD.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Životní jubileum slaví
v měsíci září a říjnu 2013
tito naši spoluobčané:
80 let
81 let
82 let

83 let

84 let
85 let
86 let
87 let
88 let
92 let
98 let

Ing. Kocourek Miroslav
Udatný Oldřich
Suchardová Zdeňka
Krausová Alena
Husenicová Zlatuška
Pavlatová Helena
Lédlová Maria
Řehořková Marie
Kynčl Bohumil
Soukupová Marie
Vaitová Věra
Holubec Jaroslav
Patočková Dagmar
Řehořek Vlastimil
Prokopcová Eva
Holubcová Anna
Pochopová Marie
Košťáková Anežka
Votočková Irena
Prajzler Karel
Chlupáčová Lidmila
Králíčková Libuše
Černý Jaroslav
Hermoch Jan
Martinková Ludmila
Sajdlová Štefania
Pitrmanová Božena
Kaprasová Věra

Všem oslavencům
blahopřejeme!
FOTBAL
MUŽI – I.B třída
1. Držkov
2. Ruprechtice
3. Pěnčín
4. Kr. Studánka
5. Plavy
6. Rokytnice
7. Hodkovice
8. Ž. Brod B
9. Jeníšovice
10. V. Hamry B
11. Zásada
12. Lučany
13. Kokonín
14. Rovensko
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
6
4
4
4
4
3
3
2
3
1
1
0
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1
1
1
2
2
1
0
2
1
3
0
2
1
1

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

26: 9
25: 8
24: 7
28: 12
14: 15
13: 10
19: 24
13: 13
17: 16
17: 20
12: 26
12: 24
11: 32
12: 27

19
19
19
14
14
13
12
11
10
9
9
5
4
1

Rokytnický zpravodaj

PROSADÍME
DOBŘE
FUNGUJÍCÍ
STÁT
Pavel Ploc

INZERCE

lídr Libereckého kraje

Prodám byt cca 100 m2 v rodinném domě v Dolní Rokytnici + garáž + zahradu. 2 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, hala, veranda, vířivka a krb.
Cena 980 000 Kč. Tel. +420 604 336 188.
Nabízím skupinový nebo soukromý kurz polštiny. Bližší informace na telefonním čísle: +420 605 343 783
nebo na e-mailu: kaka.kousalka@seznam.cz, Kristýna Kousalová

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SL UŽB Y
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky ...... 7.30 – 11.30 hod.
ZÁŘÍ 2013 – TURNOV
5. 10. – 6. 10.
12. 10. – 13. 10.
19. 10. – 20. 10.
26. 10. – 27. 10.
28. 10.

MUDr. Iveta Holbová Melíšková, Antonína Dvořáka 302, Turnov, tel. 603 506 670
MUDr. Eva Preislerová, 5. května 521, Turnov, tel. 481 325 187
MUDr. Richard Štejfa, 5. května 521, Turnov, tel. 481 325 187
MUDr. Marie Štejfová, Přepeřská 120, Turnov, tel. 481 324 956
MUDr. Jaroslav Hošek, Rovensko pod Troskami 219, tel. 481 382 372

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví, přímo na odkaze: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov

Rokytnický zpravodaj
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Pozvánka na Vánoční trhy
v Rokytnici nad Jizerou – sobota 7. 12. 2013

Zastavte se v předvánočním shonu a udělejte si čas na poslech koled a známých vánočních písniček.
Vyzdobené a romanticky osvětlené stánky s pestrým sortimentem vás určitě potěší. Drobné dárky,
vánoční ozdoby a dekorace, svíčky a jiné drobnosti tak nezbytné k vytvoření vánoční atmosféry na
vás budou čekat v sobotu odpoledne tradičně na Dolním náměstí od 13.00 hodin.
Přijďte nejen za nákupy, popovídejte si se známými nad provoněným vánočním pečivem
a připijte si horkým punčem.
Lucie Lukešová (Vyšanská)

Dovolujeme si nabídnout občanům
a podnikatelům z Rokytnice nad Jizerou aktivní
účast na těchto trzích, tím je myšleno prodej
zboží vánočního charakteru. Prodejní stánek
i jeho označení Vám zajistíme. Zdůrazňujeme,
že účast na těchto trzích je bezplatná, ale je
nutné účast včas nahlásit.
Kontaktní osoba:
Lucie Lukešová
tel. 481 522 001
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001
nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 30 11. 2013. Sazba & tisk SURA s. r. o.

