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leden / únor

Cena 18,- Kč

Pašeráckej vejkend 2014
21. – 22. února 2014
Jedná se o zábavnou připomínku starobylých tradic oděných do moderního hávu,
během níž se starým i mladým návštěvníkům přijde ukázat dokonce i sám Krakonoš.
Bohatý program Pašeráckého vejkendu
slavnostně zahájí tradiční jarmark prodejem místních a regionálních rukodělných
výrobků. Přijďte se vrátit do dávných dob
a pozdravit se s přáteli u pravé Krkonošské
zabíjačky, jitrničky či voňavého ovárku.
Malé i velké pak jistě potěší rozmanitá
hudební vystoupení hudebních skupin i jednotlivých zpěváků, divadélko pro děti, které
odehraje Pyšnou princeznu, uvítací rituál
pašeráků a pašeraček na Dolním náměstí či
barevný ohňostroj ve Skiareálu Studenov.
A pak už se všichni dočkáte skoků, pádů
i elegantního zvládnutí telemarské techniky
za mohutné podpory diváků předvedených
lyžaři v historických dobových úborech.
Nedaleko odtud, ve Skiareálu Horní
Domky se v sobotu koná zajímavá módní
přehlídka, doplněná soutěží o nejlepší dobové oblečení. Pašeráckej vejkend přináší
zkrátka desítky hodin zábavy na různých
místech našeho oblíbeného střediska zimní
rekreace a ujít by si ho neměl nechat žádný
z vyznavačů lidové tvořivosti a obohacující
zábavy.
Jedná se o tradiční akci v Rokytnici nad
Jizerou plnou masopustního veselí a zábavy. Pořadatelem je Město Rokytnice nad Jizerou, Horská služba a Skiareál Horní Domky, který vede Spartak Rokytnice, a. s.
Lucie Lukešová
Foto Rostislav Šturma, SURA s.r.o.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města vzala na vědomí přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu č. 6.3 – Podpora projektové
přípravy ve výši 20.400,- Kč na projekt „Projektová dokumentace
pro vybudování autobusové zastávky dálkových spojů v prostoru
křižovatky silnic I/14 a II/294 v Rokytnici nad Jizerou“.
• Rada města schválila prominutí pohledávky ve výši 16.766,- Kč
za panem Stanislavem Votočkem, firma S+A Votočkovi, IČ:
10507264, sídlo: Horní Rokytnice 493, Rokytnice nad Jizerou –
dle faktury č. 190249 a pověřila vedoucí finančního úseku jejím
odepsáním.
• Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor ve II. NP objektu hasičské zbrojnice čp. 333 v Dolní Rokytnici, Rokytnice nad Jizerou (společenský sál o výměře 154 m2
a sociální zázemí o výměře 18 m2), a to se Sborem dobrovolných
hasičů v Rokytnici nad Jizerou za účelem zabezpečení a výkonu
činnosti členů SDH, výchovy nových členů, pro sportovní, společenské a kulturní akce pro místní obyvatele a pro podporu spolkové činnosti.
• Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce stavby hasičské zbrojnice (bez čp/če) na stpč. 685 v k.ú. Dolní Rokytnice
o výměře 40 m2, a to se Sborem dobrovolných hasičů Vilémov za
účelem zabezpečení a výkonu činnosti členů SDH, výchovy nových členů, pro sportovní, společenské a kulturní akce pro místní
obyvatele a pro podporu spolkové činnosti.
• Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor ve II. NP a I. NP objektu kulturního domu čp. 181 v Dolní
Rokytnici, Rokytnice nad Jizerou (divadelní sál a zázemí v II. NP
a šatna v I. NP), a to s Divadelním spolkem Jirásek – Rokytnice
nad Jizerou, IČ: 22756710, za účelem zabezpečení činnosti Jirásek, za účelem konání společenských a kulturních akcí pro místní
obyvatele a pro podporu spolkové činnosti.
• Radě města byl předložen ke schválení dodatek ke smlouvě
o dílo s Ing. Novotným, jejímž předmětem je revitalizace aleje
v Horní Vsi – 2. část. Termín ukončení realizace revitalizace aleje
do 15. 5. 2014 bude zachován, pouze se původní smlouva rozšíří
dodatkem o termín finální ukončení díla (do 15. 11. 2015), aby
povýsadbová péče byla zahrnuta ve smlouvě o dílo a byla tak
uznatelným výdajem při proplácení dotace z Operačního programu životního prostředí. Veškeré ostatní ujednání včetně termínu
odevzdání zůstávají v platnosti.
• Rada města schválila přijetí sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč
na zajištění vánočních dárků pro děti od spol. Zemex, s. r. o. ze
strany Mateřské školy, Horní Rokytnice 555, okres Semily.
• Radě města byl předložen „Delimitační protokol“, vystavený
v souvislosti se sloučením Základní školy praktické a speciální se
Základní školou v Rokytnici nad Jizerou ke dni 1. 1. 2014. Dřívější
organizace (ZŠP a ZŠS) ke dni 31. 12. 2013 zaniká a slučuje se
s nástupnickou organizací (ZŠ), speciální i praktické třídy zůstávají zachovány. Nástupnická organizace přebírá všechny závazky
a povinnosti týkající se zaměstnanců dřívější organizace. Majetek
dřívější organizace bude převeden na nástupnickou organizaci.
RM vzala tyto informace na vědomí.
• V roce 2012 rada města schválila novou metodiku pro poskytování příspěvku na provozní náklady příspěvkovým organizacím, přičemž schválila výše příspěvků na provozní náklady na
žáka ve výši 3.000,- Kč u Základní školy a obou Mateřských škol,
6.000,- Kč u Základní školy praktické a 350,- Kč u DDM. Bylo konstatováno, že výše příspěvku byla stanovena s ohledem na výši
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příspěvku pro rok 2011 (aby se nejednalo o skokový pokles příjmů) s tím, že v příštích letech bude výše příspěvku postupně klesat. Dle zjištění v jiných městech se tento příspěvek pohybuje od
1.600,- Kč na žáka. Rada města následně pro rok 2013 příspěvky
snížila, a to na 2.500,- Kč u ZŠ a MŠ a na 5.000,- Kč u ZŠP. V případě příspěvku pro Dům dětí a mládeže Pod střechou byl stanoven
příspěvek vycházející ze skutečných nákladů a nebylo únosné jej
dále snižovat, proto byl ponechán ve stávající výši. Pro rok 2014
je doporučeno tento příspěvek buď nesnižovat, nebo ho snížit
pouze minimálně. U DDM je tento příspěvek je dlouhodobě nastaven tak, že pokrývá skutečné náklady. U Mateřské školy v Horní Rokytnici je současný stav podobný. Pokud by v jejich případě
došlo k dalšímu snížení příspěvku, škola by své skutečné náklady
nepokryla.
Rada města schválila výši příspěvku zřizovatele na provozní náklady na žáka příspěvkových organizací pro rok 2014, a to ve výši:
»» 2.500,- Kč na žáka v případě Základní školy Rokytnice nad Jizerou,
»» 2.500,- Kč na žáka v případě Mateřské školy v Dolní Rokytnici
a Mateřské školy v Horní Rokytnici,
»» 350,- Kč na žáka v případě Domu dětí a mládeže Pod střechou.
Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy
č. 12128301 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na
projekt č. CZ.1.02/1.3.00/12.15125 „Varovný protipovodňový
systém pro město Rokytnice nad Jizerou“, který byl podepsán
dne 19. 12. 2013 zástupcem SFŽP Ing. Jaroslavem Hrubešem,
náměstkem ředitele. RM po projednání návrh smlouvy schválila
a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše jejím podpisem.
Radě města byla předložena žádost Tatra Veteran Car Clubu Semily, o uvolnění části Dolního náměstí za účelem konání jízdy
zručnosti, která by byla součástí XXIV. ročníku veteránské soutěže Tatra v Českém ráji. Tato soutěž má velkou tradici a jak plyne
z jejího názvu, většinou se koná na území Českého ráje. Dle vyjádření pořadatele se ale snaží lokalizovat trasu i do navazujících
regionů a tedy i do Krkonoš a Podkrkonoší. Letošní ročník, který
se uskuteční dne 14. 6. 2014, je tak naplánován se startem v Jilemnici a trasa dále vede přes Vysoké nad Jizerou, Příchovice,
Kořenov, Harrachov, Rokytnici nad Jizerou, Roudnici, Štěpanice
a Benecko, kde je cíl soutěže. Po trase je naplánováno cca 8 kontrol, během kterých posádky vozů plní různé úkoly, jedna z těchto
kontrol by byla i na rokytnickém náměstí, kdy by posádky musely
projet tzv. „jízdu zručnosti“. Jedná se o velmi atraktivní podívanou, která se těší velkému zájmu veřejnosti a v Rokytnici se s velkým úspěchem konala již v roce 2002. Rada města odsouhlasila
konání této akce a schválila bezplatné zapůjčení veřejného prostranství pro konání této akce. Rada města zároveň konstatovala, že bude nutné dohodnout se s pořadatelem akce na finálním
umístění trasy jízdy zručnosti s ohledem na zachování možnosti
příjezdu a možnosti parkování zákazníků prodejny Tesco.
Rada města byla informována o stavu pohledávky za firmou Filip
Media a. s. Tato firma měla pronajaty sloupy veřejného osvětlení a několik pozemků ve vlastnictví města za účelem instalace a provozování reklamních ploch. Vzhledem k tomu, že firma
neplnila své smluvní závazky, došlo k výpovědi nájemních smluv
ze strany města. Dlužné nájemné bylo vymáháno ve spolupráci
s JUDr. Závěrkovou formou žaloby. V prosinci 2013 rozhodl měst1 - 2/2014
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ský soud v Praze ve prospěch města a přiznal městu částku ve
výši 246.504,- Kč + příslušenství. Tato částka měla být splatná do
3 dnů od nabytí právní moci rozsudku, ale v průběhu této doby
došlo rovněž Městským soudem v Praze k vyhlášení úpadku společnosti Filip Media a. s.. Nyní je nutné přihlásit pohledávku města, vyčkat na její přezkum a na závěry schůze věřitelů, která se
uskuteční dne 4. 3. 2014. Rada města vzala informace na vědomí
a pověřila místostarostu města Petra Kadavého, aby ve spolupráci s JUDr. Závěrkovou zajistil přihlášení pohledávky města.
• V souvislosti s předchozím bodem a v souvislosti s projednáváním odpisu pohledávek za manželi Votočkovými projednala rada
města možnosti sledování solventnosti osob, a to jak právnických či fyzických, aby se předešlo situaci, kdy na dlužníka města
bude vyhlášen úpadek, konkurz, či insolvenční řízení a pokud by
se o takové situaci město nedozvědělo, mohlo by dojít ke ztrátě
možnosti přihlášení pohledávky. Jedinou šancí jak monitorovat
situaci dlužníků je kontrola prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Existují i webové aplikace, které umožňují sledování dlužníka dle identifikačního čísla, ale tyto aplikace nejsou 100 % spolehlivé. Rada města pověřila finanční úsek města monitorováním
osob a firem, které městu dluží částku vyšší než 20.000,- Kč prostřednictvím insolvenčního rejstříku, a to alespoň 1× měsíčně.
• Radě města byla předložena žádost paní Marie Štěpánkové
o ukončení nájemní smlouvy ke dni 12. 1. 2014 na byt v DPS. Od
tohoto data pobývá v Domově důchodců. Do konce měsíce srpna
dojde k vyúčtování energií za uplynulé období.

• Radě města byla předložena žádost paní Eriky Erbanové, o umístění
do bytu v DPS, který se uvolnil po paní M. Štěpánkové. Oddělení sociální péče navrhuje vyhovět žádosti o přidělení bytu výše jmenované, protože splňuje podmínky pro přidělení bytu dle Statutu Domu
s pečovatelskou službou Města Rokytnice nad Jizerou, Při posuzování bylo hodnoceno, že žadatelka v současné době bydlí v bytě, který
je ve 4. patře bez výtahu. Žadatelčin zdravotní stav částečně vyžaduje využití pečovatelské služby, ale částečně je schopna zajistit péči
o sebe a svoji domácnost. RM přidělení bytu schválila.
• Rada města schválila přijetí sponzorského daru ve výši 7.000,- Kč
na zajištění Dětského dne od společnosti Tesco, Horní Rokytnice
495, Rokytnice nad Jizerou, ze strany DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou.
• Rada města schválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice dne
10. března 2014.
• Rada města schválila zadání vymáhání pohledávky ve výši
8.681,- Kč vůči panu Karlu Štáfkovi právnímu zástupci města Rokytnice nad Jizerou.
• Rada města schválila Vnitřní směrnici č. 1/2014 – Schvalování
účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Rokytnice nad Jizerou.
• Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 8.500,- Kč
na pořádání Dne dětí 2014 od rokytnických občanů Karla Vrány,
Ladislava Marka a Václava Šíra, ze strany DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU DNE 11. 12. 2013
Konečné prodeje pozemků
• ZM schválilo směnu ppč. 558 (vlastník
Město) za část ppč. 72 (vlastníci Ing. Břetislav Soukup a RNDr. Lubomír Soukup)
vše v k. ú. Františkov v Krkonoších v rozsahu pozemek za pozemek.
• ZM schválilo přijetí daru stavby komunikace vybudované části ppč. 72 v k. ú.
Františkov v Krkonoších do vlastnictví
Města Rokytnice nad Jizerou ze strany
Ing. Stanislava Soukupa, Františkov 41.
• ZM schválilo prodej ppč. 303/1 v k. ú.
Františkov v Krkonoších Ing. Tomáši Zatloukalovi, Praha 8, Ing. Bedřichu Škopkovi CSc., Pečky, PhDr. Dagmar Soukupové,
Kolín a Zuzaně Marešové, Praha za cenu
160,- Kč/m² a za podmínek stanovených
v usnesení č. 484 ze dne 25. 9. 2013.
ZM neschvaluje v případě prodeje ppč.
303/1 v k. ú. Františkov v Krkonoších snížení ceny a trvá na ceně 160,- Kč.
• ZM schválilo směnu části ppč. 1905/8
a stpč. 857 (vlastník Město) za ppč.
2979/4 a ppč. 2979/5 (vlastníci žadatelé)
vše v k. ú. Dolní Rokytnice s tím, že z ppč.
1905/8 bude odměřen od komunikace
pruh v šíři 1 m, rozdíl výměr směňovaných pozemků bude žadatelem doplacen
za cenu dle cenové mapy 200,- Kč/m²
a za podmínek stanovených v usnesení
č. 485 ze dne 25. 9. 2013.
Rokytnický zpravodaj
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• ZM schválilo prodej části ppč. 2990
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Ing.
Petru Vrškovi a Martě Vrškové Praha 7,
Ing. Tomáši Vrškovi a Mgr. Olze Vrškové,
Praha za cenu 280,- Kč/m² a za podmínek
stanovených v usnesení č. 487 ze dne
25. 9. 2013.
• ZM schválilo prodej části ppč. 2669/1
v k. ú. Dolní Rokytnice Tereze Schederové, Kolín za cenu 120,- Kč/m² a za podmínek stanovených v usnesení č. 488 ze
dne 25. 9. 2013.
• ZM schválilo směnu části ppč. 437/8
v k. ú. Rokytno v Krkonoších (vlastník
Město) za část ppč. 451/4 v k. ú. Rokytno
v Krkonoších (vlastník Sýkora Karel) v rozsahu pozemek za pozemek.
• ZM schválilo převod ppč. 2913 v k. ú.
Dolní Rokytnice formou daru na Správu
KRNAP, Vrchlabí.

