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Statečný čin
Davídka Doubka

V dnešním příspěvku bychom chtěli vyzdvihnout statečný čin malého chlapce n
 aší mateřské školy v Rokytnici nad Jizerou.
Davídek Doubek, 5 letý předškolák, rychle a správně vyhodnotil
vážnou situaci a přivolal pomoc své babičce. Pravděpodobně jí tím
i zachránil život.
Velmi nás těší, že se tím hrdinou stal Davídek, neboť právě on je jedním z nejaktivnějších dětských „záchranářů a hasičů“ při hrách a výchovných činnostech, které dětem nabízíme v rámci školního programu.
Plánované setkání s HORSKOU SLUŽBOU přijaly děti s nadšením.
Praktická ukázka první pomoci při ošetření zraněného za účasti dětí
a „důkladná prohlídka“ služebního vozidla a skútru vygradovala pochvalou a oceněním Davídka Doubka.
Problematice ochrany zdraví věnujeme v naší mateřské škole opravdu hodně času a jsme rády, že naše snaha nese ovoce. Věříme, že děti
získané poznatky uplatní.
Davídkovi i všem příštím hrdinům HIP HIP HURÁ!!!
(Velmi nám pomáhá DVD – Dětská záchranka, které jsme dostali od
Pražské Záchranné služby. Diskuze a sledování témat z DVD jsou mezi
dětmi velice oblíbené).
Jsme rády, že Davídek zúročil naše snažení dětem vštěpovat povědomí o sounáležitosti, zodpovědném chování vůči sobě a ostatním a o důležitosti si pomáhat.
Učitelky MŠ Rokytnice Dolní

Cena 18,- Kč

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
 Město Rokytnice nad Jizerou podalo v roce
2015 žádost o poskytnutí dotace na projekt
„Oprava křížku u DDM“ z Dotačního fondu
Libereckého kraje. Oblast podpory: 8 Životní
prostředí a zemědělství, Program Dotačního
fondu LK – Podpora ochrany přírody a krajiny. Městu bude poskytnuta účelová dotace z Dotačního fondu LK ve výši 32.000,- Kč
(48,02 %). Výše vlastních prostředků činí
34.550,- Kč. Celkové náklady na projekt pak
tedy činí 66.550,- Kč.
 Rada města schválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice dne
10. 3. 2016.
 Rada města schválila uzavření darovací
smlouvy na poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 2.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.,
Liberec na provoz sociálních služeb.
 Rada města schválila uzavření darovací
smlouvy na poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 2.000,- Kč neziskové organizaci
SONS Semily na zajištění poskytovaných služeb.
 Radě města byl předložen ke schválení
návrh Systému náležité péče hospodářského
subjektu Města Rokytnice nad Jizerou uvá-

dějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu.
Tento systém stanovuje pravidla a postupy
při hospodaření v lesích i na nelesních pozemcích při kácení stromů. Určuje osoby
podílející se na správě lesního majetku, jejich
funkce a povinnosti, dále povinnosti hospodářského subjektu, pravidla pro těžbu dříví
na lesním majetku, pravidla pro měření, evidenci a prodej dříví a dalších produktů, lesní
hospodářskou evidenci a postupy posouzení
rizik. Tento systém byl zpracován na základě metodických vzorů i vzorů jiných obcí ve
spolupráci s odborným lesním hospodářem
a s ohledem na místní podmínky. Radě města byl zároveň předložen ke schválení ceník
palivového dřeva z nelesních i lesních pozemků s tím, že ceny lesního dřeva a dřevařských výrobků dle jednotlivých sortimentů
budou stanovovány individuálně podle aktuální ceny na trhu.
 Město Rokytnice nad Jizerou uzavřelo
v roce 2015 Smlouvu o společném postupu
při vydávání bytů v bytových domech čp. 667
a čp. 668 v Rokytnici nad Jizerou, jejichž je
51% vlastníkem, a to s Bytovým družstvem
Rokytnice – Horní kout. V současné době

došlo k převodu podílu na pozemcích pod
stavbami a bylo zpracováno nové prohlášení
vlastníka – Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci. Na základě tohoto dokumentu
dojde po zapsání na Katastru nemovitostí
k rozpadu objektů na bytové a nebytové
jednotky, které bude možné vydat v souladu
s uzavřenou smlouvou i předchozími dohodami. Rada města znění Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci schválila.
 Radě města byla předložena žádost Města Vysoké nad Jizerou o finanční příspěvek na
I. Sportovní miniolympiádu dětí z MŠ Podkrkonoší. Tato akce se konala ve spolupráci se
Školou sportu, s. r. o. ve Vysokém nad Jizerou
dne 21. 1. 2016, a to za účasti šesti mateřských škol. Celkové náklady činily 9.000,- Kč,
akce se zúčastnily obě mateřské školy z Rokytnice nad Jizerou. RM schválila poskytnutí
částky 3.000,- Kč formou finančního daru.
 Rada města schválila zadání zakázky na
výměnu pěti oken firmě Truhlářství Linek –
Pavel Linek, Dolní Rokytnice 31, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 13570617 za celkovou
cenu 13.500,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
smlouvy o dílo.

Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Zastupitelstvo města dne 24. února 2016 přijalo následující usnesení
 Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Milan
Javůrek a Alexandra Olaszová, návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata, PaedDr. Eva
Maloňová, Ing. Antonín Blomer a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou.
 zápis z minulého jednání ze dne
16. 12. 2015.
 rozpočet města Rokytnice nad Jizerou pro
rok 2016 jako schodkový o celkovém objemu
57.706.000,- Kč s tím, že schodek rozpočtu
bude pokryt finančními prostředky z minulých let, a to zůstatkem bankovních účtů
z roku 2015 ve výši 8.315.500,- Kč – položka
8115.
 dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok
2016.
 to, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí
být jednotlivými příkazci operací překročen
jim stanovený objem běžných a kapitálových
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2016 (v rámci paragrafů se
změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje).
 realizaci investičních akcí zahrnutých do
rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou pro
rok 2016 dle Plánu investičních akcí a akcí
většího rozměru pro rok 2016.
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 záměr poskytnutí investiční dotace ve výši
100.000,- Kč Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Jizerou, se sídlem: Horní Rokytnice 15,
512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 49295888,
na „Odvlhčení zdiva na kostele sv. archanděla
Michaela v Rokytnici nad Jizerou“ a pověřuje
vedoucí finančního úseku předložením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou a rozpočtového opatření na následující
jednání zastupitelstva města.
 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města v roce 2016 ve výši 1.200.000,- Kč
Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934
na realizaci investiční akce „Rekonstrukce vodovodu, Rokytnice nad Jizerou – Horní Kout,
I. etapa“ a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou
2016 v předloženém znění.
 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města v roce 2016 ve výši 4.360.000,- Kč
Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934
na realizaci investiční akce „Rokytnice nad
Jizerou – výstavba vodovodu a kanalizace
lokalita RTK I.“ a zároveň schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou 2016 v předloženém znění.

 úhradu mimořádného členského příspěvku Jilemnicku - svazku obcí určeného na
podporu Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!“ z. s. v souvislosti s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech
2016 – 2023, a to ve výši 10 Kč / obyvatele /
rok v období 2016 – 2023.
 směnu části ppč. 3268/1 (vlastník Město)
za část ppč. 1708/1, část stpč. 1230 (dle GP
ppč. 3265/9 a ppč. 3265/10, vlastník Šmotková Zdenka) a části ppč. 3269/2 (vlastník
Šmotková Zdenka) vše v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou s tím, že rozdíl výměr směňovaných pozemků bude žadatelkou doplacen ve
výši 240,- Kč/m² a za podmínek stanovených
v usnesení č. 238 ze dne 16. 12. 2015.
 prodej části ppč. 1063/6 v k.ú. Rokytno
v Krkonoších Karlu Mrázkovi, DR 333, Haně
Mrázkové, Jablonec nad Nisou a Daliboru
Mrázkovi, Nový Bydžov za cenu 110,- Kč/
m2 a za podmínek stanovených v usnesení
č. 239 ze dne 16. 12. 2015.
 směnu části ppč. 2807/6 (vlastník Hrobařová Eva) za část ppč. 2807/1 (vlastník Město
Rokytnice nad Jizerou) vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou v rozsahu m² za m² a za
podmínek stanovených v usnesení č. 242 ze
dne 16. 12. 2015.
 směnu části ppč. 2807/5 (vlastník Řebíčkovi)
za část ppč. 2807/1 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jize4-5/2016
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rou v rozsahu m² za m² a za podmínek stanovených v usnesení č. 243 ze dne 16. 12. 2015.
 směnu části ppč. 2129/3, části ppč. 2150/2
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a části ppč.
2293/1 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město
Rokytnice nad Jizerou) za ppč. 240/1 a ppč.
240/2 (spoluvlastníci Pejša Ladislav, Budínská Eva, Budínský Pavel a Stárková Olga) k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou v rozsahu m² za
m² a za podmínek stanovených v usnesení č.
245 ze dne 16. 12. 2015.
 prodej části ppč. 1063/6 (část mezi stpč.
86 a 87) paní Janě Hudákové, Rokytno 12, za
cenu dle cenové mapy 110,- Kč/m² a za podmínky stanovené v usnesení č. 240 ze dne
16. 12. 2015.
 prodej části ppč. 1063/6 (část mezi stpč.
86 a 87) Martinu a Bohuslavě Najbrtovým,
Kolín za cenu dle cenové mapy 110,- Kč/m²
a za podmínky stanovené v usnesení č. 241
ze dne 16. 12. 2015.
 podání žádosti o odkoupení pozemkové
parcely č. 1237/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Praha.
 podání žádosti o odkoupení pozemkové
parcely č. 1214/6 v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Praha.
 záměr prodeje části ppč. 2186/1 v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 700,- Kč/
m² s tím, že geometrické zaměření zajistí na
vlastní náklady žadatel a bude provedeno za
účasti zástupce Města.
 záměr prodeje části ppč. 3421/1 v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 560,- Kč/
m². Zaměření bude provedeno za účasti zástupce Města a vypracování GP na náklady
žadatele.
 podání žádosti o dotaci z programu EFEKT
2016 na projekt: „Obnova soustavy veřejného osvětlení města Rokytnice nad Jizerou“
vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 „Závazné městské standardy veřejného
osvětlení města Rokytnice nad Jizerou pro
roky 2016 – 2020“ jako závazný dokument
pro výstavbu, obnovu a údržbu veřejného
osvětlení.
 dokument „Energetická a provozní optimalizace, energetický management veřejného osvětlení města Rokytnice nad Jizerou“
 financování projektu „Obnova soustavy
veřejného osvětlení města Rokytnice nad Jizerou“ metodou EPC.
 Plán zlepšování pro rok 2016 pro Projekt
Zdravé město a místní Agendu 21.
 záměr umístění Komunitního domu seniorů na pozemku ppč. 1369/2 v k.ú. Horni Rokytnice nad Jizerou (pozemek pod Hotelem
Helena).
 princip financování realizace stavby: „Přístupová komunikace a inženýrské sítě v lokalitě US6 – Horní Rokytnice, Zimní Strana,
nad Sportovní halou“ v souladu se Smlouvou
o vzájemné spolupráci při realizaci této stavby.
 uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci
při realizaci stavby: „Přístupová komunikace
a inženýrské sítě v lokalitě US6 – Horní RoRokytnický zpravodaj
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kytnice, Zimní Strana, nad Sportovní halou“
s panem Milanem Udatným, Horní Rokytnice 565, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, panem
Tomášem Udatným, Horní Rokytnice 640,
512 45 Rokytnice nad Jizerou, paní Vlastou
Erlebachovou, Horní Rokytnice 503, 512 44
Rokytnice nad Jizerou, společností ZEMEX,
spol. s r.o., IČ: 15044505, se sídlem Horní
Rokytnice 236, 512 45 Rokytnice nad Jizerou,
manželi Jaroslavem a Olgou Alešovými, Tyršova 1823, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav a manželi Františkem a Jiřinou Kolomazníčkovými, Tyršova 640/31, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
 ve smyslu § 44 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v úplném znění (dále jen stavební zákon), pořízení změny č. 3 Územního plánu Rokytnice
nad Jizerou – propojení a rozvoj stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky, na
podkladě projednané a zaevidované územní
studie.
 Ing. Petra Matyáše jako zastupitele určeného pro zpracování návrhu zadání a projednání změny č. 3 Územního plánu Rokytnice
nad Jizerou.
 podobu znaku města Rokytnice nad Jizerou v podobě vycházející z kresby Stanislava Kasíka (Rešerše o historickém znaku
města Rokytnice nad Jizerou, zpracovaná
Stanislavem Kasíkem, Heraldickou kanceláří
„Dauphin“, Roudnice nad Labem), ale upravenou v souladu s dosud platným popisem
historického znaku (publikovaným v díle Jiřího Čarka: Městské znaky v českých zemích,
Praha, 1985) a především doporučením Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny parlamentu České republiky (č. j.
0212/7VO/15/PpHaV ze dne 16. 6. 2015, pro
potřebu jeho oficiálního potvrzení (stanovení
závazného přesného blasonu) a případného
udělení z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou k datu 31. 12. 2015.
 rozpočet Sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2016.
 informace o připravovaných akcích VHS
Turnov v Rokytnici nad Jizerou.
 zprávu o realizaci dotačních projektů
v roce 2015.
 informace o dotačních projektech a o podaných žádostech o dotace 2016.
 hodnocení plánu zlepšování pro rok 2015
v rámci Projektu Zdravé město a místní
Agendy 21.
 informace o složení členů Neformální
skupiny pro Projekt Zdravé město a místní
Agendu 21.
 Zprávu o činnosti Drobných služeb města
Rokytnice nad Jizerou za rok 2015.
 Zprávu o činnosti Městského informačního centra Rokytnice nad Jizerou za rok 2015.
 Zprávu o činnosti Městské knihovny Rokytnice nad Jizerou za rok 2015.
 Zprávu o činnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou za rok 2015.
 Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobro-