Výpočet místního poplatku za
odpad pro rok 2014, návrh obecně
závazné vyhlášky č. 2/2013
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelům města byl předložen podklad pro výpočet místního poplatku za od-

pad pro rok 2014. Tento výpočet vychází
v souladu s platnými právními normami ze
skutečných nákladů na netříděný odpad
v roce 2012 a je rozpočítán podle aktuálního
počtu poplatků v roce 2013. Celkové náklady, ze kterých má být místní poplatek stanoven, byly stanoveny ve výši 2.998.780,- Kč
(náklady nezahrnují výdaje za tříděný odpad). Aktuální počet poplatníků je 3.753.
Výpočet poplatku pro rok 2014 tak činní
799,- Kč. Jak již bylo uvedeno, výpočet místního poplatku pro rok 2014 vychází ze skutečných nákladů za rok 2012 (nikoliv za rok
2013, tak je to v souladu s platnými zákony)
a rozpočítává se podle aktuálního počtu poplatníků v roce 2013. V roce 2012 jsou patrné poměrně vysoké náklady na sběrný dvůr,
které se již v roce 2013 podařilo částečně
snížit omezením bezplatných termínů pro
odkládání velkoobjemových a nebezpečných odpadů (podle předběžných propočtů
by mohlo jít i o úsporu cca 170.000,- Kč).
Toto opatření učiněné v roce 2013 ovšem
nemá na výpočet poplatku pro rok 2014
vliv. U ostatních předpokládaných nákladů
za rok 2013 není oproti sledovanému roku
2012 významný rozdíl (nárůst nákladů za
komunální odpad, pokles nákladů za likvidaci černých pytlů a skládek).
Bylo navrženo, aby výše místního poplatku byla nadále zachována ve výši 500,- Kč na
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poplatníka a k jeho navýšení nedošlo. Ačkoliv vlivem stálého snižování trvale žijících
osob v Rokytnici nad Jizerou a vlivem valorizace cen dodavatelů služeb v této oblasti
vychází náklady na netříděný odpad za jednoho poplatníka ve výši 799,- Kč (v loňském
roce to bylo 757,- Kč, to je nárůst o 42,- Kč),
navýšení poplatku se nedoporučuje. Důvodem je stálá snaha Města o optimalizaci
všech nákladů (např. projekt Intenzifikace
a optimalizace systému pro separaci a svoz
složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou“). Dalším důvodem je,
že v posledních obdobích došlo k navýšení
jiných nákladů, které se rokytnických občanů nemalou měrou dotýkají – např. zvýšení daně z nemovitosti nebo rostoucí ceny
energií. Není proto v tuto chvíli záměrem
Města, aby došlo k navyšování dalších nákladů.
Jedním z dalších důvodů je i fakt, že
Rokytnice nad Jizerou patří mezi nejlepší
města a obce z hlediska třídění odpadů.
V přepočtu na trvale žijícího občana má Rokytnice nad Jizerou nejlepší výsledky v celém Libereckém kraji. Město Rokytnice nad
Jizerou by proto rádo tento dobrý výsledek
rokytnických občanů ocenilo.
ZM vzalo na vědomí výpočet místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2014 a schválilo ponechání výše poplatku
ve výši 500,- Kč na poplatníka.

Závěrečná diskuse
zastupitelů a občanů
• PaedDr. Maloňová se zeptala na důvod
zákazu vjezdu – cesta přes Vilémov.
• Ing. Matyáš vysvětlil, že první důvod byl,
že si lidé zkracovali cestu kvůli semaforům a druhým důvodem byla snaha
o omezení provozu na Letní straně, protože město obdrželo v minulosti několik
petic požadující omezení rychlosti a provozu v lokalitě Letní strana.
• Pan Kadavý doplnil, že ta cesta není stavěná k takovému provozu, jaký na ní byl.
• Paní Hejralová se zeptala, co má město za umělecká díla a předměty za
232.000,- Kč.
• Ing. Matyáš odpověděl, že pod tímto se
skrývá projekt galerie o historii města,
která je umístěna v 1. patře radnice. Na
tento projekt byla dotace a cena zahrnuje výrobu textů, panelů, instalaci, TV,
výmalba a některé stavební práce, které
byly tímto projektem podmíněny.
• Pan Štěpánek připomněl, že na únorovém jednání zastupitelstva města přislíbil, že se zasadí o to, aby v Rokytnici fungovalo upravování běžeckých tratí. Od
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Spartaku Rokytnice a. s. měl předběžně
slíbeno zapůjčení staré rolby. Nyní se ze
strany Spartaku dozvěděl, že vše je jinak.
Slíbená rolba se bude prodávat, takže
na plánované úpravy není stroj a to, že
se běžecké tratě nemají čím upravovat,
nikomu nevadí. Vzdává se tedy toho, co
slíbil, protože už ztratil chuť.
Pan Kadavý doplnil, že takový projekt
není jednoduchý, dotace na rolbu by
byly možné, pokud by rolba sloužila
v příhraničních oblastech, při přejezdech
hranic, to je možné v Harrachově, ale ne
v Rokytnici. Spartak Rokytnice a. s. přišel
s tím, že se rolba bude prodávat – to docela chápe – dotovat starý stroj není nejlevnější. Zda budou příští rok nějaké projekty na získání dotace na koupi stroje, to
se zatím neví. Loňskou zimní sezonu stála
úprava tratí podle dostupných informací
cca 180.000,- Kč.
Pan Štěpánek dodal, že to chtěl se starou
rolbou zkusit, mrzí ho, že třeba v Pasekách, na Příchovicích, v Jestřabí, ve Františkově, v Kořenově to funguje a tady,
kde je velké zimní středisko, to nikoho
nezajímá.
Pan Kadavý řekl, že pokud nebude vůle
zajistit nákup stroje pro úpravu stop pro
běžecké lyžování ze strany Spartaku,
město by se mělo snažit hledat nějaké
řešení a spolu se Spartakem a třeba i se
Sdružením cestovního ruchu vymyslet
něco společně.
MUDr. Zajícová navrhla udělat běžecký
okruh na fotbalovém hřišti, je osvětlené
a mohli by tam chodit i místní po práci.
Pan Kadavý doplnil, že menší běžecké
okruhy se dají upravit i skútrem.
MUDr. Zajícová se zeptala na názor pana
starosty, týkající se zdražování vody v Rokytnici nad Jizerou a dalších městech.
Dočetla se v tisku tyto úryvky „stoupající cenu vody by mohli zastavit obecní
rozpočty“, „v Turnově řekli zastupitele
ne zdražování vody“, přitom sám pan
Hejduk říká, že za poslední období bude
zdražení nejvyšší. Co to tedy pro nás zna-

•

•
•

•

•

mená, jak se pohybují ceny vody a jak
komentujete to, co daly Semily a Turnov
najevo.
Ing. Matyáš uvedl, že navýšení pro 2014
bylo schváleno 5,6 %. Semily a Turnov
prosazují nenavyšovat cenu vodného.
Cena byla nastavena na deset let dopředu už v rámci koncesního řízení na provozovatele. Na to navazuje i hospodaření
VHS, zajímá to banky při úvěrování akcí
a podobně. Letošní zdražení je však nižší,
než bylo v koncesním projektu plánováno a z toho důvodu, že všichni zástupci
obcí v radě VHS vnímají, že velké navyšování není z pohledu občanů možné,
i když by bylo z pohledu obnovy majetku a investic potřebné. Obecně jsou dvě
cesty jak obnovu vodohospodářské infrastruktury financovat. Jedna je prostřednictvím vodného a stočného od občanů
a druhá je, že budou města na obnovu
majetku přispívat ze svých rozpočtů VHS.
Je to stejné jako u obcí, u kterých se sice
poukazuje na to, že mají vodné a stočné
za 40,- Kč, ale tyto obce z rozpočtu města dotují obnovu vodohospodářské infrastruktury miliony korun na úkor ostatních investic v obci.
MUDr. Zajícová se zeptala, jak to dopadne při hlasování, když dvě města v tuto
chvíli nechtějí zdražovat.
Ing. Matyáš uvedl, že tato města mají
v radě VHS určitý počet hlasů, takže záleží na tom, jak bude hlasovat většina.
Vodné a stočné je pro všechny obce spadající pod VHS stejné, takže i když budou
proti zvyšování a ostatní je přehlasují,
tak budou mít cenu vyšší také.
Ing. Jína uvedl, že v rámci dozorčí rady
VHS toto také řešili a shodli se na tom,
že je potřeba velmi zvažovat ekonomiku
prováděných investic a jejich návratnost.
Investiční činnost VHS je takto potřeba
korigovat.
Ing. Matyáš nabídl, že na další jednání
zastupitelstva může pozvat Ing. Hejduka,
který veškeré dotazy týkající se ceny
vody zodpoví.
1 - 2/2014

Rokytnický zpravodaj

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

•

Poplatek je splatný buď jednorázově k datu 31. 3. 2014, nebo
ve dvou stejných rovnoměrných splátkách, a to k 31. březnu
a k 31. září 2014.
Sazba poplatku: 500,- Kč za rok a za trvale žijícího občana
(nebo vlastníka objektu sloužícího k individuální rekreaci).

•

Místní poplatek ze psů
Poplatek je splatný jednorázově k datu 31. 3. 2014.
V současné době platí tyto sazby:
• za prvního psa:
»» držitelé žijící trvale v rodinném domku
500,- Kč
»» ostatní držitelé
1.000,- Kč
»» držitel, který je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa všech držitelů psa výše
uvedených – zvýšení o 50%

Místní poplatek z ubytovací kapacit
a Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za uplynulé období je splatný k 30. 4. 2014.

Investiční akce a dotace
Města Rokytnice nad Jizerou v roce 2013

Investiční akce a veřejné zakázky
• Zakázka na „Opravu komunikací po přívalových deštích v roce
2011“ byla zadána spol. PITTNER Česká Lípa, s. r. o., za cenu
464.535,94 Kč včetně DPH.
• Zakázka na výstavbu dešťové kanalizace mezi ppč. 3175/3
a 2288/10 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou byla zadána spol.
1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou za cenu 630.873,- Kč včetně DPH (realizace v roce 2014).
• Zakázka na opravu a rekonstrukci místních komunikací byla zadána společnosti SIZ, s. r. o., Velké Hamry za cenu 529.114,85 Kč
včetně DPH.
• Zakázka na zpracování libreta o stálé expozici o historii města
Rokytnice nad Jizerou včetně realizace (Galerie na radnici) byla
zadána spol. CINEPOINT, s. r. o. za cenu 232.320,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na vypracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci sběrného dvora, zázemí sběrného dvora a modernizace
zázemí Drobných služeb“ byla zadána společnosti ARTEZIS Solution s. r .o., Praha 7, za cenu 304.200,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na projekt „Snížení energetické náročnosti MŠ v Horní
Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána firmě Ještědská stavební společnost, Liberec, za cenu 4.699.971,54 Kč včetně DPH.
• Zakázka na projekt „Snížení energetické náročnosti MŠ v Dolní
Rokytnický zpravodaj
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•

•

•

Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána společnosti Ještědská stavební společnost, spol. s r. o., Liberec, za cenu 3.055.614,21 Kč
včetně DPH.
Zakázka na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy v Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána spol. Ještědská
stavební společnost, Liberec, za cenu 9.615.347,- Kč včetně DPH
s termínem realizace v roce 2014.
Zakázka na vypracování dokumentace ke změně č. 2 Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou byla zadána spol. TENET,
s. r. o., Trutnov za cenu 119.790,- Kč včetně DPH.
Zakázka na dodávku a montáž svislého dopravního značení tvořícího městský orientační systém v Rokytnici nad Jizerou – I. etapa
byla zadána spol. GS Plus, srov. O., Moravany u Brna, za cenu
159.649,82 Kč včetně DPH.
Zakázka na výměnu lamp veřejného osvětlení podél hlavní silnice od čp. 143 k čp. 328 v Dolní Rokytnici – 13 stožárů s výložníky
a svítidly a 2 výložníky se svítidly včetně výměny 2 velkých lamp
v křižovatce u čp. 222 v Dolní Rokytnici za malé parkové lampy
byla zadána spol. Oaza-net spol. s. r. o., Liberec za cenu 347.623,Kč včetně DPH.
Zakázka na dodávku zařízení a provedení montáže zařízení v rámci realizace „Varovného protipovodňového systému pro město
Rokytnice nad Jizerou“ byla zadána firmě Tomáš Mikula, Valašské Meziříčí, za cenu 2.865.074,- Kč a dále zakázka na zpracování
digitálního povodňového plánu byla zadána téže osobě za cenu
145.200,- Kč. Na tuto akci získalo Město dotaci z Operačního programu ŽP v roce 2012, realizace projektu proběhne v roce 2014.

Získané dotace – dotace schválené v roce 2013
• Město získalo 2 dotace z Operačního programu Životní prostředí
EU na snížení energetické náročnosti, a to v případě Mateřské
školy v Horní Rokytnici ve výši 3.287.142,- Kč (celkové výdaje
4.387.830,- Kč) a v případě Mateřské školy v Dolní Rokytnici ve
výši 2.635.050,- Kč (celkové výdaje 3.691.71,- Kč). V rámci projektu došlo k zateplení objektů a k výměně oken.
• Město získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí
EU na projekt „Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci
a svoz složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou“ ve výši 4.407.541,65 Kč (celkové výdaje 4.897.269,30 Kč).
V rámci projektu byl pořízen nákladní automobil Mercedes s nosičem kontejnerů, hydraulickou rukou a lisovacím kontejnerem,
dále byly pořízeny nové nádoby na tříděný odpad a v roce 2014
bude zřízeno jedno nové stanoviště pro kontejnery na tříděný
odpad.
• Město získalo dotaci od Euroregionu NISA na projekt „Přeshraniční spolupráce hasičských sborů v Krkonoších“ ve výši 9.515,99
Eur (celkové výdaje 11.195,29 Eur).
• Město Rokytnice nad Jizerou získalo 2 účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, a to z programu č. 1 Podpora rozvoje
požární ochrany v Libereckém kraji, z podprogramu č. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na výdaje
na zvýšení nebo udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí. Konkrétně se jedná o dotaci
ve výši 150.000,- Kč na úpravu nástavby a opravu vozidla LIAZ
CAS 24 na technické provedení (spoluúčast města 100.000,- Kč)
a 34.000,- na rekonstrukci sociálního zázemí v hasičské zbrojnici
(spoluúčast města 80.000,- Kč).

5

Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou,

které se bude konat ve středu 26. 2. 2014 od 17.00 hodin v jídelně Základní školy.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce (včetně www.mesto-rokytnice.cz) a na plakátovacích plochách.

HLEDÁME FOTOGRAFA PRO KRONIKU
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
• Jste nadšeným fotografem a rádi fotíte naše město?
• Účastníte se rádi místních kulturních i jiných společenských akcí?
• Bylo by pro vás zajímavé podílet se na vytváření fotografií o současné Rokytnici?
Hledáme dobrovolného a nadšeného fotografa, který by nám pomohl s pravidelným
vytvářením fotografické přílohy ke kronice města Rokytnice nad Jizerou.
• Ucelená složka fotografií bude tvořit přílohu k textové části kroniky vždy za uplynulý kalendářní rok.
• Představa je taková, že vznikne několik fotografií k vybraným tématům – např. příroda města, stavby města a jejich proměna, kulturní
a společenské akce, život místních škol a spolků, osobnosti města, zajímavosti, cestovní ruch, apod.
• Formě, rozsahu a nápadům se meze nekladou. Čím bohatší a různorodější fotografická příloha vznikne, tím vytvoří cennější a zajímavější
obrázek současného města pro budoucí generace.
• Úhrada vzniklých nákladů včetně „spíše symbolického“ honoráře bude ze strany města vybranému fotografovi nabídnuta (dohoda o provedení práce).
• Podmínkou je, že zpracovaná fotografická příloha bude vytvářena pro Město Rokytnice nad Jizerou a stane se i jejím majetkem včetně
autorských práv.
Zájemci mohou kontaktovat Bc. Martinu Šubrtovou na Městském úřadu v Rokytnici nad Jizerou buď osobně nebo telefonicky
na tel. 481 549 319 (pouze pondělí nebo úterý), nebo e-mailem na adrese mesto@mesto-rokytnice.cz.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu M
 ěsta Rokytnice nad Jizerou
na 1. polovinu roku 2014
I. Finanční prostředky pro tuto výzvu

• Bude upřesněno po schválení rozpočtu
2014.

• dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do max. 50 % skutečně vynaložených nákladů

II. Předmět podpory

V. Minimální spoluúčast žadatele

•
•
•
•
•
•

• Minimálně 50 % skutečně vynaložených
nákladů

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
III. Okruh žadatelů

•
•
•
•
•

fyzické osoby
právnické osoby
občanská sdružení
zájmové spolky
jiný subjekt

IV. Omezení podpory

• realizace projektu na území města Rokytnice nebo jinak přispívající k rozvoji
a propagaci města
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VI. Požadovaný obsah žádosti

•
•
•
•

řádně vyplněný formulář žádosti
kopii o vzniku statutárního orgánu*
kopii stanov*
kopii smlouvy o zřízení účtu*

Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou
• na podatelnu nebo do kanceláře MIC na
MěÚ
IX. Konzultace žádostí

• Ing. Lucie Lukešová
• tel: 481 522 001
• E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
X. Kontrola formální a administrativní
správnosti a úplnosti žádosti, evidence
žádostí, kontrola účelovosti

• (Při opakované žádosti předkládají pouze ti žadatelé,
u kterých došlo k nějaké změně)

• Ing. Lucie Lukešová

VII. Datum ukončení příjmu žádostí

XI. Hodnotící orgán a návrh na přidělení
podpory

• do 28. 2. 2014 do 12.00 hod.
VIII. 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,

• Hodnotící komise jmenovaná radou města
XII. Projednání a schválení návrhu

• Rada města Rokytnice nad Jizerou
XIII. Oznámení o přidělení podpory

• Do 10 - ti dnů od projednání radou města

1 - 2/2014
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Město Rokytnice nad Jizerou
informuje o předběžné nabídce
na obsazení pracovního místa
vedoucího pracovníka
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo v roce 2013 projekt s přispěním fondů evropské
unie s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ v Dolní Rokytnici nad Jizerou“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Dolní Rokytnici. Na objektu
byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, bylo zatepleno obvodové zdivo a strop
objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 3,4 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/
OPZP uhrazena částka ve výši 2,17 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši
127 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení
spotřeby energie o cca 318 GJ, což odpovídá roční úspoře 17 tun CO2.
Projekt „Snížení energetické náročnosti MŠ v Horní Rokytnici nad Jizerou“ bude dokončen
s ohledem na klimatické podmínky v dubnu letošního roku.

INFORMACE ZE ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
Prodej alkoholu
Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona č. 309/2013 Sb., která
mimo jiné reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Zjednodušeně řečeno, pro prodej veškerého alkoholu nad 15% objemových jednotek bude
nutná koncesovaná živnost.
Uvedená novela živnostenského zákona pro získání této koncese stanovila půlroční přechodné období, ve kterém může podnikatel pokračovat v prodeji alkoholu nejdéle do skončení této lhůty, tj. do
17. 4. 2014. Požádá-li podnikatel v této 6 měsíční lhůtě živnostenský úřad o vydání koncese na prodej
alkoholu a bude-li mu vydána, bude moci v prodeji alkoholu pokračovat. Marným uplynutím této šesti
měsíční lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej alkoholu, toto právo prodeje zaniká. Přijetí žádosti
o koncesi v uvedené lhůtě je bez správního poplatku.
Dále je třeba uvést, že koncese se týká všech prodejců alkoholu nad 15% objemových jednotek, a to i těch, kteří alkohol prodávají v dopravních prostředcích, např. při zájezdech v autobusech, v cukrárnách, pojízdných prodejnách, apod.
Podstatnou informací je též to, že při podání žádosti o koncesi na prodej alkoholu není třeba
živnostenskému úřadu předkládat žádné kvalifikační předpoklady.
Doporučujeme všem podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám), kterých se prodej
alkoholu nad 15% objemových jednotek týká, aby žádost o koncesi nenechávali na poslední
chvíli v rámci 6 měsíční lhůty, protože jen v obvodu živnostenského úřadu v Jilemnici je vydáno
688 hostinských živností řemeslných a 4122 živností volných, z nichž u značné části k prodeji
alkoholu též dochází (prodejny, stánky, smíšené prodejny, supermarkety, …)
S případnými dotazy se můžete obrátit osobně, telefonicky, E-mailem na živnostenský
úřad na městském úřadě v Jilemnici.
Ing. Petr Mládek, vedoucí živnostenského úřadu v Jilemnici,
tel. +420 481 565 312, 481 565 335, E-mail: mladek@mesto.jilemnice.cz

Zvýšení

informovanosti občanů

města Rokytnice nad Jizerou
Chcete mít lepší přehled o aktuálním dění
v našem městě a pravidelně dostávat například
Rokytnický zpravodaj v elektronické podobě?
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou od prosince 2013 spustil projekt „E-mail informace“,
který obyvatelům i dalším zájemcům, kteří se k službě přihlásí, zasílá informace o aktuálním dění na území našeho města. Více na Městském informačním centru.

Těmito informačními e-maily zasíláme zejména:
Rokytnický
zpravodajzpravodaj
1 - 2/2014
 Rokytnický
v elektronické podobě (PDF),

 aktuální a praktické informace – např. termíny konání zastupitelstva města, termíny bezplatného sběrného dvora, nově schválené předpisy města, důležité kontakty

Kabelové televize

města Rokytnice nad Jizerou
(jakožto připravované organizační složky města)

Předpokládaný termín nástupu:
květen 2014
Základní charakteristika pracovní
činnosti:
hh Zabezpečení činnosti organizační složky Kabelová televize města po organizační, technické a ekonomické stránce.
hh Tvorba a zajištění vysílání informačního kanálu kabelové televize (grafická
úprava vysílaného programu, natáčení videospotů, spolupráce s Městem při předávání informací, řešení reklam, apod.).
hh Ve spolupráci s odbornou firmou bude
zabezpečovat údržbu, opravy a provoz
kabelové sítě a technologických zařízení
a dále bude spolupracovat na zajištění licenčních služeb.
hh Ve spolupráci s odbornou firmou bude
dále zabezpečovat připojování a odpojování uživatelů distribuční sítě VKR a internetu.
hh Ve spolupráci s Finančním úsekem
Města bude řídit výběr poplatků od uživatelů služeb.
hh Zpracování návrhů programových
a cenových nabídek (balíčků) pro připojení na kabelovou televizi a pro připojení
na internet.

Požadavky:
hh Úplné střední vzdělání s maturitou výhodou – požadujeme vzdělání nebo praxi
odborného charakteru (např. informatika, grafika, telekomunikace, elektrotechnika, apod.).
hh výborná znalost práce na PC (Microsoft Office – zejména znalost práce v PowerPointu, úprava a střih videí, úprava
fotografií, apod.)
hh flexibilita, řidičský průkaz skupiny B,
praxe v oboru nebo podobném zaměření
výhodou.

• Na obsazení tohoto pracovního
místa bude v I. čtvrtletí roku 2014
zveřejněno výběrové řízení.
• Případní zájemci o toto pracovní místo se již nyní mohou informovat na
Městském úřadě, a to buď u starosty
Ing. Petra Matyáše – tel. 481 549 316
nebo tajemnice Martiny Šubrtové –
tel. 481 549 319.
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Město Rokytnice nad Jizerou zveřejňuje výběrové řízení
na obsazení funkce pracovníka Drobných služeb města Rokytnice nad Jizerou,
jakožto organizační složky Města Rokytnice nad Jizerou.

Základní charakteristika pracovní činnosti:
• Práce spojené s řízením a obsluhou stavebního nakladače
(UNC, JCB), včetně jeho údržby a drobných oprav,
NEBO
• práce spojené s řízením a obsluhou traktoru (zimní údržba komunikací, letní údržba pozemků), dále práce spojené s řízením
a obsluhou nákladního vozidla v případě potřeby zástupu za
jiného zaměstnance, včetně údržby a drobných oprav těchto
mechanismů.
• Pravidelná činnost pracovníka DSM dle náplně práce spočívá
především v úklidu a údržbě veřejného prostranství, sečení a odklízení veřejné zeleně, protahování vybraných úseků místních komunikací v zimním období, základní opravy a údržba místních komunikací a mostků v letním období, údržba a úklid objektu sídla
DSM v čp. 143 v Dolní Rokytnici, údržba vozového parku a nářadí,
opravy a údržba veřejně prospěšných zařízení, osvětlení, apod.

Požadavky, znalosti, dovednosti, vzdělání,
kvalifikace:
• střední vzdělání – vyučení v oboru: – požadujeme vzdělání nebo
praxi odborného charakteru, např. ve stavebnictví, ve strojírenství, v opravárenství dopravních mechanismů, apod.
• schopnost přizpůsobit pracovní dobu potřebám města (zimní
údržba, pomoc při konání venkovních společenských akcí, apod.)
• řidičský průkaz skupiny C, strojní průkaz (strojník stavebních strojů) a profesní průkaz způsobilosti řidiče v případě zájmu o práci
se stavebním nakladačem,
• řidičský průkaz skupiny C a T a profesní průkaz způsobilosti řidiče
v případě zájmu o práci s traktorem a nákladním vozidlem,
• ostatní kvalifikační oprávnění výhodou (např. svářečský průkaz,
práce s motorovou pilou, jeřábnický a vazačský průkaz, apod.),
• praxe při řízení výše popsaných vozidel výhodou.

Umístění pracoviště:
• sídlo: Dolní Rokytnice 143, Rokytnice nad Jizerou
• venkovní pracoviště: území města Rokytnice nad Jizerou

Nabízíme:
• Platové ohodnocení:
»» 7. platová třída dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
+ osobní příplatek

»» Příplatky za práci v sobotu a v neděli a za práci přesčas při zimní údržbě komunikací
• Příspěvky poskytované Sociálním fondem Města Rokytnice nad
Jizerou
• Pevnou pracovní dobu (od 06.00 hodin do 14.30 hodin).

Zájemce podá písemnou přihlášku,
která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení zájemce, datum a místo narození zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
další kontaktní údaje (telefon, e-mail, apod.), datum a podpis
zájemce.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech, zájmech, o profesionálních zkušenostech,
možné reference,
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopie dalších
dokladů týkajících se kvalifikace zájemce (zde není nutné úřední
ověření)

Lhůta pro podání přihlášky, místo
a způsob podání přihlášek:
• Zájemci mohou podávat přihlášky nejpozději do 28. února 2014,
a to buď osobně do rukou tajemnice městského úřadu Martiny
Šubrtové, v podatelně Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou
nebo dopisem prostřednictvím České pošty.
Adresa, na kterou se přihláška zasílá:
• Městský úřad Rokytnice nad Jizerou,
Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Ostatní:
•
•
•
•

Předpokládaný termín nástupu: květen 2014
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
Text výběrového řízení je zveřejněn na www.mesto-rokytnice.cz.
Další informace tajemnice městského úřadu, osobně nebo na
tel. 481 549 319, popř. Zdeněk Hák, vedoucí Drobných služeb
města na tel. 481 549 324.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky ...... 8.00 – 12.00 hod.
15. 02. – 16. 02.
22. 02. – 23. 02.
01. 03. – 02. 03.
08. 03. – 09. 03.
15. 03. – 16. 03.
22. 03. – 23. 03.
29. 03. – 30. 03.
05. 04. – 06. 04.

MUDr. Petr Jonáš, ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
MUDr. Jiří Jůza, Libštát 262, Libštát, tel. 481 689 323
MUDr. Marie Stehlíková, Komenského 165, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 671 255
MUDr. Marcela Vérostová, Obránců míru 866, Lomnice nad Popel., tel. 773 006 770
MUDr. Jiří Vavřina, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 400
MUDr. Miloslava Buchtová, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 100
MUDr. Věra Nožičková, 5. května 715, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 673 156
MUDr. Hana Petříková, Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 672 569

INZERCE
Pronajmu byt 3+1
ve zděném domě
v Rokytnici nad
Jizerou, částečně
zařízený, klidná
lokalita, k doptání na
tel.: 775 970 180.

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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Rokytnický zpravodaj

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – od dubna více nádob na tříděný odpad
Jak jste se již mohli dočíst v minulých číslech Rokytnického zpravodaje, od poloviny dubna 2014 bude stávající síť míst s nádobami
na tříděný odpad rozšířena. V první řadě dojde k výměně nádob
na sklo (dosud nádoby pouze na barevné sklo s horním výsypem),
kdy budou umístěny velké zvony – rozdělené na vkládání bílého
nebo barevného skla. Občané tak budou moci třídit i bílé sklo přímo v těchto zvonech a ne pouze na sběrném dvoře. Zároveň dojde
k posílení stávajících míst o další kontejnery na pet-lahve a na papír.
Vznikne i jedno nové místo pro sběr tříděných odpadů, a to v Horní
Rokytnici u bývalé sběrny papíru (u odbočky k restauraci U Vocta).

tek, mohou 2× ročně využít tzv. bezplatného týdne ve sběrném
dvoře a velkoobjemový odpad zde odložit na náklady Města Rokytnice nad Jizerou. O přesném termínu rozhoduje rada města
a občané jsou o něm informováni na úřední desce městského
úřadu, v infokanálu kabelové televize, na webových stránkách
města a v Rokytnickém zpravodaji.
• Nebezpečný odpad – lze celoročně odkládat ve sběrném dvoře,
a to za úplatu. I zde platí, že plátci místního poplatku mohou 2×
ročně využít tzv. bezplatný týden. Bezplatný týden se nevztahuje
na pneumatiky od vozidel.

Místa, typy a počty nádob na tříděný odpad – jak to bude od poloviny dubna fungovat
Počet nádob
SKLO barevné/
PLAST
PAPÍR
Pořadí Umístění sběrného místa
čiré ZVON DUO Kontejner Kontejner
1800 l
1100 l
1100 l
1.
Dolní Rokytnice – Vilémov (u garáží)
1
2
1
2.
Dolní Rokytnice – u Čistírny odpadních vod
1
2
1
3.
Horní Rokytnice – u hřiště Základní školy (směr k hasičárně)
2
3
1
4. A Sídliště Horní Kout
1
2
1
4. B Sídliště Horní Kout – u čp. 542/543
1
2
1
5.
Horní Rokytnice – u městské radnice, vjezd k rampě samoobsluhy Tesco ze zadní části
2
3
1
6.
Horní Rokytnice – část obce Berlín – odstavná plocha pod lesem
1
2
1
7.
Horní Rokytnice – u samoobsluhy ENAPO
2
3
1
8.
Horní Rokytnice – u Hotelu Rokytka
2
2
1
9.
Horní Rokytnice – u spol. Eprona, a. s.
1
2
1
10. Rokytno – u Hotelu Starý mlýn
1
2
1
11. Františkov
1
2
1
12. Horní Rokytnice – bývalá sběrna papíru
2
2
2
Celkem
18
29
14

Jak správně nakládat s odpady?

Fyzická osoba (občan obce) a osoba, která vlastní
objekt sloužící k individuální rekreaci
Za tyto osoby zabezpečuje odstraňování komunálních odpadů
Město Rokytnice nad Jizerou. Za tímto účelem vybírá od těchto
osob místní poplatek, který spravuje městský úřad.

Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad jen na místech k tomu určených, a to následovně:
• Směsný komunální odpad – do popelnic nebo plastových pytlů
označených logem svozové firmy. Tyto nádoby a pytle se přistavují ke svozné trase v pondělí nebo v úterý podle konkrétní části
obce.
• Separovaný (tříděný) odpad – do velkoobjemových kontejnerů
přímo určených pro sběr tříděných odpadů s tímto barevným
rozlišením: modrý – papír, žlutý – pet lahve, zeleno-bílý zvon –
sklo. Také do pytlů, které jsou pro sběr tříděných odpadů přímo
určeny a které vydává městský úřad fyzickým osobám zdarma,
s tímto barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý – směsný
plast, světle žlutý – pet lahve, oranžový – kartonové obaly od
nápojů tetra-pack. Pytle se svážejí každé pondělí a úterý (stejně
jako svozy komunálního odpadu).
• Velkoobjemový odpad – lze celoročně odkládat ve sběrném
dvoře, a to za úplatu. Osoby, na které se vztahuje místní poplaRokytnický zpravodaj

1 - 2/2014

• Odpad ze zeleně, biologicky rozložitelný odpad – do velkoobjemových kontejnerů umístěných v obci (na hřbitově, na sběrném
dvoře, na sídlišti, u fotbalového hřiště).
• Stavební odpad – fyzické osoby mohou stavební odpad odkládat ve sběrném dvoře, ovšem pouze odpad vzniklý v domácnosti
a o objemu nejvýše 2 m3, a to za úplatu. Jiné ukládání stavebního
opadu na území města není dovoleno.
• Vyřazené elektrospotřebiče – lze celoročně bezplatně odkládat
ve sběrném dvoře. Jedná se např. o televize, lednice, vysavače,
žehličky, fény, apod.