volných hasičů města Rokytnice nad Jizerou
za rok 2015.
 Zprávu o hospodaření VKR města Rokytnice nad Jizerou za rok 2015.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice
nad Jizerou za období od 14. 12. 2015 do
25. 1. 2016.
 Zastupitelstvo města pověřilo:
 v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, správce
rozpočtu Petru Stojanovou, DiS., rozpisem
rozpočtu do jednotlivých položek dle platné
rozpočtové skladby.
 Petru Stojanovou, DiS., aktualizací rozpočtového výhledu v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2016 a jeho předložením na
následujícím jednání zastupitelstva města.
 starostu podpisem smlouvy o vzájemné
spolupráci při realizaci stavby: „Přístupová
komunikace a inženýrské sítě v lokalitě US6 –
Horní Rokytnice, Zimní Strana, nad Sportovní
halou“.
 Bc. Petru Čižinskou a Radku Slavíkovou
zpracováním zadání změny č. 3 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou - propojení
a rozvoj stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky, na podkladě projednané
a zaevidované územní studie.
 Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje části ppč. 3325/2 v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje ppč. 152 v k.ú. Rokytno
v Krkonoších.
 záměr prodeje části ppč. 1273/1 v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou.

Zveme vás
na veřejné zasedání
zastupitelstva
města Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat
ve středu 27. dubna 2016
od 17.00 hodin
v jídelně Základní školy
Rokytnice nad Jizerou.
Program jednání bude zveřejněn
na úřední desce.

Zápisy z jednání rady města
a zastupitelstva města,
včetně rozprav a diskusí k jednotlivým
bodům, jsou v plném znění včetně audiovizuálního záznamu ZM zveřejněny na
webových stránkách města:

www.mesto-rokytnice.cz
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Zprávy z městského úřadu
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Město Rokytnice nad Jizerou se již podruhé připojí k největší dobrovolnické úklidové akci UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V Rokytnici
nad Jizerou bude tato akce probíhat v pátek 15. dubna 2016 v dopoledních hodinách (sraz účastníků v 9.00 hodin u bočního vchodu
radnice).
Uklízet se bude nepořádek podél místních komunikací, stezek
a z veřejných prostranství.
Akce se může zúčastnit opravdu každý - jednotlivci, firmy, organizace. Zapojí se zaměstnanci Města, děti z místních škol a školek, členové
Sboru dobrovolných hasičů, maminky na mateřské dovolené a další.
Zároveň prosíme, pokud víte o některých problematických
místech, kde se nepořádek a odpadky hromadí, sdělte to pracovníkům městského úřadu (e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz, tel.
481549319). Děkujeme a budeme se těšit na Vaši účast.

Úklid hlavní silnice po zimní údržbě
V týdnu od 25. 4. do 29. 4. 2016 bude probíhat úklid - zametání
hlavní silnice v Rokytnici nad Jizerou. Tato silnice č. 2/294 je v majetku
Libereckého kraje a její úklid provádí společnost Silnice LK, středisko
Hrabačov. Jedná se o úsek od křižovatky U Kroupů až k fotbalovému
hřišti. Úsek od fotbalového hřiště na Rezek bude uklizen v následujícím týdnu (4. 5. - 8. 5. 2016).
Ostatní místní komunikace a chodníky budou uklízeny průběžně
prostřednictvím Drobných služeb města Rokytnice nad Jizerou.
Pro upozornění na nedostatky v úklidu a údržbě města můžete využít portál pro hlášení závad na webových stránkách města:
www.mesto-rokytnice.cz.

Termín pro odkládání nebezpečného a velko
objemového odpadu v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 21. března
2016 stanovila termín pro odkládání nebezpečných složek odpadu
a velkoobjemového odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici
nad Jizerou:
 Termín:
 Provozní doba:

11. květen – 13. květen 2016
(tj. všechny tyto dny, středa až pátek)
vždy od 13.00 hodin do 18.00 hodin

Upozornění:
 Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou
došlo s účinností od roku 2013 k úpravě rozsahu bezplatných dnů.
Odpady budou občané moci ZDARMA odkládat pouze od středy
do pátku. Následující neděle bude běžným zpoplatněným provozním dnem sběrného dvora.
 Zároveň upozorňujeme občany, že bezplatné odkládání se netýká
stavebního odpadu a pneumatik.