Kontejner na textil
• V Rokytnici nad Jizerou je od 1. 11. 2013 v provozu kontejner na
nepotřebný textil Diakonie Broumov, která tyto věci sbírá pro humanitární účely.
• Tento kontejner (žlutý) byl umístěn na odstavné ploše u hlavní
silnice II. třídy pod čp. 143 v Dolní Rokytnici (sídlo Drobných služeb města, cca 100 m pod sběrným dvorem).
• Kontejner je přístupný 24 hodin denně.
• Do kontejneru je možné odkládat jakýkoliv nepotřebný textil
nebo jiné spotřební věci, jako např.: oblečení, závěsy, záclony,
ručníky, obuv, tašky, hračky, apod.
• Věci odkládejte nejlépe v igelitových taškách (lze je snadno do
kontejneru celé překlopit).
• Vše odkládejte pouze čisté a nepoškozené.
Děkujeme.
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Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2013
V sobotu 14. 12. 2013 se v hasičské
zbrojnici konala valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice nad Jizerou,
v rámci které byla hodnocena činnost sboru
za rok 2013. Pro Vaši představu o činnosti
dobrovolných hasičů Vám přinášíme zprávu
o činnosti SDH za uplynulý rok.
Náš sbor měl k 31. 12. 2013 121 členů
z toho 51 mužů, 38 žen a 32 mladých hasičů. V roce 2013 bylo odhlášeno pět členů pro nezájem a jeden mladý hasič, který
dlouhodobě nenavštěvoval kroužek. Nově
přihlášeno bylo šest dětí. V roce 2013 jsme
se naposledy rozloučili s bratry Václavem
Pacholíkem, Jiřím Brožem a Zdeňkem Salačem. Zejména v případě Vaška a Jirky přišel
náš sbor o dva aktivní členy, kteří hasičině
věnovali celý život.
Výbor našeho sboru se schází pravidelně, vždy první úterý v měsíci. V roce 2013
se sešel dvanáctkrát za dobré účasti. Kromě
výborových schůzí se pravidelně scházíme
na členských schůzích každý pátek, kde zároveň probíhá odborná příprava členů výjezdové jednotky.

Prevence
Preventivní činnost našeho sboru spočívala v loňském roce opět především v osvětové a propagační činnosti. V rámci osvětových a propagačních akcí jsme v roce 2013
pořádali 5 akcí.
V pátek 24. 5. 2013 jsme v rámci taktického cvičení naší jednotky v objektu horní
mateřské školky zajišťovali pro děti ukázku
techniky a vybavení a v rámci besedy se děti
dozvěděly, co hasiči všechno dělají a jak se
chovat při vzniku mimořádné události. Na
závěr dostaly symbolického dráčka Soptíka.
Podobnou akci jsme uskutečnili
7. 6. 2013 v dolní mateřské školce. V rámci
této akce byla zároveň slavnostně předána
Petrunce Smolové cena za 2. místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí.
Na závěr děti opět dostaly dráčka Soptíka.
V červnu a v srpnu byly na exkurzi v hasičské zbrojnici děti z SDH Lysá nad Labem
a SDH Ovčáry. Děti z SDH Ovčáry toho bohužel moc neviděly, protože obě cisterny byly
na výjezdu u požáru lesa na Horní Dušnici.
V září navštívili vedoucí s dětmi rokytnický Domov důchodců, kde seniorům předvedly, co se naučily na kroužku. Akce byla
opět spojena s ukázkou vybavení hasičů
a představením jejich činnosti.
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Soutěže, výročí, partnerské akce
V roce 2013 jsme se ze soutěží zúčastnili
okrskové soutěže v požárním sportu, která
se konala v sobotu 15. června v Pasekách.
Akce probíhala na louce pod Starou školou
za účasti osmi družstev mužů a tří družstev
žen z okrsku a jednoho družstva hasičů
z Polska. Rokytnické družstvo mužů skončilo na pátém místě. V rámci jednotlivců se
umístil nejlépe na 6. místě Honza Kučera.
Rokytnické družstvo žen se probojovalo
celkově na druhé místo. V soutěži jednotlivců se umístila na 1. místě Eva Kadavá a na
2. místě Alena Mrázková.
O víkendu 26. 6. – 28. 6. se konalo Setkání Rokytnic ČR 2013. V rámci letošního
ročníku, který se konal v našem městě, jsme
pro hasičská družstva z ostatních Rokytnic
organizovali hasičskou soutěž v požárním
útoku a štafetě 4 × 100 m s překážkami
a také srandasoutěž v netradiční štafetě.
Oficiální soutěž se konala v sobotu odpoledne na centrálním parkovišti P2, kde soutěžilo pět družstev mužů a také dvě družstva
žen. Neoficiální část soutěže, netradiční štafeta, se konala v neděli dopoledne v areálu
u Modré hvězdy. Obě soutěže proběhly bez
problému, atmosféra byla jako vždy přátelská, nedošlo k žádným vážnějším zraněním
a i počasí nám docela přálo. Věříme, že se
hasičům z ostatních Rokytnic u nás v Krkonoších líbilo.
Co se týká hasičských oslav, zúčastnilo se 3. 5. 2013 pět našich členů společně
s místostarostou města slavnostního křtu
nového hasičského cisternového vozu Mercedes Atego, který naši kolegové z polského
Wojcieszówa získali do vybavení jednotky
začátkem letošního roku. Do této doby jsme
vždy při setkání s wojciezsówskými hasiči
měli radost, že jsme na tom s vybavením
technikou o něco lépe. Od letoška se však
karta výrazně obrátila a při setkání s Poláky
budeme muset zatlačit slzu my. Znovu jsme
se do Wojcieszówa vypravili 22. 6. 2013 na
tradiční akci Dny Wojcieszówa.
Další akcí, které se pravidelně účastníme,
bylo v červnu Dřevosochání ve Františkově s
tradiční hasičskou slavností „Upálení Mistra
Jana Husa“.
V roce 2013 jsme se také zúčastnili oslav
výročí založení našich sousedních sborů, a to v květnu ve Vysokém nad Jizerou,
v červnu v Pasekách nad Jizerou a v září
v Harrachově.

Děti a mládež
Zprávu o činnosti kroužku mladých hasičů Vám přineseme v některém z dalších
čísel Rokytnického zpravodaje.

Společenská a kulturní činnost
V roce 2013 jsme pořádali nebo spolupořádali šest kulturních a společenských akcí
– Hasičský bál, Pašeráky, pálení Čarodějnic,
Dětský den, Pouť a Vánoční trhy.
Hasičský bál se konal 2. února 2013 opět
ve Sporthotelu Bohemia. Účast byla stejně
jako v minulém roce vysoká.
Sjezd pašeráků se konal 15. února 2013.
Při této akci jsme zajišťovali stavbu stánků
a občerstvení.
Pálení čarodějnic spojené se stavbou vatry a občerstvením jsme pořádali 30. dubna
2013. Druhý víkend v červnu jsme zajišťovali občerstvení na Dětském dnu. Dne 28.
a 29. září se konala Rokytnická pouť, v rámci
které jsme stavěli stan a zajišťovali občerstvení. Poslední akcí roku 2013 byly v sobotu
7. prosince 2013 „Vánoční trhy“, kde jsme
stavěli stánky a zajišťovali občerstvení.
Při pořádání těchto akcí odpracovali
členové sboru v roce 2013 celkově 1279,5
hodin. Tyto akce jsou pro členy, kteří se do
jejich pořádání aktivně zapojují, velmi časově náročné. Jsou také hlavním finančním
příjmem našeho sboru. Díky těmto příjmům
pak můžeme pro členy našeho sboru pořádat společné akce. V roce 2013 jsme tedy
kromě akcí pro veřejnost uspořádali pro
naše členy Valnou hromadu, oslavu svátku
sv. Floriána a svátku matek, výlet a zájezd
do divadla.
Valná hromada, jako první akce letošního roku, se konala 18. ledna 2013.
Druhou akcí byla 11. května oslava svátku sv. Floriána a svátku matek.
Začátkem září jsme zorganizovali výlet
pro naše členy. V sobotu 14. 9. 2013 se
v 8:30 vypravila početná skupina našich
členů autobusem z Rokytnice do Kořenova odkud byla naplánována pěší tůra na
rozhlednu „U Čápa“ s krásným muzeem
Járy Cimrmana a na Štěpánku. Následoval
pochod směr Paseky, Havírna a Rokytnice
se zastávkami na Prdku a na Hermíně. Na
rozdíl od loňského výletu přálo letos i počasí. Zakončení výletu spolu se společným
posezením a výborným občerstvením bylo
zajištěno u Bohouše na Horalce.
V pátek 27. 9. 2013 se pořádal tradiční
zájezd do divadla do Vysokého nad Jizerou
na představení „Malované na skle“ v podání
místního Divadelního spolku Krakonoš.
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Kromě příjmů z činnosti sboru byl významným příjmem sponzorský dar od našeho dlouholetého sponzora, za který bylo
opět pořízeno vybavení pro výjezdovou jednotku v hodnotě 100 000,- Kč - vysokotlaké
zvedací pneumatické vaky, kufr s nářadím
pro otevírání dveří, ochranné oděvy proti
bodavému hmyzu, vysavač STIHL SH 86 D
pro zásahy na bodavý hmyz, základní lezecké vybavení do CAS a dalekohled.
V roce 2013 se náš sbor zejména díky
Katce Slavíkové zapojil také do dvou charitativních akcí. Při sbírkové preventivní akci
Český den proti rakovině 15. května 2013
bylo prodejem kytiček získáno 4 742,- Kč,
které byly použity na dlouhodobé programy
Ligy proti rakovině.
V listopadu jsme se s Hasiči on-line zapojili do sbírky HASIČI DĚTEM, která spočívala ve sbírce plyšáků pro děti z dětských
domovů. Při této sbírce se podařilo vybrat

sedm pytlů plyšáků, které jsme předali přímo dětem. Před Vánoci jsme navštívili Dětské centrum SLUNÍČKO v Liberci, kde jsou
děti od narození do tří let. Další návštěva
směřovala do Dětského domova v Semilech
a jako poslední jsme obdarovali děti z Dětského domova v Jablonném v Podještědí,
které trávily, díky sponzorům, první lednový
týden v Rokytnici na lyžařském výcviku. Děti
měly z předaných hraček velkou radost a my
tímto děkujeme všem, kteří přispěli do této
sbírky.

Brigády
V roce 2013 se opět konaly pravidelné
čtvrteční brigády, při kterých členové sboru odpracovali 697 brigádnických hodin.
Při brigádách byla hlavní činností údržba
výzbroje, výstroje a opravy a údržba techniky. Velké množství brigádnických hodin
bylo v roce 2013 odpracováno v rámci rekonstrukce sociálního zařízení u společen-

Pokud Vás činnost našeho sboru nebo zásahové
jednotky zaujala a měli byste zájem se členem sboru
nebo jednotky stát, rádi Vás mezi sebou přivítáme.
Bližší informace je možné získat emailem na adrese
hasici.rokytnice@seznam.cz, na www.hasicirokytnice.cz nebo
každý pátek ve 20 hodin v hasičské zbrojnici.

ské místnosti a v garážích. Svépomocí jsme
zajišťovali zejména bourací, přípravné a dokončovací práce. Při rekonstrukci sociálek
bylo odpracováno 218,5 hodin. Kromě těchto brigád jsme také zajišťovali několikrát
stavbu a bourání velkoprostorového stanu
v rámci jeho výpůjček.

Závěr
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat
všem, kteří se v loňském roce aktivně podíleli na činnosti sboru. Věřím, že se budou
zapojovat do této pestré činnosti sboru i nadále a že se zapojí i ti méně aktivní.
Poděkovat bych chtěl také všem sponzorům a příznivcům našeho sboru, kteří naší
činnost v roce 2013 jakoukoliv formou podpořili.
Ing. Petr Matyáš
starosta
SDH Rokytnice nad Jizerou

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rokytnice nad Jizerou
by chtěl touto cestou PODĚKOVAT všem, kteří věnovali věcné dary
do soutěže o ceny v rámci Hasičského plesu nebo přispěli jakoukoliv
částkou na činnost sboru při předávání pozvánek na ples. Tyto prostředky budou použity na nákup vybavení pro výjezdovou jednotku,
na financování činností kroužku mladých hasičů a na činnost sboru.

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV INFORMUJE
STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO
ROK 2014 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE
VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 11. prosince 2013, a to jako výstup z přibližně čtyřměsíčního
opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily,
Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko
pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová,
Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 5,45 % u vodného
a o 5,87 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného
je 5,65 %.

2. Celková cena (m³ bez DPH) pro rok 2014
Vodné je stanoveno na 44,50 Kč a stočné na hodnotu 38,96 Kč.
Celková součtová cena vodného a stočného činí 83,46 Kč.
Nárůst celkové ceny představuje 4,46 Kč, a to ze 79 Kč v roce
2013.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak
stanovena na výši 95,98 Kč.
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3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Vlastník vodohospodářské infrastruktury – VHS Turnov - měl při
stanovení ceny na rok 2014 jednoduchou i obtížnou úlohu zároveň.
Jednoduchou v tom, že jsme díky úspěšnému zvládnutí procesu
koncesního řízení (provedení výběru nejvhodnějšího provozovatele
podle nejlepší evropské praxe) nemuseli s provozovatelem absolvovat složitá jednání o výši jednotlivých nákladových položek a zisku
v kalkulaci. Každá úprava byla matematicky dána podle předem stanovených koncesních pravidel. Obtížnou úlohu jsme měli naopak
v tom, že aktuální výše ceny na našem území je v posledních letech
velmi sledována širokou veřejností.
Základní otázkou k celkovému rozhodnutí pak byla dohoda
o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský
majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem.
Nájemné je největší z nákladových položek v kalkulaci vodného
a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově
připravovaných investic.
V rámci diskuze představitelů měst a obcí zcela otevřeně zaznělo,
že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Navíc se zástupci
měst a obcí shodli na skutečnosti, že pro příští rok nemůžeme poprvé dodržet koncesní plán nárůstu nájmu, abychom co nejvíce snížili
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tlak na navýšení ceny vodného a stočného. Tím jsme museli omezit
rozsah plánovaných aktivit pro rok 2014. Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitnímu koncesnímu řízení může meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina provozních nákladů
jen o inflační nárůst. Kalkulace pro příští rok pak také zohledňuje
vyrovnání skutečností z cenové kalkulace roku 2012.

4. Zdůvodnění úpravy cen
Na stanovení výše nájmu – základního příjmu VHS a tedy ceny
vodného a stočného mají vliv tři klíčové skutečnosti – získané dotace na potřebné akce, způsob financování akcí a skutečná potřeba
těch nejdůležitějších akcí, tedy konkrétní výčet všech havárií a okamžitých nejdůležitějších potřeb obnovy našeho vodohospodářského majetku.
VHS Turnov bylo opět velmi úspěšné v získávání dotačních prostředků z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové
akce. Příjem peněz z evropských fondů však zákonitě doprovází
povinnost vysoké míry vlastního spolufinancování. Proto musí být
chování VHS Turnov v otázce získání potřebných vlastních peněžních zdrojů maximálně odpovědné. Se značnými dotačními prostředky počítáme jako každý rok také z rozpočtu Libereckého kraje.
Bohužel i realizace jen těch nejpotřebnějších akcí v malých obcích
a navíc spojených s pozitivní dotační podporou krajské samosprávy
stejně přinese v součtu velký požadavek na spolufinancování z našich peněz.
Hlavním klíčem ke konečné ceně vodného a stočného však stále
zůstává způsob financování akcí a zejména otázka možného spolufinancování potřebné obnovy existujícího majetku i z rozpočtu
obcí a měst. Pro řízení VHS zatím platí dlouholetá dohoda, že zejména běžné akce rekonstrukcí a obnovy majetku nejsou podporovány přímo z rozpočtů našich měst a obcí. Starostové se shodli, že
mají být hrazeny pouze dotacemi a vlastními zdroji VHS z vodného
a stočného. Tím se uvolňuje využití rozpočtů obcí a měst pro jejich
každodenní úkoly. Mnoho obcí a měst v ČR však zatím postupuje
jinak – platí i vodohospodářské akce velkými finančními prostředky přímo z vlastních rozpočtů. Tím sice snižují tlak na nárůst ceny
vodného a stočného, avšak na druhé straně je tento krok vykoupen
nemožností použít peníze na přirozené potřeby, závazky a potřebná vylepšení měst i obcí. I my jsme si však v této otázce stanovili
klíčový cíl pro příští rok. Budeme pro období od roku 2015 uvnitř
VHS i na úrovni zastupitelstev opětovně diskutovat o tom, zda je
naše základní cesta úhrady obnovy majetku jen z příjmů vodného
a stočného zvolena optimálně.
Jsme přesvědčeni, že se i v roce 2014 budeme chovat velmi odpovědně vůči příštím generacím a realizujeme zejména nejpotřebnější obnovu našeho majetku. Největší výdaje budou vynaloženy na
realizaci tří akcí dotovaných evropskými fondy.
Jde o úplnou rekonstrukci centrální úpravny pitné vody v Příkrém, která vyrábí pitnou vodu pro Semily a okolní obce. Dokončena
bude také rozsáhlá akce odkanalizování Malé Skály – lokality Vranové a na jaře zahájíme naši aktuálně největší připravovanou akci
– odkanalizování Rovenska pod Troskami. Příští rok pak musíme
dokončit i víceletou výstavbu nového vodovodu v lokalitě Tatobity – Žlábek a druhou etapu odstranění havarijního stavu vodovodu
v obci Ktová. Z obnovy majetku budou dalšími nejpotřebnějšími
akcemi náročné celkové rekonstrukce více vodojemů a čerpacích
stanic v Rokytnici nad Jizerou, na Benecku, v Chuchelně a v lokalitě
Hrudka – pod Rokytnickým rybníkem. Musíme také provést rekonstrukci a intenzifikaci ČOV na Malé Skále. V největším městě našeho
svazku – v Turnově - připravujeme řešení havarijních stavů vodovodů a kanalizací ve vybraných komunikacích. Dále zahajujeme mno-
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ho projekčních činností pro budoucí klíčové rozsáhlé akce – obnovu areálu vodojemů na Károvsku, čerpacích stanic v Nudvojovicích
a v Dolánkách, nejnutnější úpravy ČOV Turnov, obnovu vodovodů
a výtlačných řadů na průmyslové zóně Vesecko a obnovu centrálního kanalizačního sběrače napříč Turnovem. I v dalších městech
připravujeme klíčové projekty pro intenzifikace ČOV a několik akcí
na obnově sítí v městských komunikacích. Tématem budoucích let
jsou pak extrémně zastaralé mnohakilometrové přivaděče pitné
vody do měst, které jsou často v havarijním stavu. V příštím roce
budeme řešit například další část přivaděče do Turnova – v lokalitě
nad obcí Rakousy.
Je však zřejmé, že i přes naše vysoké ambice nebudeme schopni
dostatečně finančně dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky
absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by
bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili
alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral. Takové
dostatečné prostředky však nejde reálně získat, a to kvůli zachování
sociální únosnosti ceny vodného a stočného. VHS Turnov může chybějící prostředky alespoň částečně získat jen z dotací, a proto zahajujeme mnoho zmiňovaných projekčních činností pro jejich realizaci
v budoucím plánovacím období evropských zdrojů, z dotačních prostředků ministerstev a Libereckého kraje.
Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní
skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší kvality
a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., potřebnou jistotu mnohaletého
provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a procesní postupy. Společně s provozovatelem také
stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme
provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku,
zrychlujeme výměnu vodoměrů, dosloužilých čerpadel, apod. Důležitým posunem bylo letošní přesutí provozní skupiny v Lomnici nad
Popelkou z havarijních prostor v centru města do nového objektu
v areálu modernizované ČOV.
Jsme přesvědčeni, že díky nastavené ceně vodného a stočného
pro rok 2014 budou připraveny podmínky na splnění všech stanovených cílů VHS Turnov. A pro obyvatele, organizace i firmy bude provozovatelem majetku, firmou Severočeské vodovody a kanalizace,
a. s., zabezpečena dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen
spolehlivě, ale zejména ve vysoké kvalitě.
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Kontakty na VHS Turnov:
• Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 194,
mobilní 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
• Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov, tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165,
e-mail: cervova@vhsturnov.cz
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POLICIE ROKYTNICE NAD JIZEROU 2013
ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI A STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU v k. ú. Města Rokytnice nad Jizerou
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás touto formou informovat o stavu bezpečnostní situace a o stavu veřejného pořádku na
území města Rokytnice nad Jizerou za kal. rok 2013.
V průběhu kal. roku 2013 bylo na území města Rokytnice nad Jizerou evidováno celkem 49 trestných činů. Z hlediska ročního období a nápadu trestné činnosti se jeví jako nejvíce problémové zimní
období. Do našich hor zavítá nemalé množství turistů a rekreantů
což každoročně bohužel přitahuje i značné množství „nenechavců“,
chcete-li osob s kriminální minulostí a zkušenostmi.
U evidovaných trestných činů převažují trestné činy majetkového
charakteru, kam řadíme krádeže vloupáním do motorových vozidel,
rekreačních objektů a rodinných domů. Dále u ostatní majetkové
trestné činnosti pak evidujeme tzv. krádeže prosté. Zde se jedná
většinou o krádeže mobilních telefonů, krádeže peněženek často
i s platební kartou nebo krádeže finančních hotovostí. K posledně
jmenovanému druhu této trestné činnosti dochází zejména při návštěvách nočních podniků, diskoték a klubů, kde pachatelé často
využívají momentální indispozice návštěvníků, kteří se tak často stávají „snadnou obětí“ jejich trestné činnosti. Oproti předcházejícím
rokům pak v kal. roce 2013 registrujeme mírný nárůst u krádeží druhotných surovin. Ze služební činnosti je nám známo, že do našeho
města zajíždí sběrači kovů ze sousedních okresů, kdy trestní rejstřík
těchto osob často vypovídá o mnohém jenom né o poctivé práci.
S „vytěžením“ starých kovů odkudkoli si však tu práci dají a často
i za zhoršených podmínek, zejména pak za snížené viditelnosti, tj.
v nočních hodinách....
Poměrně značnou skupinu trestné činnosti pak tvoří též trestné
činy na úseku silniční dopravy. Zde evidujeme zejména trestné činy
ohrožení pod vlivem návykové látky, což je řízení motorového vozidla po požití alkoholických nápojů či omamných a psychotropních
látek. Do tohoto druhu trestné činnosti dále řadíme též maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy řidič řídí motorové vozidlo v době
vysloveného zákazu řízení soudem či správním orgánem.
Ostatní evidovanou trestnou činnost pak tvoří trestné činy ublížení na zdraví, výtržnictví, poškozování cizí věci, útok na úřední
osoby, podvody páchané zejména formou internetového prodeje a v neposlední řadě též trestné činy zanedbání povinné výživy.
Z celkového počtu trestných činů se však jedná pouze o několik
případů.
Na úseku přestupkové agendy evidujeme celkem 190 přestupků, ke kterým došlo v k. ú. města Rokytnice nad Jizerou v kal. roce
2013. U více než stovky přestupků se jedná o přestupky na úseku
silniční dopravy, kde se jedná většinou o překročení rychlosti jízdy v obci. Při měření stanovené rychlosti hlídky zdejšího oddělení
úzce spolupracují s hlídkami dopravního inspektorátu v Semilech.
Na úseku dopravy dále evidujeme přestupky v podobě propadlých
technických kontrol vozidel, řízení bez předepsaných dokladů, řízení vozidel pod vlivem alkoholických nápojů jakož i omamných
a psychotropních látek, nepoužití zádržných systémů vozidel (pásy),
technický stav motorových vozidel, sjeté pneu pod stanovenou mez
apod.
Značné množství přestupkové agendy dále tvoří přestupky majetkového charakteru. Zde převažují drobné krádeže, poškozování
majetku spoluobčanů a majetku obce. Další problematiku evidovaných přestupků pak tvoří drobná ublížení na zdraví, fyzické napadání, schválnosti, drobné výtržnosti jakož i porušování závazných
vyhlášek města Rokytnice nad Jizerou.
Mezi úkoly, které mj. plnilo naše oddělení v kal. roce 2013, můžeme zařadit též akce s hromadným nasazením sil a prostředků.
Většinou se jednalo o kontroly preventivního charakteru, které byly
směřovány do míst s větším soustředěním osob s možností podávání
alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let či možnému užívání
(a distribuci) omamných a psychotropních látek. Zejména se jednalo
o kontroly různých restauračních zařízení, nočních podniků, kulturRokytnický zpravodaj
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ních akcí ale též kontroly parků, autobusových zastávek, okolí škol
apod. Při těchto kontrolách úzce spolupracujeme též s orgány státní
správy, jako jsou např. živnostenský úřad, obchodní inspekce, hygiena
a v neposlední řadě též Městská policie v Rokytnici nad Jizerou.
Závěrem zprávy o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku na území města Rokytnice nad Jizerou si dovolujeme touto
cestou vyslovit poděkování orgánům místní samosprávy a příslušníkům městské policie. Tuto spolupráci s orgány Policie ČR na úseku
vnitřní bezpečnosti na teritoriu města hodnotíme jako velmi kvalitní
a vstřícnou. Současně si dovolujeme vyslovit velké poděkování příslušníkům SDH Rokytnice nad Jizerou, se kterými se naši příslušníci
mnohokrát setkali při řešení složitých a nepříjemných okamžiků,
které bohužel život někdy přináší. V neposlední řadě vyslovujeme veliký dík těm spoluobčanům, kteří svou všímavostí a mnohdy
i osobní obětavostí přispěli k objasnění mnoha trestných činů a přestupků.
•
•
•
•
•

Policisté s územní působností:
inspektor – prap. Bc. Tomáš PATOČKA
inspektor – prap. Radek NOVÁK
inspektor – prap. Karel KUČERA
vrchní asistent – pprap. Roman ZELINKA
vrchní asistent – pprap. Lukáš SKALSKÝ
komisař: npor. Bc. Josef ŠELEP
Vedoucí OOP
Rokytnice nad Jizerou

INZERCE

BRIKETY
do krbových kamen
vysoká výhřevnost
minimální podíl popela
jen z přírodních surovin
vyrobeno lisováním z pilin
jehličnatého dřeva bez pojiv
Cena za 1 bal á 10 kg:

55,- Kč

Při odběru 30-ti a více balíků

5,- Kč / kg.

(5,50 Kč / kg vč. DPH)

Robert Vrdlovec – Rokytnice nad Jizerou
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Sbírka pro opuštěné psy

Rokytnické houbaření

Úvodem chci upřímně poděkovat všem, kteří
třeba jen maličkostí přispěli do naší předvánoční
sbírky. Té se účastnilo 86 lidí, z toho bylo 80 dětí
z naší školy. Letos překvapivě mnoho darujících
dětí patřilo k té mladší věkové kategorii, mnozí
i z první či druhé třídy. Ale v každé třídě se našel
někdo, kdo dle svých možností přispěl ke společné
úspěšné sbírce.
Letos se nám podařilo vybrat 164 kg granulí, 40
velkých a 10 malých konzerv, 20 balíčků piškotů,
neuvěřitelné množství různých psích hraček, ale
především pamlsků, kostiček, které byly ceněny
velmi moc, pytle plyšáků, deky, pelíšky, obojky,
vodítka… Ráda bych poděkovala nejen dětem,
ale též například našemu bývalému kolegovi panu
Kobrovi, který nám přinesl obrovský balík dek,
paní Lukešové z Informačního centra za dva obří
pytle granulí, paní Evě Vondrové, která pracuje
v Chovatelských potřebách v Jilemnici a neváhala
ze svého věnovat velkou část peněz na koupi velmi
kvalitních granulí pro štěňata a paní Jebavé z Chovatelských potřeb ve Vrchlabí. Též děkuji vedení
školy za trpělivost s námi, vstřícnost a velkou podporu. Ještě jednou – velké díky!
Sbírku jsme rozdělili do tří částí, jedna putovala
do Jeseníku do depozita Adélka Lindy Chříbkové,
odkud pak přišly pro děti krásné děkovací medaile
a paní Chříbková měla za své pejsky neskutečnou
radost. Druhá část byla zaslána do Břeclavi Hafo
naděje Lenky Pospíšilové, i tam udělala velkou
radost. No a 17. 12. 2013 jsme se zbytkem sbírky
vyrazili do psího Útulku Místo v Nové Pace. Velké
díky patří panu Šilhavému, který bez nároku na
jakoukoliv odměnu nabídl svůj čas, své auto a pomoc, takže nás mohlo jet více, dětí, které by rády
jely, však bylo velmi mnoho, tím pádem výjezdu
předcházelo velké dohadování…
V Nové Pace nás již čekala parta úžasných lidí
v čele s paní Janou Hönlovou. Na první pohled bylo
vidět, že tito lidé se psům věnují s velikou láskou
a největší radost jim udělá, když některý z jejich
svěřenců najde svůj nový, dobrý domov. S dětmi
a s některými psíky jsme vyrazili na krátkou procházku, došlo ke krmení piškoty, hlazení a nejraději bychom si pejsky sami odvezli domů. Děti nejvíce nadchla dvojice mladých labradorek Thelmy
a Luisy a starší, vyhublá ovčačka se smutným osudem Dara. Prohnaly se také se střapatým rošťákem
Badym. Odvezli jsme si malé dárečky na památku
a spoustu pěkných, ale i smutných pocitů. Už se
zase chystáme na další rok a věřím, že naše pomoc
opět bude přínosem těm, kteří když už nemají své
vytoužené domovy, mají alespoň plná bříška.