INZERCE

Hledám paní nejlépe důchodového věku
na občasné hlídání dětí.
Odměna dohodou.
Prosím strukturovaný životopis s fotem na e-mail.
Rokytnice nad Jizerou – Horní Ves
E-mail: evca.andme@seznam.cz, tel.: 604 146 489
Zda máte nějaké reference a doporučení uvítám.
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Hlášení
závad
Portál pro hlášení
závad Města Rokytnice nad Jizerou
Od začátku roku 2016 je občanům i návštěvníkům města Rokytnice nad Jizerou k dispozici nový webový projekt –
Oznámení a hlášení závad. Díky tomuto projektu je možné
nahlásit jakoukoli závadu, poškození nebo nepořádek online
z domova nebo z mobilního telefonu.

https://portal.mesto-rokytnice.cz
Systém je možné využívat buď jako registrovaný uživatel nebo
také anonymně. Výhoda registrace spočívá v tom, že je možné přihlásit se ke svému „obecnímu“ účtu, kde budete mít všechna Vaše
hlášení uložena a přehledně uvidíte i stav řešení dané věci. Tento
účet je v plánu rozšířit i o další funkce, jako je správa místních poplatků apod.
Díky tomuto systému může kdokoli nahlásit například zničený odpadkový koš, ucpanou kanalizační vpusť, nefunkční veřejné
osvětlení nebo jen nepořádek obecně. Tímto by se mělo předejít situacím, kdy například několik týdnů nesvítí lampa pouličního
osvětlení v odlehlejší části města – občané o problému vědí, věc nenahlásí a doufají, že „o tom už určitě někdo ví“ a čekají na opravu.
Domovská stránka systému zobrazuje přehledovou mapu Rokytnice nad Jizerou s označením míst, kde byla nahlášena závada či problém. Označení místa je barevně rozlišeno. Žlutá značí
oznámení problému, ale dosud nikdo informaci nepřevzal. Červená značí oznámení, které je již v evidenci a řeší se. Zeleně jsou
označeny již vyřešené záležitosti. Přehled všech oznámení je zobrazen pod přehledovou mapou, kde je uveden i popis problému
a následné řešení.
Příklad nahlášení závady – nesvítí lampa veřejného osvětlení:
 https://portal.mesto-rokytnice.cz
 Zadání nového oznámení bez registrace > Nové oznámení.
 Vyplnit formulář oznámení: Název oznámení, Váš e-mail (nebude nikde zveřejněn) a popis oznámení – ostatní údaje jsou
nepovinné.
 Kliknutím do mapy určete přesné místo (mapu je možné přiblížit).
 Pokud chcete, můžete i nahrát foto (jpg, jpeg, gif, png), max.
velikost 1 MB.
 Zaškrtněte políčko „Nejsem robot“ a splňte jednoduchý obrázkový test > následně tlačítko „Ověřit“
 Odeslat
Poté Vám na uvedenou e-mailovou adresu přijde zpráva o odeslání nového oznámení s odkazem na sledování stavu řešení dané
záležitosti. Současně je Vaše oznámení zveřejněno v přehledové
mapě na úvodní stránce systému.
Oznámení lze zasílat i z mobilního telefonu nebo tabletu – díky
tomuto je možné plně využít potenciál celého systému a o problému informovat hned, jak na něj narazíte. S případnými dotazy
se obracejte na Úsek rozvoje města a investic: Bronislav Patočka,
investice@mesto-rokytnice.cz, 739 246 866.

4-5/2016
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Rozpočet města pro rok 2016 – (v tis. Kč)
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 24. 2. 2016 schválilo rozpočet města na rok 2016. Rozpočet byl schválen v částkách
souhrnných za jednotlivé paragrafy, v členění za běžné a kapitové příjmy a výdaje. Podrobný rozpočet je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě nebo na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz (rozpočet města nebo povinné informace – dokumenty).

PŘÍJMY

VÝDAJE

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

6.500 Silnice, opravy a údržba, zimní údržba

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti

190 Veřejná doprava – obslužnost autobusy

Daň z příjmů fyzických osob – ostatní

720 Odvádění odpadních vod

Daň z nemovitosti

4.999 Předškolní zařízení (mateřské školy)

Daň z příjmů právnických osob

6.880 Dům dětí a mládeže

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

13.910 Základní škola
2.262 Cestovní ruch včetně MIC

251,1
440
1.429,9
339,5
2.891,85
1.647

500 Bytové hospodářství

202

2.240 Nebytové hospodářství

529

58

Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt

6.140

Kulturní dům

1.800 Ostatní činnosti kultury, podpora akcí

630,7
440

Poplatek za užívání veřejného prostranství

150 Městská knihovna

Poplatek z ubytovací kapacity

850 Městská policie, bezpečnost a veř. poř.

1.077,7

Poplatky za povolení k vjezdu

100 Požární ochrana – dobrovolná část

1.333,2

Poplatek ze vstupného
Výtěžnost z výherních hracích přístrojů a loterií
Neinvestiční dotace v rámci dotačních vztahů
Dotace na opravu křížku u DDM
Dotace od ÚP na platy zaměstnanců

1

Veřejné osvětlení

367 Pohřebnictví
2.004,60 Komunální služby (vč. Drobných služeb)
32

Sběr a svoz odpadů

432 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Kompenzace za území v KRNAP

83

Ochrana obyvatelstva

Neinvestiční transfery – veřejnoprávní smlouvy

17

Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)

Dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů

120 Zastupitelstvo obce (včetně starosty, místostarosty,
členové ZM a RM, výbory)

Správa v lesním hospodářství

600 Činnost místní správy (městský úřad)

Komunikace

48

Příjmy z pronájmu ČOV
Příjmy z knihovnické činnosti
Příjmy městského informačního centra
Příjmy z divadla

641 Ostatní finanční operace – daň z příjmů, atd.
18

Příjmy za pronájem nebytových prostor

Ostatní činnosti jinde nezařazené

155 Protipovodňová ochrana
20

Příjmy z bytového hospodářství

Lesní hospodářství

Územní plán + úpravy

625 Rozhlas a televize

447

977,8
122,5
4.996,30
2.929
1.864,5
250
756,6
1.676
10.594,8
409
9.393,6
2.401,1
15
329
150

434,5

Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa

55

Financování:

Komunální služby a územní rozvoj

40

Splátka úvěru ČMRZB

1.758,2

Příjmy za odměny za tříděný odpad a elektrozařízení

650 Splátka úvěru MŠ – RRF

313,05

Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad

180 Splátka úvěru ZŠ – RRF

496,6

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

77,40 Splátka úvěru – Komerční banka

474

105
1

Ostatní činnosti

1.525

+ zůstatek bankovních účtu na pokrytí schodku
CELKEM PŘÍJMY

8.315,50
57.706 VÝDAJE CELKEM

57.706

Rozklikávací rozpočet
V roce 2016 (předpokládá se II. čtvrtletí) bude město na svých webových stránkách umožňovat přístup do aplikace s názvem „Rozklikávací
rozpočet“. Zde budou moci zájemci sledovat průběžné plnění schváleného rozpočtu podle jednotlivých paragrafů a položek. O zprovoznění
aplikace vás budeme informovat.
Rokytnický zpravodaj
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Chalupáři versus místní
V prosinci loňského roku schválilo zastupitelstvo města navýšení poplatků za odpad
pro vlastníky objektů individuální rekreace
(tzn. objektů, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu) na 1.000,- Kč ročně. Zároveň
bylo zpoplatněno ze strany Spartaku Rokytnice, a. s., jako provozovatele centrálních
parkovišť, vícedenní parkování na těchto
parkovištích. V souvislosti s těmito změnami
jsem obdržel od vlastníků objektů individuální rekreace velké množství rozhořčených
e-mailů a dopisů, ve kterých vyjadřují nespokojenost s těmito změnami a vnímají je jako
nepřátelství města k chalupářům a jejich diskriminaci. Nedostatečně prý také jako město
hájíme jejich zájmy. Argumentem v převážné
většině případů je to, že jako vlastníci objektů
individuální rekreace platí řádně daň z nemovitosti, a že tedy do rozpočtu města přinášejí
nemalé finanční prostředky. Musím říci, že
tento argument často slýchám i v případech,
kdy chalupáři přichází na město s požadavky na opravy komunikací, zajišťování zimní
údržby atd.
Protože je tento „pocit“ chalupářů o jejich přínosech do rozpočtu města naprosto
mylný, chtěl bych na stránkách zpravodaje
vysvětlit problematiku rozpočtových příjmů
a vysvětlit zároveň i výše zmiňované změny
z přelomu roku. Ono v tomto případě všechno souvisí se vším.
Rozpočtové příjmy města aneb co přináší do rozpočtu občan města a co chalupář
Město hospodaří s rozpočtem, jehož
největší příjmy tvoří takzvané sdílené daně,
které jsou ze strany státu přerozdělovány
na obce podle počtu trvale žijících obyvatel.
Za posledních 20 let poklesl počet obyvatel
Rokytnice o cca 700 osob na 2850 obyvatel.
V návaznosti na to se postupně mění objekty, kde původně bydleli obyvatelé s trvalým
pobytem v Rokytnici nad Jizerou, na objekty
individuální rekreace, kde není nikdo trvale
hlášen k pobytu. Z celkového počtu přibližně 1500 objektů je to dnes již více než 800
objektů.
Roční příjem u sdílených daní je ve výši
přibližně 10 tis. Kč na občana, v souhrnné
výši je to pak cca 29 mil. Kč, což je největší
příjmová položka rozpočtu. Zde tedy město
z objektů individuální rekreace a jejich vlastníků skutečně nemá ani korunu. Dalším příjmem města je daň z nemovitých věcí (daň
z nemovitosti). Právě tuto daň často používají vlastníci objektů individuální rekreace
jako argument, kolik našemu městu přináší
peněz. Výtěžnost této daně je cca 4,9 mil. Kč
ročně. Objekty individuální rekreace z této
částky tvoří odhadem pouze třetinu, tedy
přibližně 1,6 mil. Kč. Tato daň je jediným příjmem, který vlastníci těchto objektů přináší
do rozpočtu města a není účelově určen na
konkrétní službu, jako je třeba poplatek za
odpad. Především z tohoto důvodu byla tato
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daň v roce 2012 navýšena, ale i přes to je její
výtěžek oproti příjmu ze sdílených daní nízký.
Jak už jsem uváděl, snižují se městu díky
poklesu počtu obyvatel rozpočtové příjmy.
Město však musí pečovat o stále stejné území, starat se o stejný počet komunikací, svítit stejným počtem lamp, provozovat školu
a školky, zajišťovat mnoho a mnoho dalších
povinností. Díky tomu nemá pak město dostatek financí na potřebné investice, opravy
a další potřebné akce.
Navýšení poplatku za odpad
Podobná situace je i u poplatku za odpad.
Trvale žijící obyvatelé platí 500,- Kč za občana a rok, tříčlenná rodina tedy zaplatí za objekt ročně 1.500,- Kč. U objektů individuální
rekreace, kde není nikdo trvale hlášen, se
platilo do loňského roku 500,- Kč za objekt
ročně. Od letošního roku byl tento poplatek
pro objekty individuální rekreace navýšen na
1.000,- Kč. Míra využití a obsazenosti rekreačních objektů v zimní a letní sezóně (a tomu
odpovídající množství odpadu) není rozhodně zanedbatelná a i během roku jsou využívány určitě více než 2 osobami. I přes toto
navýšení nepokryjí vybrané poplatky ani zdaleka náklady na likvidaci odpadu a tyto náklady musí být dopláceny z rozpočtu města.
Zpoplatnění parkovišť
Do loňského roku bylo možné využívat
k bezplatnému parkování parkoviště P2 – P4
z toho důvodu, že Spartak Rokytnice, který
má centrální parkoviště v nájmu a provozuje
je, zavedl před lety z marketingových důvodů
parkování zdarma a hradil veškeré náklady
s tím související. Před tímto rozhodnutím
Spartaku byla tato parkoviště zpoplatněna.
Provoz zajišťovaly původně Technické služby
města, později po jejich zrušení firma Rotes. Když parkoviště P1 koupili v roce 2002
v rámci nucených dražeb noví vlastníci, bylo
ještě asi 2 roky zpoplatněno. Poté Spartak
z marketingových důvodů zavedl parkování
zdarma na všech parkovištích P1 – P4. Protože se však všichni návštěvníci skiareálu
snažili dojet až na parkoviště P1, neboť je nejblíže Přibližováku, bylo přibližně po dalších
dvou letech toto parkoviště P1 zpoplatněno
z důvodu regulace dopravy (aby návštěvníci
nechali auta na P2 – P4 ). V tuto chvíli svoji
marketingovou strategii Spartak přehodnotil
v tom, že kvůli vysokým nákladům na provoz
parkovišť bude umožňovat zdarma parkovat
pouze jednodenním návštěvníkům a parkování přes noc bude hrazeno, stejně jako
tomu bylo v minulosti.
Parkování ke své nemovitosti (domu,
bytu) si musí řešit a zajišťovat každý vlastník
nemovitosti sám. V případě ubytovaných
hostů je to povinnost ubytovatele. Zajišťovat
parkování není v žádném případě povinností
města.