Opakovaně již několik let se na podzim v naší škole koná přednáška pana Jaroslava Malého o houbách. Pan Malý je známý mykolog z Mělníka a také autor většiny
fotografií hub jak na různých internetových stránkách, tak v knihách o houbách,
každoročně vychází i jeho houbařský kalendář. Přednášky pana Malého jsou vždy
na určité téma a děti se dozvídají mnoho zajímavého. Například, že v zimě roste
jedna z našich léčivek penízovka sametonohá, že hřib hnědý (u nás často zvaný
podhříbek) pohlcuje nejvíce škodlivin ze svého okolí, že smrtelná otrava po požití
pavučince je těžko odhalitelná, protože se projevuje až za několik týdnů a podob-

Jarmila Vávrová

Fotogalerie na straně - 20 14

ně. Přednášky jsou velmi zajímavé, doprovázené spoustou fotografií, soutěží
a také výstavkou čerstvých hub. Mělnický mykologický kroužek vyhlašuje
každoročně fotografickou soutěž pro
děti, které se letos úspěšně zúčastnili
i žáci naší školy. Se svými fotografiemi
se na 3. místě umístil Zdeněk Vyskočil
ze 7. A, na dalším 4. – 7. místě pak Dominika Ronová, Mirek Voborský, Míša
Patočková a Katka Vyskočilová. Všichni
dostali krásné a hodnotné ceny v podobě atlasů hub, houbařských kalendářů
a houbařského pexesa. Našim mladým
úspěšným fotografům blahopřejeme!
Protože naše městečko je plné vášnivých houbařů, možná že i širší veřejnost by
přivítala podobnou přednášku, případně výstavu hub, což nám panem Malým také
bylo nabízeno s tím, že děti by s ním vyrazily do lesa na lov exponátů… Jistě to stojí
za zvážení. Fotografie pana Malého lze najít na www.naturfoto.cz/jaroslav-maly.html
Jarmila Vávrová

DO CHORVATSKA S DDM!
Tak jako každoročně, i letos můžete vyrazit s DDM k moři –

konkrétně do Gradacu na Makarské riviéře v termínu 13. – 22. 6. 2014.
Více informací na www.ddmrokytnice.cz nebo telefonu 481 522 189.
Pokud máte zájem, ozvěte se!
1 - 2/2014

Rokytnický zpravodaj

K+M+B+2014
Uteklo to jako voda v rokytnickém potoce a opět je tu začátek ledna,
přišel předvečer svátku Tří králů.
V pondělí 5. ledna odpoledne začali Rokytnicí obcházet TŘI KRÁLOVÉ (Kašpar – Karel
Vrána, Melichar – Ladislav Marek a Baltazar – Václav Šír), aby sousedy potěšili koledami
a na dveře jim posvěcenou křídou napsali K+M+B+2014, aby celý rok byl „podepsaný“ dům
požehnaný. Počasí zrovna koledovací obchůzce nepřálo, ale přesto koledníci dorazili promočení a utrmácení do DDM a přinesli v pokladničce dary od rokytnických občanů. Vybrali
úctyhodnou částku, z ní 8.500 Kč dali Domu dětí a mládeže, 2.500,- Kč kostelu sv. Michaela
a 1.500,-Kč kapli církve československé husitské.
Moc si daru tří králů (potažmo i rokytnických občanů) vážíme, bereme to jako ocenění
naší práce a jako obvykle dar použijeme na uspořádání Dne dětí v areálu přírodního divadla.
Za DDM, Markéta Šmídová

MÁTE SLOVO
Ze života pražáka vozíčkáře
v Rokytnici
Zdravím všechny milé lidi.
Prvním důvodem, proč jsem se odstěhoval do tohoto krásného městečka, jsou
vzpomínky z dětských let. Od té doby jsem
vnitřně k tomuto kraji přilnul. Dalším důvodem jsou místní milí, příjemní a ochotní
lidé.
Když jsme vlastnili první chalupu ve
Sklenařicích, první seznámení bylo s paní
Rakovou rozenou Seidlovou. Za celý můj
život jsem nepotkal tolik Seidlů jako zde.
Další člověk, který byl rozhodující pro další
život naší rodiny, byl neúnavný Ladislav Kučera z Vysokého, dále celý oddíl lyžování p.
Pohanka a celá rodina Marků včetně jejich
psů. Možná, že to jsou drobnosti, ale pro
mne důležité.
Následně jsme se přestěhovali do Rokytnice a opět jsem se v lidech nezklamal.
Všichni, se kterými jsme spolupracovali na
rekonstrukci domu, jsou šikovní a ochotní.
Tímto všem děkuji. Všichni naši sousedé
jsou také příjemní. Jednu musím moc pochválit – Helenku Hodačovou. Co upeče, to
jsou dobroty. Všichni tito lidé mi pomáhali
kdykoli, když jsem potřeboval.
Možná nerozumíte, proč to píši, ale
v Praze jsou lidé neosobní a žijí jako v izolaci. Děti zde prožijí své dětství bez dětských
vzpomínek, her a lumpáren. Chtěl bych se
dožít spokojeného stáří a užít si vnoučat.
V Praze je tato šance minimální. Váš kraj
a místní lidé toto nabízejí. Važte si toho.
Pamatuji si Rokytnici jako veselé a sychravé městečko. Nezapomenu na sjezdy pašeráků s pochodněmi ze všech kopců, skákání na lyžích za jídelnou a fotbal s místními
na hřišti. Největším rokytnickým unikátem
Rokytnický zpravodaj
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je Enapo, ve kterém se za 40 let téměř nic
nezměnilo.
Bohužel mi v Rokytnici vadí lety zakonzervované problémy v TJ Spartak. Tato
v podstatě obecně prospěšná společnost
by měla Rokytnici stmelovat, což moc nečiní. Možná jste zaznamenali, že jsem ji začal
trochu kritizovat. Současná společnost se
začíná pomalu měnit a probírá se z toho
komunistického marasmu, který se promítá
v generacích a ještě bude. Ve velkých městech jsou instituce již pod drobnohledem
běžných lidí, kteří si nenechávají vše líbit
jako za komunistů. Tyto instituce si platíme
ze svých daní, jsou to v podstatě naši zaměstnanci a tak se k nim musíme také chovat. TJ Spartak je něco obdobného. Nejedná
se o uzavřenou skupinu místních obyvatel,
je to instituce pro vás členy a ostatní lidi
v Rokytnici. Všichni lidé, se kterými jsem se
setkal, tak mi pomohli.
Bohužel v TJ Spartak je vše jinak. Způsob, jakým se v minulosti jednotlivci vypořádávali s kritikou, přesně vypovídá o jejich duševních a lidských vlastnostech. Své
odpůrce psychicky zdeptali a společensky
likvidovali. Nikdo z těchto lidí si nedovede
představit, co vozíčkář za svůj život prožije.
Pokud budete hledat zarputilého člověka,
není nikdo lepší.
TJ Spartak mne přijal do oddílu lyžování jako vozíčkáře a za měsíc mne neplatně
vyloučil. Tímto ve mně probudil roky spící
vlastnosti, které jsem získal během mládí
úrazem vlastní blbostí. Když se vám stane
těžký úraz, tak vám něco vezme, ale také
vás o plno vlastností a zkušeností obohatí.
Za celých 23 let, co jsem polámaný, se ke
mně nikdo takto nezachoval.
Podal jsem prostřednictvím advokátní
kanceláře dok. Matase 10. 1. 2014 žalobu

proti vyloučení. Kdyby v TJ Spartak byli pořádní chlapi, tak by se mnou alespoň diskutovali a mohli jsme společně hledat řešení.
Já také nemám patent na rozum, ale problémy se bez vzájemné diskuze nevyřeší.
Vyloučení z důvodů kritiky je i na letitého
vozíčkáře silné kafe. Nevzdám se.
Za celý můj polámaný život jsem měl štěstí na lidi, kteří mne z toho dostali a kteří mi
dále pomáhají. Jsem celoživotní optimista
smíchaný s pesimistou. Myslím si, že za své
mládí něco tomuto městečku dlužím a pokusím se vší svojí činností mu to navrátit.
Musím ještě poděkovat těm, kteří mi
pomáhají s drobnostmi v běžném životě:
ochotné pekařinky ve Vysokém n. J., Nápojka v Jablonečku, pan Honza Nymš, celý
servis pana Beldy, trafika ve spodní části
Dolního náměstí, velmi důležitá lékárna
a hodné lékárnice. Dále nemohu zapomenout na všechny pošťačky, ze kterých jsem
si udělal v poslední době bankomat. Velmi
děkuji a mějte se mnou trpělivost.
Na závěr bych chtěl ještě říci – věřím tomuto městu a proto jsem zde a nikam se již
nehnu.
Všechny dokumenty nejen o mém
vyloučení naleznete na webu
www.proski-rokytnice.cz.
Zde můžete také psát bez obav i své názory
a nápady ke zlepšení života a společnosti
v Rokytnici nad Jizerou.
Zdraví člen/nečlen lyžařského oddílu
TJ Spartak (s Jiřím i bez Jiřího;
pozn. Jiří Jirman) občan Rokytnice
Michal Seidl
seidl111@gmail.com
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UDÁLO SE
Vánoční trhy 7. 12. 2013
V sobotu 7. 12. 2013 se za velmi napínavého počasí konaly Vánoční trhy na Dolním
náměstí. Stánky v časných ranních hodinách
postavili členové SDH Rokytnice nad Jizerou
a úkol to byl vskutku nelehký. Médii pojmenovaný hurikán XAVER práci hasičům velmi
komplikoval. Jednotlivé stánky musely být
zatížené velkými kameny, aby se trhy vůbec
mohly konat. Členům jednotky sboru dobrovolných hasičů patří velké díky za pevné
nervy a dobře vykonanou práci.
Na děsivé dopoledne jsme úderem polední hodiny zapomněli, protože na chvilku
vykouklo sluníčko a po zbytek dne nebylo
po větru ani památky. Doprovodný program
zahájily děti z Dolní a Horní Mateřské školky,
které krásně zazpívaly a odrecitovaly naučené básničky. Následovalo vystoupení dětí
z flétnového souboru PISKOŘ pod vedením
paní Friedové. Uším příjemné kytarové balady jsme mohli vyslechnout od výborného místního kytaristy a písničkáře Martina
Pozdníčka. Děti ze Základní školy si připravily krásné vystoupení a dětský program za-

končili ZPĚVÁČCI ze Základní umělecké školy
v Jablonci nad Jizerou. Ráda bych poděkovala učitelkám, které vystoupení s dětmi
natrénovaly a také rodičům, kteří své děti
na vystoupení přivedli. Pozdní odpoledne
a celý prostor pódia patřil po zbytek dne
profesionálním zpěvákům z kapely JAM
AND BAZAR.
Během konání těchto trhů mohli návštěvníci obdivovat živý betlém, který celý
obstaral pan Petráň z Františkova. Chtěla
bych využít tento článek a poděkovat mu za
skvělý nápad a perfektní moderování celé
akce.

kostela a paní učitelce Janě Hájkové za krásná doprovodná slova během programu.

Vánoční koncert 14. 12. 2013

V neděli 22. 12. 2013 se uskutečnil taktéž v kostele sv. Michaela Adventní koncert
orchestru Waldorfské školy ze Semil. Začátek koncertu byl v 16.00 hodin a účast byla
hojná. Překrásné skladby doprovázené zpěvem velmi nadějné mladé slečny ohromily
všechny přítomné. Děkuji panu faráři za
možnost využití prostor kostela a dětem za
nádherný koncert.
Lucie Lukešová

V sobotu 14. 12. 2013 od 19.00 hodin se
v kostele sv. Michaela odehrál operní koncert. Členové OPERY VIVA v podání Jana Koláře, Jana Hnyka, Daniela Klánského a Petra
Havla připravili pro posluchače neopakovatelný akustický zážitek. Plně obsazené lavice
v kostele hovořily za vše. Tímto bych chtěla
poděkovat panu faráři Ivu Kvapilovi, že tento koncert dovolil uspořádat v prostorách

PRODEJ ŽIVÝCH KAPRŮ
20. 12. 2013
V pátek se na Dolním náměstí uskutečnil prodej živých kaprů. Již od ranních hodin
bylo vše připraveno a prodej končil kolem
páté hodiny odpolední. Celkem obyvatelé Rokytnice koupili víc než 300 kilogramů
kaprů.

Adventní koncert 22. 12. 2013

KULTURNÍ SERVIS
PŘEHLED UDÁLOSTÍ

Rokytnice nad Jizerou
33 1. 12. 2013 – 31. 3. 2014 / Výstava Kouzlo starých Vánoc, Galerie Starý kravín,
Františkov.
33 8. 2. a 9. 2. 2014 / NERUŠIT PROSÍM!
Aneb Dvouplošník v hotelu Westminster – komedie v podání členů místního
divadelního spolku Jirásek, Kulturní dům
od 19:30 hodin. Vstupné: 50,- Kč. Předprodej zahájen v Městském informačním centru.
33 14. 2. 2014 / Travesti show TECHTLE
MECHTLE od 19:00 hodin v Kulturním
domě. Přeprodej v Městském informačním centru za 220,- Kč, vstupné na místě
ve výši 240,- Kč.
33 15. 2. 2014 / 40. Ročník Memoriálu Karla Šaldy – Přejezd Krkonoš, pořádá Klub
českých turistů TJ Spartak.
33 21. 2. – 23. 2. 2014 / Pašeráckej vejkend
s bohatým programem na náměstí, tradičním sjezdem pašeráků na Studenově. Sobotní program ve Skiareálu Horní
Domky.
33 21. 2. 2014 / Pašerácká zábava v maskách v jídelně Rotextile, od 21:00 hodin
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hraje HUSTEJ WIMPY a od 22:30 hodin
VICHR Z HOR. Vstupné: s maskou 50,- Kč,
bez masky 100,- Kč.
33 22. 2. 2014 / koncert Parademarche v jídelně Rotextile.
33 1. 3. 2014 / Pohádka „Černobílé štěstí“
představí Divadelní spolek z Poniklé v 15
hod. v KD Rokytnice, děti zdarma.
33 15. 3. 2014 / Vo zlámanou grešli – 4. historický lyžařský závod ve skiareálu Studenov, od 12:30 hodin.
33 15. 3. 2014 / Jazzový večer ve stylu 30.
let, hraje jazzový kvartet Adély Zejfartové, vyhlášení nejkrásnějšího dobového
oděvu, Penzion Lenoch od 18.00 hodin.

Okolí
33 4. 5. 2013 – 30. 4. 2014 / Výstava Sedlačina pěkná dřina, Muzeum – Památník
Zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou.
33 13. 2. 2014 / Divadlo Kalich: Moje hra,
divadelní komedie o životě s hvězdným
obsazením: J. Bartoška, Z. Bydžovská, N.
Divíšková, J. Janěková ml., SD Jilm Jilemnice, od 19:30 hodin.
33 16. 2. 2014 / PAT A MAT jedou na dovolenou, legendární kutilové poprvé na jevišti, SD Jilm Jilemnice, od 15:00 hodin.

33 24. 2. 2014 / Ančerlovo kvarteto, housle, viola, violoncello, koncert v KC Golf
Semily.
33 25. 2. 2014 / Putování po Azorských
ostrovech, přednáška Ing. Petra Schlindenbucha, SD Jilm Jilemnice, od 18:00 h.
33 28. 2. – 1. 3. 2014 / Mistrovství ČR ve
skoku na lyžích a severské kombinaci
(žáci, dorost), Harrachov, areál skokanských můstků.
33 28. 2. 2014 / Koncert vokálního seskupení 4TET ve složení J. Korn, J. Škorpík,
D. Kollár, D. Uličník – gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou, SD Jilm Jilemnice, od 19:00 hodin.
33 1. 3. 2014 / Malované na skle – lidový
muzikál polských autorů o narození, lásce i smrti v podání DS Krakonoš z Vysokého nad Jizerou, KC Golf Semily.
33 2. 3. 2014 / Malované na skle – lidový
muzikál polských autorů o narození, lásce
i smrti v podání DS Krakonoš z Vysokého
nad Jizerou, SD Jilm Jilemnice, od 17:00 h.
33 8. 3. 2014 / 68. Setkání s Krakonošem,
aneb vítání jara v Harrachově.
33 8. 3. 2014 / S & L tour kapely ŠKWOR,
koncert v sále KC Golf Semily, od 20:00 h.
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33 13. 3. 2014 / Zmatek v penzionu Domov, romantická komedie o přátelství,
pochopení a odvaze (ne)obyčejných lidí,
hraje Divadlo v Roztocké Jilemnice, SD
Jilm Jilemnice, od 19:30 hodin.
33 13. 3. – 16. 3. 2014 / Mistrovství světa
v letech na lyžích, bohatý doprovodný
program s koncertem Michala Davida,
Harrachov.
33 15. 3. 2014 / Prodaná nevěsta – komická
opera o třech dějstvích B. Smetany na libreto K. Sabiny, hraje několik sokolských
souborů, SD Jilm Jilemnice, od 16:00 hodin.
33 16. 3. 2014 / M. Doleželová, R. Vencl:
S hlavou v oblacích, divadelní komedie
o téměř dokonalém zločinu, hostuje divadlo Do Houslí, KC Golf Semily, od 19:00
hodin.
33 16. 3. 2014 / Římské noci – poutavý příběh dvou slavných umělců v hereckém
podání S. Stašové a O. Víznera, hostuje
Divadlo V Řeznické / Divadlo Bez zábradlí
Praha. SD Jilm Jilemnice, od 19:30 hodin.
33 17. 3. 2014 / Řecké ostrovy, přednáška
PaedDr. Libora Turka, SD Jilm Jilemnice,
od 18:00 hodin.
33 20. 3. 2014 / Podivné odpoledne Dr.
Zvonka Burkeho – psychologická crazykomedie v podání DS Vojan Hrádek nad
Nisou. Spolek získal za tuto hru již několik ocenění a o kvalitě tohoto souboru
vypovídá i loňská nominace na festival
Jiráskův Hronov 2013. SD Jilm Jilemnice,
od 19:30 hodin.
33 21. 3. 2014 / Marta Kubišová – S nebývalou ochotou…, recitál s hudebním
doprovodem skupiny Petra Maláska, KC
Golf Semily, od 19:30 hodin.
33 30. 3. 2014 / Zeleninová pohádka, Učitelky hrají dětem Nový Bydžov, pohádkový příběh pro dětské publikum, SD Jilm
Jilemnice, od 10:30 hodin.
33 30. 3. 2014 / Manželské vraždění – souboj mezi mužem a ženou, komorní tragikomedie v podání J. Duška a N. Burger
z Divadla Na Jezerce Praha, SD Jilm Jilemnice, od 19:30 hodin.
33 31. 3. 2014 / Moravské pašije, divadelní
představení Teátru Víti Marčíka, SD Jilm
Jilemnice, od 19:00 hodin.
33 2. 4. 2014 / Gruzie – napříč deštivým
Kavkazem, cestopisná přednáška geologa Pavla Svobody, SD Jilm Jilemnice, od
18:00 hodin.
33 3. 4. 2014 / Uhlíř s kapelou – výběr největších hitů, zábavný program pro diváky
všech věkových kategorií, SD Jilm Jilemnice, od 19:00 hodin.
33 12. 4. 2014 / koncert – Petr Spálený se
skupinou Apollo, KD Jablonec nad Jizerou, od 19:00 hodin.
Rokytnický zpravodaj
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Vás srdečně zve na hru