Město Rokytnice nad Jizerou parkování
zdarma nezajišťuje v rámci svého území nikde a ani tuto povinnost nemá. V ostatních
lokalitách Rokytnice (Studenov, Hranice…)
také vlastníci nemovitostí a jejich hosté parkují na zpoplatněných parkovištích, pokud
nemají zajištěno parkování jinde. V lokalitě
Dolního náměstí si např. vlastníci apartmánů
a jejich hosté musí pro parkování na náměstí
a okolních plochách zakoupit parkovací karty
na městském úřadě.
To, že doposud byla centrální parkoviště
zdarma, bylo skutečně díky marketingové
strategii Spartaku, který hradil dobrovolně
veškeré náklady. Pokud by parkoviště provozovalo samo město, parkování by zdarma
nikdy nebylo, stejně jako tomu bylo před rokem 2004.
Závěrem
V žádném případě bych nechtěl, aby
byl tento článek chápán jako nevraživost
vůči chalupářům nebo aby nevraživost
mezi místními a chalupáři vyvolal. Chalupáři jsou podle mého názoru již dlouhá desetiletí součástí místní komunity, starají
se ve většině případů vzorně o své chalupy a jejich okolí, často v Rokytnici žijí dlouhodobě a udržují dobré sousedské vztahy
s místními a kolikrát nás ani nenapadne,
že nejsou „Rokytničáci“. Chtěl jsem především chalupáře seznámit s tím, jak funguje financování obcí, jak je to s jejich finančními přínosy pro obec a byl bych rád,
aby si všichni chalupáři tuto skutečnost
uvědomili.
To, že zastupitelstvo města zvýšilo daň
z nemovitosti zejména pro objekty individuální rekreace, že zvýšilo poplatek za
odpady a že se snaží zvýhodňovat trvale
žijící občany, rozhodně není „nepřátelství k chalupářům“. Je to snaha, jak přežít
v systému rozpočtového určení daní a daňových zákonů, které jsou ze strany státu
nastaveny pro obce typu Rokytnice nad
Jizerou špatně. V tomto trendu budeme
v rámci legislativních možností pokračovat i nadále.
Vážení chalupáři,
pokud moji argumentaci přijmete,
chcete našemu městu pomoci a chcete
mít také „výhody“ jako občané Rokytnice,
přehlaste si trvalý pobyt na svou chalupu
v Rokytnici. Kdyby se do každého objektu
individuální rekreace přihlásil jeden člověk k trvalému pobytu, je to + 800 občanů
a + 8 mil. Kč v rozpočtu města.
Pokud se rozhodnete si trvalé bydliště
do Rokytnice přehlásit, rádi vám na městském úřadě poskytneme veškeré informace, jak postupovat.
Ing. Petr Matyáš
starosta města
4-5/2016
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Kompostování v Rokytnici nad Jizerou
V roce 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky Na Vrších. Zároveň byly v obci
rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou odkládat
bioodpady (zejm. rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad). Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o sběru
a shromažďování rostlinných zbytků.

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze
v roce 2016 odkládat:
 do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých částech města nepřetržitě, 24 hodin denně:
 odstavná plocha nad Sběrným dvorem v Dolní Rokytnici (naproti
bývalému Solidu)
 u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
 na sídlišti Horní kout (odstavná plocha v horní části sídliště)
 v Horní Rokytnici u odbočky k restauraci U Vocta (u bývalé sběrny
papíru)
 u fotbalového hřiště TJ Spartak na ppč. 1280/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze odkládat vždy v období od dubna do října daného kalendářního roku
dle klimatických podmínek.

Co je to bioodpad?
Bioodpad je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad, který je zákonem o odpadech definován jako jakýkoliv odpad podléhající rozkladu. Bioodpad je součástí směsného komunálního odpadu, který produkují občané, podíl ve směsném komunálním odpadu se pohybuje
průměrně od 40 do 60 %. Mezi bioodpad patří biologicky rozložitelné
odpady z domácnosti, zahrad a veřejné zeleně obce. Cílem odpadového hospodářství v obcích je vytřídit bioodpad ze směsného komunálního odpadu proto, aby se nedostal na skládku, kde má uvedené
negativní vlivy na životní prostředí a zároveň se využila jeho kvalita,
jako jsou živiny vhodné pro výživu rostlin a organické hmoty pro udržení půdní úrodnosti.

Jaký bioodpad je povoleno do kontejnerů odkládat?
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné třídit. Pro produkci kvalitního kompostu, někdy nazývaného zeleného
kompostu, se sbírají následující bioodpady:
 zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny apod.)
 kousky větví a stromů (pořezané, nastříhané, posekané, zpracované štěpkovačem) – o maximálním průměru 6 cm
 spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, ohryzky)
 listí, tráva, staré seno, sláma

Do kontejneru je zakázáno odkládat!
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu.
Do kontejneru tedy rozhodně nepatří:
 zbytky jídel (tzv. gastro-odpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a také samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné odpady,
 odpad v igelitových pytlích nebo taškách (odpad je nutné z tašek
vysypat),
 dřevotříska, větve a stromy o průměru nad 6 cm.

Důležité: Kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadů
pouze ze strany fyzických osob (plátců místního poplatku za odpad). Odkládání bioodpadů ze strany fyzických podnikajících osob
a právnických osob je zakázáno.
Je přísně zakázáno odkládat bioodpady
v místě kompostárny na Sachrově hřebenu.
MOŽNOST POUŽITÍ KOMPOSTU:
 Upozorňujeme občany města, že mají možnost v případě zájmu
odvézt si a použít kompost - zeminu, který je produkován v rámci
komunitní kompostárny.
 Zájemci si mohou kdykoliv samostatně bez předchozího povolení
kompost odvézt, a to přímo z kompostárny.
 Zemina je uložena pod kompostárnou Na Vrších, a to směrem ke
komunikaci do Františkova.
 Prosíme ovšem, aby zde občané udržovali pořádek a odebírali rozumné množství.
 Nabídka se týká pouze fyzických osob, na právnické osoby a podnikající fyzické osoby se nevztahuje.

ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ
Do kontejneru neodkládejte rozměrnější nebo silnější větve a náletové dřeviny. Pokud budete potřebovat větve odložit, kontaktujte
vedoucího Drobných služeb města pana Milana Lukeše na tel. 605
348 466, který po vzájemné dohodě určí místo pro jejich odložení.
Děkujeme.

Pašeráckej vejkend
V letošním roce Pašeráckej vejkend začal
v pátek 19. února, tradičně na rokytnickém
Dolním náměstí. Zde se konal řemeslný jarmark s pestrým sortimentem zboží i tradiční
zabíjačka. Připraven byl rovněž bohatý doprovodný program. Celým dopoledním a odpoledním programem nás vtipně provázel
pan Martin Pozdníček v dobovém oblečení.
Zahájení jarmarku měl ve své režii Divadelní spolek Kozlík, který nám zahrál loutkovou „Vodnickou pohádku“. Ta sklidila velký
úspěch u všech přihlížejících dětí. Následovalo vystoupení oblíbené
folkové kapely Berušky a krkonošská poudačka Martina Hnyka. Poté
se na scéně objevily Berušky znovu a zazpívaly a zahrály nám řadu
známých hitů. Odpoledne nás potěšilo vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Jablonci nad Jizerou a další loutková pohádka
DS Kozlík, tentokrát „O perníkové chaloupce“. Závěr programu pak
Rokytnický zpravodaj
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již patřil znovu Beruškám, které rozproudily všechny posluchače. A poté
již nadešel okamžik, kdy mezi nás zavítal sám vládce hor – Krakonoš, který
přivítal lyžníky a průvodem je odvedl
na Studenov, kde se konala další část
programu, završená ohňostrojem.
Další den, v sobotu, program pokračoval ve skiareálu Horní Domky,
kde byla pro dobové lyžníky připravena pašerácká stezka a všichni jsme si
mohli vyzkoušet bruslení na sněhu.
Závěrem bych ráda poděkovala všem účinkujícím i těm, kteří se
na přípravě Pašeráckého vejkendu jakkoliv podíleli, za jejich ochotu
a nadšení a příští rok se s vámi budeme při této akci znovu těšit na
viděnou.
Svatava Šmiková
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REŠERŠE O HISTORICKÉM ZNAKU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
» Pokračování z minulého čísla »

Stanislav Kasík | Heraldická kancelář„Dauphin“ |Roudnice nad Labem 2014

Bylo již konstatováno, že znak Rokytnice nad Jizerou nebyl nikdy
udělen a jeho vznik je v souvislosti s obecní pečetí z 90. let 19. století.
Jeho případná oficiálnost nebyla podpořena ani encyklopedickou literaturou. Až v roce 1985 byla kompendiem české komunální heraldiky potvrzena existence znaku Rokytnice nad Jizerou, tak, že zde
byl uveden jeho popis a „vzorové“ vyobrazení. Autorem kompendia je
Jiří Čarek, kdysi ředitel Archivu hlavního města Prahy. Ten však nebyl
autorem všech kapitol v encyklopedické části, ale byl spíše redaktorem příspěvků, které obdržel z příslušných okresních archivů, zaúkolovaných k součinnosti Archivní správou ministerstva vnitra. Kapitola
o Rokytnici nad Jizerou uvádí, že podoba znaku je doložena pečetí (viz
výše) a spolkovým praporem na MNV. O údajném spolkovém praporu, který by měl být teoreticky v držení dnešního městského úřadu,
není na rokytnické radnici žádná povědomost. Je také konstatováno,
že není známo, kdy „městečko“ získalo znak a také skutečnost, že ve
spisech rakouského ministerstva vnitra není znak doložen. To vedlo
k závěru respondenta ze semilského archivu – „byl snad zaveden bez
schválení“. S tímto závěrem musíme souhlasit. Znak je zde popsán
takto:
„Štít čtvrcený. V první čtvrti zlaté je při pravém okraji štítu šedá skála,
před ní na zelené půdě doprava obrácený, černě oděný horník při práci;
v druhém, levém horním poli modrém stojí na trávníku hnědá doprava
obrácená liška; v třetím, pravém dolním, rovněž modrém poli je na trávníku doprava kráčející bílá ovce s černými kopýtky a ve čtvrtém poli zlatém
je černohnědý medvěd, vztyčený na zadních nohách, obrácený doprava
a držící v předních tlapách patrně stříbrnou radlici. Nad štítem je stříbrná
zděná korouna“.
Popisu předchází výklad významu jednotlivých polí rokytnického
znaku, ve kterém je sděleno, že se jedná o dřívější pečetní znamení
čtyř vesnic – Rokytna, Františkova, Horní Rokytnice a Dolní Rokytnice
(Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 334).
Inspirace jednotlivých polí rokytnického znaku je skutečně potvrzena historickými pečetěmi rychet vyjmenovaných obcí Rokytna, Františkova, Horní Rokytnice a Dolní Rokytnice. Ucelený soubor otisků
pečetí vsí na panství Jilemnice pochází z roku 1834. Tehdy byl vrchnostenský úřad v Jilemnici osloven Vlasteneckým museem v Praze (dnes
Národní muzeum v Praze) v rámci jeho soupisové aktivity, mající za
úkol shromáždit otisky rozličných pečetí – měst a městeček, obecních
rychet, farních a vrchnostenských úřadů. V kanceláři harrachovského
vrchnostenského úřadu v Jilemnici byly vyhotoveny otisky příslušných
pečetí dne 9. 7. 1834 a pak úřední cestou doručeny do Prahy. Dnes je
tato složka uložena v Archivu Národního muzea a je součástí fondu
nazvaného Eichlerova sbírka (ANM/ES, panství Jilemnice).
Zdá se, že pečeti některých obcí v tomto souboru jsou jediné zachované. Obsahem složky Panství Jilemnice v Eichlerově sbírce Archivu Národního muzea se v roce 1970 zabýval tehdejší ředitel archivu v
Semilech Timoteus Čestmír Zelinka a svá zjištění publikoval v článku
Znaky a pečeti měst a vesnic Jilemnicka (in: Sborník prací východočeských archivů, ročník I., Zámrsk 1970, s. 127 – 137). S ohledem na
obsah jednotlivých polí znaku Rokytnice nad Jizerou a na poukázání
na jejich zdroj v pečetích příslušných integrovaných obcí uvedl Zelinka
následující popisy.
 Dolní Rokytnice – ovál na výšku 24x28 mm – znak: stojící medvěd na
zadních nohou hledící vpravo – opis: DORFF NIEDERROCHLITZ.
 Františkov – ovál na výšku 24x28 mm – znak: na vodorovné půdě liška
kráčící zleva doprava – opis: DORFF FRANZENTHAL.
 Horní Rokytnice – ovál na výšku 24x28 mm – znak: stojící ovce přivázaná na vodidle ke kůlu – opis: DORFF OBERROCHLITZ.
 Rokytno – ovál na výšku 24x28 mm – znak muž – horník jdoucí zleva
doprava, v pravé ruce držící kladívko a v levé ratolest – opis: DORFF
SALENBACH.
K tomu je nutné poznamenat, že Zelinka má obsah pečetních polí
za znaky. To je naprosto chybné vyhodnocení – jde pouze o pečetní
znamení. Vesnice tak jako tak neužívaly znaky, protože z pohledu
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zemského práva je jednoduše mít nemohly. Zelinka hodnotí existenci
pečetí venkovských rychet takto:
„Ať už to měl být projev zvláštní přízně vrchnosti vůči poddanským
vesnicím nebo si vrchnost chtěla tyto vesnice nějakým způsobem zavázat, bylo jisté, že právo pečetit vlastní pečetí se znakem vesnicím velice
imponovalo, takže ty, které na panstvích, kde se tato novinka začala zavádět, byly pominuty, dodatečně se o to u vrchnosti s pokornou důrazností
ucházely“.
Zelinkovo sdělení lze komentovat – důvody pro zavádění pečetí
především pro rychtáře, který byl buď dědičným držitelem svobodné
rychty nebo byl jmenovaným vrchnostenským úředníkem, byly ryze
praktické a obvykle nepodmíněné „zvláštní přízní vrchnosti“ (domyšleno do konce, tak by zřízení rychtářské pečeti bylo projevem přízně
vrchnosti k sobě samé, což je absurdní), a tím méně snahou „vrchnosti si vesnice nějakým způsobem zavázat“ (poddanskou ves si nebylo
potřebné zavazovat, protože ona sama vrchnosti patřila a tím byla
dostatečně „zavázána“).
Praktičnost spočívala v tom, že vesnický rychtář byl ve vztahu
k vrchnosti povinován celou řadou úkonů, z nichž některé měly formu
písemného sdělení (např. pravidelné roční zprávy obvykle ekonomické povahy), které bylo s ohledem na dobovou zvyklost nutno opatřit
pečetí, potvrzující pravost dokumentu. Z mnoha praktických důvodů
bylo potřebné, aby výroba typářů a jejich obsah byly „v rukou“ vrchnostenských úředníků. V regionu je známa praxe na trautmansdorfských panstvích Kumburk-Úlibice a Radim-Pecka, kde byly jednotlivým rychtám (více jak deseti) v závěru 18. století, v roce 1803 a pak po
roce 1824 vyrobeny typáře se shodným znamením listnatého stromu
s ptáky po stranách kmene, které odlišoval pouze opis.
Zelinka se zmiňuje o znaku Rokytnice nad Jizerou v poměrně
obsáhlé kapitole. Vysvětluje příčiny vzniku rokytnického soudního
okresu. Původně byly ustaveny soudní okresy se sídly v Jilemnici a ve
Vysokém nad Jizerou. Vysocký soudní okres byl z větší části osazen německy mluvícím obyvatelstvem. Proto bylo z vysockého okresu vyčleněno 18 vsí s 12 000 obyvateli, téměř výhradně německé národnosti,
a zřízen další soudní okres se sídlem v Rokytnici nad Jizerou. Soudní
okres tvořily pouhé tři obce – Harrachov, Vítkovice a Rokytnice nad
Jizerou, integrující zbývající vsi.
Obec Rokytnice nad Jizerou vznikla sloučením osmi osad – Dolní
Rokytnice, Horní Rokytnice, Františkov, Rokytno, Hleďsebe, Hranice,
Studená a Dvořačky. Zelinka nepřesně uvádí, že tato spojená obec
byla povýšena na městys, který „dostal přirozeně znak, ale privilegium
se nedochovalo“. Obec Rokytnice nad Jizerou nikdy nebyla povýšena na městys. Proto „přirozeně“ nemohla dostat znak a díky tomu
se privilegium nemohlo dochovat, protože ani nikdy nebylo vydáno.
Stejně tak je nepřesná Zelinkova představa, že znak se dochoval na
pečeti (výše již bylo sděleno, že znak a pečeť není totéž). Přesto obraz
v pečetním poli za znak považuje a konstatuje, že „přesné barvy znaku
zůstávají stále problémem, protože neoficiální kresby a jiná zpodobnění neposkytují dostatek věrohodnosti“.
K tomu v poznámce zmiňuje „vyšívaný znak na praporu – MNV Rokytnice nad Jizerou“. Je škoda, že autorem nejsou jiná „zpodobnění
neposkytující dostatek věrohodnosti“ blíže specifikována a autor nezmiňuje žádné tinktury domnělého znaku. To by mohlo znamenat, že
Zelinka nemusel mít povědomost o polychromovaném znaku na rokytnické škole (ovšem je otázkou, byl-li polychromovaný v roce 1970).