Romantická komedie o přátelství, pochopení a odvaze (ne)obyčejných lidí

22. 2. 2014 od 19:30 hod.

vstupné 60,- Kč

KULTURNÍ DŮM v Rokytnici nad Jizerou
Hrají:
Jitka Pivoňková , Magdalena Jarošová, Naděžda Skálová, Lucie Vítová,
Pavel Libnar, Vojtěch Libnar, Marcela Bláhová, Miroslav Prchlík,
Jan Švimberský, Daniela Myslivcová a Radek Mittelbach.
Technická spolupráce: Čestmír Bláha a Petr Libnar
Hra je nastudována k 200. výročí prvního ochotnického představení v Jilemnici.

Dům dětí a mládeže Pod střechou v Rokytnici nad Jizerou
pořádá

V NEDĚLI 2. BŘEZNA

DĚTSKÝ
KARNEVAL
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NA NÁMĚSTÍ - ZAČÁTEK VE 14 hodin
zadní vchod budovy - jako do knihovny
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ MASKU DOMÁCÍ VÝROBY

VSTUPNÉ: děti v masce zdarma
děti bez masky 10,-Kč
dospělí
30,-Kč

hudba: DJ SASKA
Občerstvení zajištěno
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Rokytnice nad Jizerou

Pašeráckej vejkend
21. -22. 2. 2014
Pátek 21. února 2014

DOLNÍ NÁMĚSTÍ – PAŠERÁCKEJ JARMARK
» 10:00 | Zahájení Pašeráckýho vejkendu. Prodej místních a regionálních výrobků. Vepřové hody (jitrnice,
jelítka, ovar, tlačenka, zabijačkový guláš, prdelačka a sulc).
» 10:30 | Divadelní soubor Rolnička odehraje loutkovou pohádku Pyšná princezna.
» 11:00 | Rocková kapela Vacancy.
» 11:45 | Zpěváci skupiny JAM AND BAZAR.
» 13:00 | POUDAČKA starých písmáků v podání pana Martina Hnyka z Vysokého nad Jizerou.
» 13:15 | Rocková kapela Vacancy.
» 14:30 | Divadelní soubor Rolnička odehraje loutkovou pohádku Pyšná princezna.
» 15:00 | POUDAČKA starých písmáků v podání pana Martina Hnyka z Vysokého nad Jizerou.
» 15:15 | ZPĚVÁČCI ze ZUŠ z Jablonce nad Jizerou.
» 15:45 | Rocková kapela Vacancy.
» 16:00 - 16:30 | Příchod Krakonoše. Přivítání pašeráků a pašeraček na Dolním náměstí.
» 16:30 - 17:00 | Odchod průvodu na Studenov.
¼ Občerstvení zajišťuje SDH Rokytnice nad Jizerou a řezníkovi speciality.
¼ Fotostánek FotoŠkoda a Nikon – Zdarma fotky pro všechny jako upomínka Vašich zimních zážitků
z Rokytnice nad Jizerou.

SKIAREÁL STUDENOV
» 16:30 - 17:30 | Hry a soutěže s Horskou službou.
» 17:30 | Příchod pašeráků z Dolního náměstí, rozcvička pod vedením pana řídícího.
» 18:00 - 18:30 | Výjezd na kopec.
» 18:30 - 19:00 | Sjezd pašeráků.
» 19:00 | Ohňostroj a volná zábava na sněhu.
¼ Občerstvení zajišťuje Horská služba Rokytnice nad Jizerou.
¼ Po dobu doprovodného programu hudba zajištěna.
¼ Fotostánek FotoŠkoda a Nikon – Zdarma fotky pro všechny jako upomíka Vašich zimních zážitků
z Rokytnice nad Jizerou.

Sobota 22. února 2014
SKIAREÁL HORNÍ DOMKY
09:00 - 09:45 | Přivítání lyžníků na dolní stanici Lanové dráhy Horní Domky.
10:00 - 11:00 | Sraz lyžníků u restaurace Kokrháč.
11:00 - 12:00 | Módní přehlídka – soutěž o nejlepší dobové oblečení u restaurace Kokrháč.
12:00 - 15:00 | Termácení Pašeráků po sjezdovkách a boudách ve skiareálu Horní Domky.
Závody na bobech Zipfy pro děti i dospělé na speciální trati u restaurace Kokrháč.
» 15:00 - 16:00 | Vyhlášení výsledků.
¼ Fotostánek FotoŠkoda a Nikon – Zdarma fotky pro všechny
jako upomíka Vašich zimních zážitků z Rokytnice nad Jizerou.
Partner celé akce: společnost Nikon.

»
»
»
»

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

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

www.rada-severovychod.cz
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Nové knihy na leden
Romány pro ženy, společenské a psychologické romány:

»» Pospíšilová – Katedrála z písku
»» Devátá – Jak jsem se zbláznila
»» Němcová – Letmá známost
»» Řeháčková – Pacientky
»» Svěrák – Po strništi bos
»» Boček – Aristokratka ve varu (pokračování
Poslední aristokratky)
»» Simons – Letní zahrada (3. díl ságy)
»» Link – Zapomenuté dítě
»» Frölich – Rodinné balení
»» Roberts – Nebezpečné útočiště
»» Giffin – Kam patříme
»» Meacham – Dlouhé stíny (2. díl ságy)
»» Stedman – Světlo mezi oceány
»» Hosseini – A hory odpověděly
»» Mawer – Pád
»» Bachmannová – Jak to bylo dřív. Vyprávěnky
z Podkrkonoší II (regionální literatura)

Napětí, dobrodružství, detektivky:

»» Vondruška – Ulička hanby
»» Aiman – Oceán na konci uličky
»» Sloan – Nonstop knihkupectví pana Penumbry
»» Deaver – Pokoj smrti
»» Jungstedt – Umírající dandy
»» Theorin – Skrýš
»» Sýkora – Modré stíny
»» Cleevs – Černý krkavec
»» Roberts – Smrtící vzpomínky
»» Adler-Olsen – Složka 64

Populárně-naučná literatura:

»» Jak přežít léčení (Honzák)
»» Jak žít se stárnoucími rodiči (Novák)
»» Každé slovo má sílu (Oswald)
»» Ženy, které příliš milují (Norwood)
»» Rukověť proti manipulátorům (Chauvelot)
»» Vzpomínky leteckého technika (Volák)
»» Rázný nástup katů (Cílek)
»» Retro (Petrov)

Nové knihy na únor
Romány pro ženy, společenské a psychologické romány:
»» Pawlowská – Pravda o mém muži
»» Tomanová – Bleděmodře pruhovaný
»» Němcová – Letmá známost
»» Nosková – Proměny
»» Cabot – Velikost L znovu na scéně
»» Roberts – Krajina světla
»» Howard – Cizí tvář
»» Lowell – Sametová past
»» Richman – Ztracená manželka
»» Green – Hledání Aljašky

Humor, satira:

»» Vermes – Už je tady zas
»» Townsend – Žena, která si šla lehnout a rok
nevstala
»» Wollersthal – Paměti pro Michelle
»» Tomanová – Jahody pro Popelku 2

Rokytnický zpravodaj
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Napětí, dobrodružství:

»» Dán – Cela 17
»» Roberts – Smrtící stvoření
»» Březina – Na kopci
»» Mina – Konec vosí sezóny
»» Mijabe – Šepot
»» Marklund – Studio 6
»» Seghers – Spis Rosenherzová
»» L´amour – Na mušce

Nové knihy v oddělení pro děti
a mládež – zima 2014
- pro začínající čtenáře, nejmladší školáky,
předškoláky a rodiče
»» Švejdová – Měsíce
»» Maceková – 12 hodin s Oskarem
»» Urbánková – Cirkus ulice
»» Měsíční květina (Turkowski)
»» Jak se žije v Myšákově (Walko)
»» Velký den kobylky Bonny (Herriot)
»» Kam se vydala Hvězdička? (Webb)
»» Kahoun – Kamarádi v kožíšku
»» Braunová – Kuba nechce spát (Třetí čtení)
»» Sedm pohádek pro malé myšky (První čtení)
»» Krolupperová – Bubáček a Myšošlap (První
čtení)
»» Pospíšilová – Detektivové a zachráněné
peníze
»» Rožnovská – Tatínku, nezlob! (Čtení pro
prvňáčky)
»» Ela a skleněný střevíček (Malá baletka)
»» Eliška a statečný princ (Princezna a poníci)
»» Kratochvíl – Modrý Poťouch a Zloděják
»» Pinknerová – Vánoční přání
»» Záhada v kině. Záhada ve vlaku. Detektivní
kancelář Lasse a Maja (Widmark)
»» Malý princ a planeta Karapoxů (komiks)
»» Pospíšilová – Pohádky z parkoviště
»» Kožík - Pohádky vánočního zvonku
»» Pohádky pro holky
»» Rytíři a draci
»» Logopedické pohádky
»» Sodomka – Jak si postavit letadlo
»» Ruční práce pro malé šikulky

»» Pershall – Tajemství duchů – Moje zvláštní
schopnosti (1.) Zpráva ze záhrobí (2.)
»» Peroutková – Denisa a její podzimní můra.
Denisa ve víru vloček
»» Ullrich – 1000 důvodů, proč se netrápit
láskou
»» Pike – Iluze (3.) Osud (4.)
»» Perkins – Polibek pro Annu
»» Funke – Inkoustová smrt
»» Chancellor – Podivuhodná dobrodružství
Toma Scatterhorna – Skrytý svět (2.)
»» Shan – Vlčí ostrov (Demonata 8.)
»» Shan – Oceán krve (Sága Lartena Hroozleyho 2.)
»» Williams – Luke a Jon
»» Orlev – Ostrov v Ptačí ulici
»» Rowling (Whisp) – Famfrpál v průběhu věků

Zábavně-naučná literatura:

»» Avatar. Cesta do světa J. Camerona (filmový
průvodce)
»» Škola kreslení a malování. Výtvarné nápady
pro šikovné děti (naučná literatura)
»» Velká kniha keramiky
»» Filcování (tvoříme z ovčí vlny)
»» Koně. Praktická encyklopedie

- pro větší čtenáře:

»» Kšajtová – Dina a tajemství starých tenisek
»» Stará – To je jízda
»» Drijverová – České dějiny očima psa
»» Russell – Deník mimoňky 4. Příběhy neohrabaný krasobruslařky
»» Brezina – Jak vyčarovat superkluka. Ségry
a hromada malérů (Klukům vstup zakázán)
»» Boehme – Čtyřnohý zachránce. Nerozluční
přátelé. Rozpustilá opička (Týna a Pony)
»» Brezina – Zlato hraběte Drákuly (Čtyři kamarádi v akci). Útok z vesmíru (Klub tygrů)
»» Walliams – Malý miliardář
»» Pennac – Pes Paličák
»» Nesbo – Doktor Proktor a velká loupež zlata

- pro dospívající čtenáře:

»» Wood – Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton
- Tajemné vytí (1.) Utajená obrazárna (2.)
»» Hagmar – Milla - Dárek
»» Allison – Pátračka Gilda a Posvátné kosti
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POUDAČKA
Schody.
Život není jen samý ťu, ťu a ňu, ňu, ňu.
Cokrát je mezi životem a smertěj jen docela
malej krůček, třá žebřik. Nnes vám chci přepoudať, co se vonehdá škverklo Václavoj.
Tá jeho furt dynovala, že by se mělo udělať něco s baračištětem. Dyž už to tervalo
honně dlouho, řek si Václav: „Je mně tolle
potřá?“ Voblík si ňáký sterháty, vyhernul rukávy a pustil se do díla. Bylo potřá zvennouť
třechu vo půl patra.
Perní musily pryč schody na dum, aby
bylo kady lifrovať matrijál. Misto nich tam
přistavil žebřiček a už se jelo. Václau zenničil

vo sto šest. To dá rozum, že při takový rasovině vyprahne a v kerku je najennou jak na
Hejlouskejch verších. Babo raď, dědku hrej.
Doma ani kápka. Enu co, práce neuteče!
Houp si do hospody na píviště. Všechno
by bylo kalý, kdyby to s tou šňábou ten večír
nepřepisk. Vylábal mertě pívištěte a štvertnik kořalky.
Cestou ke domu se hjezdy točily jak na
lajtraji a sem tam s nim hurklo. Tervalo
honnou chvíli, než dočábroval ke kopci. To
bylo terno, v baráku nesvítil ani svatojánek.
Sedumá svátosť i holomci cherněli! Potichounku, jak čičik, vylez na dum po žebřiku
a dal se taky do chrůpání. Tak! A všechno
bylo kalý.

Inu, bylo by, kdyby ho v noci netlačil měchejřek. Co naplat? Musil na hajzlik. Ouha!
V koderncoukou zalitý makovici se mu vytratil žebřiček a chtěl, jak byl zvyklej, sejiť
po schodech. Uďál krok a kam se na něj harabalo celý Englický letectvo? Slít po deržce
do díry se žebřikem. Řval jak tur a hned byl
celej barák na nohou.
Ale jak poudal Láďa Fidru, každej máme
svýho anděla strážnýho, jen vožralej má
dva. Václau se skřátal. Sem, tam ňáká vodřeninka, bakule a modřenice, jinak všechno
v rychtyku.
Inu, Jak sem poudal, Láďa byl čloujek sjeta znalej. Ale andílci se musili najisto s Václavem hlotoniť zle.
Míra Jon

SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2013
• K 31. 12. 2013 má Rokytnice nad Jizerou 2.856 trvale
přihlášených obyvatel, z toho je 21 cizinců.
• V roce 2013 se do Rokytnice nad Jizerou přistěhovalo
42 obyvatel, odstěhovalo se 75 občanů.
• V roce 2013 bylo u našeho matričního úřadu uzavřeno 25 sňatků.
• V roce 2013 se narodilo 24 dětí a zemřelo 53 občanů.

Děti narozené v roce 2013:
Culek Tibor
Doubek Jáchym
Holec Jan
Horn Václav
Hruška Václav
Jindřišková Eliška
Josífko Vojtěch
Kordina Jan
Machačka Antonín
Malá Evelína
Matyáš Ondřej
Moravcová Mariana

Novák Marek
Novosad Ondřej
Patočka Jiří
Pohořalá Sára
Pohořalý Lukáš
Račák Tadeáš
Rybínová Františka
Rychtr Dominik
Stejskal Vincent
Šístek Michal
Štěrba Alexandr
Waldmannová Eliška

„Pan Echtner by chtěl poděkovat
paní Černé, Weigelové, Hanoutové a Mráčkové
za ochotu a trpělivost s jakou mu pomáhaly
pečovat o těžce nemocnou manželku
a zmírnit její utrpení.“

Občané zemřelí v roce 2013:
Lazarová Jarmila
Štěpánková Marie
Kobr Karel
Salač Zdeněk
Houdková Jaroslava
Prajzlerová Alena
Trejbalová Květoslava
Šír Jiří
Valášková Vlasta
Hloušek Vladimír
Koželský Stanislav
Srnová Jitka
Brož Jiří
Zrzavý Jiří
Brož Josef
Bihari Dušan
Fajt Josef
Skřiváčková Sláva

80 let
82 let
83 let
84 let

Hledáme od 1. dubna 2014 pronájem domu
Tel.: +420 606 631 640
(mluvíme německy, anglicky a holandsky)
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Kuře Pavel
Škaloud Ladislav
Pacholík Václav
Zachová Růžena
Šír Karel
Železná Marie
Skalská Oldřiška
Jandečková Helena
Erlebach Rainer
Marx Jiří
Kácel Jiří
Kmínková Anna
Martínek Miroslav
Kubátová Alenka
Babková Jarmila
Hartychová Zdeňka
Pohořalá Jaroslava

Životní jubileum slaví v měsíci lednu a únoru 2014:

INZERCE
v Rokytnici nad Jizerou a blízkém okolí.

Pochop Miloslav
Janata Miloslav
Škorpil Jiří
Jonová Vlasta
Hilmar Zdeněk
Janatová Miluše
Lubasová Marie
Kubátová Milana
Koníček Mojmír
Petrák Antonín
Marková Milena
Janoušková Olga
Ježková Libuše
Wild Karel
Nováková Jiřina
Pojmanová Jarmila
Čmuchal Pavel
Ježková Danuše

85 let

Štěpánková Paula
Kučerová Věra
Rosůlková Soňa
Janoušková Lidmila
Janoušková Marie
Chlumová Jaroslava
Gernert Kurt
Baudyšová Drahoslava
Šolcová Jaroslava
Metelka Antonín
Vait Mojmír
Prajslerová Božena
Kmínková Božena
Slavíková Jaroslava
Slavík Václav
Lukešová Božena

86 let
88 let

91 let
92 let
97 let

Pacholíková Jaruška
Patočka Karel
Hančilová Věra
Geletičová Julie
Márynková Věra
Štěpánková Marie
Mrvová Věra
Zajíčková Miloslava
Doležalová Jaruška
Koldovská Vlasta
Třísková Emilie

Všem oslavencům
blahopřejeme!
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Přijďte mezi nás!
Každé pondělí ve 14 hodin v Základní škole Dolní Rokytnice v místnosti vedle
knihovny se schází i letos 37 seniorek. Oficiální název je Klub důchodců. Jelikož jsme
tam samé ženy, říkáme si „babinec“.
V Rokytnici je mnoho osamělých žen,
které ani nevědí, že také mohou mezi nás
přijít.
Snažíme se žít aktivně, na pondělky se
těšíme.
Pořádáme výlety, exkurze, besedy,
máme možnost navštěvovat kurzy na počítači. Také se umíme pobavit při hudbě
a s chutí si zazpívat.

Každý rok jezdíme do Polska, vybereme
si zajímavý výlet na celý den, uskutečníme
několik kratších výletů po blízkém okolí.
Dvakrát do roka mezi nás přijde pan starosta a místostarosta, kteří nám ochotně
zodpoví naše otázky a vysvětlí nám plány
ohledně našeho města.
Pravidelně mezi nás chodí poradkyně na
kosmetiku Oriflame a na výrobky do kuchyně Tupperware, takže jdeme s dobou ...
Minulý rok k nám na besedu přišla i paní
Jana Černá, která nás seznámila s možnostmi domácí péče a zdravotních a sociálních
služeb.

. . . nebyli jsme Králové
ani Mudrci
ani Politici
dělali jsme jen jejich práci. . .

dítěti. Ani pastýři se svojí touhou po novosti nezůstávají pozadu. Nakonec přicházejí,
alespoň podle tradice a darů, které přinesli,
tři mudrci (zastupující vědu), králové (mocní
světa), nebo mágové (uchovávající tajemství)? Moc o nich nevíme; to, co však víme,
stojí za zváženou.
Všichni vnímali znamení času, uměli je
vyhodnotit a těmi dobrými se nechali vést.
Vydali se na dalekou cestu a došli až do
chléva. Cestou „otevírali“ lidem oči, „vlévali“
všem naději, „nutili“ k rozhodnutí, „ukazovali
cestu“ a tak svět opět „probouzeli“ k životu.
Nenechali si pro sebe, ale „svěřili“ zlato =
bohatství i moc, kadidlo = moudrost a myrhu = to věčné v nás, do lepších rukou než
jsou jen lidské. To proto, aby nic z vlastního
nebylo zneužito, ale posloužilo tam, kde je
třeba. A také se uměli sklonit - před novými
věcmi, tajemstvím a životem.
Na krále už nevěříme, moudrost se nám
vytratila a politici se jaksi ztratili z našeho
každodenního života.
A tak jsme je zastupovali my:
Aby lidé za dveřmi opět uviděli = hvězda;
udělali krok (třeba ke světlu) = lucerna; zamysleli se a rozhodli se, ke komu patří = znamení
křídou a trochu pomohli = pokladnička.

Rok s rokem se sešel a opět k nám „přišly
pobejt“ Vánoce. Jak už to bývá, někdo se na
ně nervově připravuje - rodiče, jiný je vítá
s radostí – děti, jiný se zase těší, až už budou
za dveřmi (z druhé strany) - ziskuchtiví podnikatelé, workoholici…
Naštěstí lidé míní, Pán Bůh řídí a tak je to
dobře. Narození „Ježíška“ je fakt, se kterým
se každý po svém nějak vyrovnává, buď jednou provždy – takovým lidem moc nedůvěřuji - nebo po celý život. Jeskyně v Betlémě,
její chudoba, zima, také však světlo a lidskost nás neustále nějak nenechávají, nejen
o Tiché noci, ale i ve všedním životě, spát.
Nebojme se, nejsme první ani poslední.
V betlémském chlévě už byli osel a vůl.
Osel - symbol průhlednosti a pravdy (neumí se přetvařovat), vůl zastupující nadutost
a pýchu. Pak přichází Josef - muž pokorné
víry a po zvážení i rozhodných činů a Marie v požehnaném stavu. Josef doprovází a
chrání, Marie přináší – dává život malému

Dále jsme měly zajímavou besedu se
zdravotní sestrou ze Záchranné služby a policistkou, která nás varovala před nástrahami dnešních nepoctivých osob.
Paní Jana Stoberová nám předvedla kosmetiku a cviky pro lepší kondici. Paní Jiřina
Horníková pro nás připravila řadu cvičení
vhodného pro nás, dříve narozené.
Pokud naše aktivity někoho osloví, nebojte se a přijďte nezávazně mezi nás. Na
nové tváře se těší všechny členky z Klubu   
Haneyová Anna

Ze srdce děkujeme těm, kteří nám pomáhali, i těm, kteří nás přivítali, omluva pak
patří všem, které jsme z nedostatku času, sil,
bolavých nohou, zimy a vyzpívaných hlasivek nenavštívili. Slibujeme všem, že se to do
příště lépe naučíme a pokud se někdo přidá,
že Vás navštívíme všechny.
Vaši tři králové
Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2014
v Rokytnici činí 10.565,- Kč. Peníze budou
použity pro činnost oblastní charity Jilemnice a diecézní charity Hradec Králové, více na
www.charitailemnicko.cz

DĚKUJEME ZA ŠTĚDROST
A DŮVĚRU

Sylva MASÁŽE a PEDIKÚRA

INZERCE

Sylva Hojsáková
Dolní Rokytnice 493
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 603 217 329
Web: www.rokytnice.com/hojsakova
E-mail: hojsakova@seznam.cz
Masáže • klasická • baňková • lávovými kameny • Breussova • čokoládová se zábalem • indická masáž hlavy • Dornova metoda •
moxování • čínská masáž Tuina I. • rašelinové zábaly/záda, kolena, ramena / Pedikúra • mokrá i suchá
Rokytnický zpravodaj
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SPORT
SILOVÝ TROJBOJ

KČT Rokytnice

Pohárová soutěž v benchpressu – Semilský silák
Dne 30. 11. 2013 se konala pohárová soutěž v benchpressu
kategorie RAW.
V této soutěži se z Rokytnice nad Jizerou zúčastnili Powerlifteři Hančil Filip, Sedláček Jakub a Sedláček Tomáš starší. V kategorii
amatéři příchozí si poprvé zazávodil i Hančil Filip. V kategorii Open
s velkým náskokem obsadil 1. místo Jakub Sedláček.
V kategorii Masters se umístil Tomáš Sedláček na vynikajícím
5. místě.
Soutěže se zúčastnila celá řada mistrů světa, Evropy a držitelů
světových i evropských rekordů. V těchto špičkových výkonech ovládl celé startovní pole Jakub Sedláček a suverénním výkonem vyhrál
v absolutním pořadí celou pohárovou soutěž Semilský Silák 2013.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ SPARTAK
ROKYTNICE NAD JIZEROU
pořádá v sobotu 15. února roku
jubilejní 40. ročník Memoriálu Karla Šaldy
60 let KČT v Rokytnici (1954 – 2014)

TRASY:
• A – 35 km, Odjezd autobusu v 6:00 hodin
»» Pomezní Boudy – Sněžka – Špindlerovka – Vysoké kolo –
pramen Labe – Dvoračky – Rokytnice nad Jizerou
»» Trasa A pouze pro zdatné lyžaře od 15 let!
• B – 20 – 25 km, Odchod od sportovní haly v 8:00 hodin
»» Horní Rokytnice – lanovkou Lysá hora – okruh po Labské louce, trasa dle sněhových podmínek, počasí, složení a nálady skupiny – Rokytnice nad Jizerou

STOLNÍ TENIS
Krajský přebor 2. třídy
30.11.2013
01.12.2013
12.01.2014
18.01.2014
19.01.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Lokomotiva Česká Lípa C : TJ Spartak Rokytnice A
TJ Doksy-Mimoň A : TJ Spartak Rokytnice A
Orel Studenec u Horek A : TJ Spartak Rokytnice A
TJ Sokol Turnov B : TJ Spartak Rokytnice A
TJ Sokol Vesec A : TJ Spartak Rokytnice A

TABULKA:

TJ Sokol Košťálov A
TJ Sokol Vesec A
TJ Sokol Turnov B
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
TJ Sokol Nová Ves n. P. A
TJ Doksy – Mimoň A
TJ Lokomotiva Česká Lípa C
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou D
SKST Liberec H
Orel Studenec u Horek A
TJ Zákupy A
KST Victory Liberec A

0:18
9:9
5:13
9:9
7:11

39
38
35
32
31
30
28
26
26
19
16
15

Plán akcí KČT Rokytnice nad Jizerou zima 2014
• 8. 2. 2014 – VYSOCKÁ PADESÁTKA
Odjezd v 8 hodin od ČSAD, Info: Petr Rosůlek 723 522 677
• 15. 2. 2014 – 40. PŘEJEZD KRKONOŠ – MEMORIÁL KARLA ŠALDY
Propozice sólo.
• 23. 2. 2014 – PŘES 3 KOPCE NA ŽALÝ
Trasa: Rokytnice – Žalý – Jilemnice, cca 30 km (dle dohody)
Sraz v 9 hodin na dolní stanici lanovky na Lysou Horu
Info: Petr Rosůlek 723 522 677
• 1. 3. 2014 – BIEG PIASTOV (rekreačně)
Odjezd 8.30 od ČSAD, Info: Petr Rosůlek 723 522 677
• 8. 3. 2014 – NA MDŽ DO HOSPŮDKY
Sraz: 13 hod. u Modré Hvězdy, Info: Eva Konířová 608 059 716
• 23. 3. 2014 – K PAMÁTNÍKU HANČE A VRBATY
Sraz v 9 hodin u přibližováku.
• 29. 3. 2014 – POSLEDNÍ MAZÁNÍ
Sraz v 9 hodin u přibližováku. Od 17 hodin posezení v Amálce.
Info: Jaroslav Hejral, 737 248 405
• Více na: www.kct-rokytnice.com
Rokytnický zpravodaj
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• V neděli 16. 2. 2014 možnost individuálních výletů do
okolí. Vyklizení tělocvičny do 15:00 hodin.
• Ubytování: ve vlastních spacích pytlích v malé tělocvičně sportovní haly v Rokytnici nad Jizerou – GPS:
50° 43‘ 32,5‘‘ N, 15° 27‘ 39,5‘‘ E). Otevřeno od pátku
14. 2. 2014 od 18:00 hod. do neděle 16. 2. 2014 do 15:00
hodin. Nezapomeňte přezůvky – s nově položenou palubovkou je striktně oddělena čistá a špinavá zóna v hale.
Je nutno dodržovat stanovený režim.
• Stravování: Individuální. V tělocvičně je zákaz konzumace
jídel a nápojů – pro stravování vyhrazen prostor u kuchyňky a v klubovně. Doporučuji už předem vyhradit „jídelní“
tašku na přenášení jídla do kuchyňky.
• Startovné: 130,- Kč (ubytování, organizace, čajíček).
• Přihlášky: s udáním zvolené trasy a roku narození na adresu vedoucího akce do 10. 2. 2014. Startovné je možno
platit při prezentaci.
• Upozornění. Změny trasy podle počasí, sněhových podmínek a dalších okolností vyhrazeny.
Přijeďte na tradiční přejezd Krkonoš
do Rokytnice oslavit kulatá jubilea!
• Adresa pro přihlášky: Ing. Jan Kocourek,
552 24 Velká Jesenice 15, Tel.: +420 731 601 221,
Jan.Kocourek@eurovia.cz
Další akce jubilejního roku KČT Rokytnice nad Jizerou na:
www.kct-rokytnice.com

23

Fotogalerie ke zprávám ze školy

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001
nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 3. 2014. Sazba & tisk SURA s. r. o.

Rokytnický zpravodaj
Ročník 2014

leden / únor

PAŠERÁCKEJ VEJKEND 2014
21. – 22. února 2014
Jedná se o zábavnou připomínku starobylých tradic oděných do
moderního hávu, během níž se starým i mladým návštěvníkům přijde ukázat dokonce i sám Krakonoš. Bohatý program Pašeráckého
vejkendu slavnostně zahájí tradiční jarmark prodejem místních a regionálních rukodělných výrobků. Přijďte se vrátit do dávných dob
a pozdravit se s přáteli u pravé Krkonošské zabíjačky, jitrničky či voňavého ovárku.
Malé i velké pak jistě potěší rozmanitá hudební vystoupení hudebních skupin i jednotlivých zpěváků, divadélko pro děti, které
odehraje Pyšnou princeznu, uvítací rituál pašeráků a pašeraček na
Dolním náměstí či barevný ohňostroj ve Skiareálu Studenov. A pak
už se všichni dočkáte skoků, pádů i elegantního zvládnutí telemarské techniky za mohutné podpory diváků předvedených lyžaři v historických dobových úborech.
Nedaleko odtud, ve Skiareálu Horní Domky se v sobotu koná
zajímavá módní přehlídka, doplněná soutěží o nejlepší dobové oblečení. Pašeráckej vejkend přináší zkrátka desítky hodin zábavy na
různých místech našeho oblíbeného střediska zimní rekreace a ujít
by si ho neměl nechat žádný z vyznavačů lidové tvořivosti a obohacující zábavy.
Jedná se o tradiční akci v Rokytnici nad Jizerou plnou masopustního veselí a zábavy. Pořadatelem je Město Rokytnice nad Jizerou,
Horská služba a Skiareál Horní Domky, který vede Spartak Rokytnice, a. s.
Lucie Lukešová

Cena 18,- Kč