Znak Rokytnice nad Jizerou
(kresba Stanislav Valášek – 1985)
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Oprava části „statecké“ cesty ke kapličce
na Kostelním vrchu
V loňském roce město Rokytnice nad Jizerou podalo několik žádostí o dotaci na Ministerstvo životního prostředí v Programu podpory obcí ležících v regionech národních
parků. Všechny tyto žádosti byly hodnoceny kladně a budou v letošním roce podpořeny.
Jednou z těchto úspěšných žádostí je i projekt s názvem Oprava cesty ke kapličce na
Kostelním vrchu – 1. etapa. Jedná se pouze o část této cesty. Opravovaný úsek bude
začínat u mostu za bývalým polesím KRNAP (most u Řezáčů) a končit bude přibližně
v zatáčce nad vodojemem Horní Kout. Zbývající úsek k horní škole se bude realizovat
v následujících letech.
Důvodem, proč byla vybrána zrovna tato cesta do dotačního programu MŽP je ten
fakt, že podmínkou pro podání žádosti byla povinnost, aby cesta sloužila především
pro pěší a turisty. Vzhledem k tomuto bude na cestě částečně omezen provoz motorových vozidel. Toto omezení se však nedotkne majitelů objektů v dané lokalitě.
V Rokytnici je však stále hodně silnic a cest, které potřebují opravit. V letošním roce
se bude kromě běžné údržby realizovat i kompletně nový asfaltový povrch v ulicích
v Horním Koutě a bude i nově vyasfaltována cesta vedoucí od parkoviště P2 ke správní
budově Skiareálu Spartak Rokytnice.
„Statecká“ cesta není zrovna jednou z těch, která by byla v pořadníku oprav komunikací na předních místech, ale byla jednou z mála, která splňovala podmínky pro získání
dotace. Na tuto opravu tak od MŽP získáme necelý 1 mil. Kč.
OdIn

Oprava koryta Huťského potoka
Koryto Huťského potoka bylo při zvýšených
průtocích v minulosti poškozeno na více místech.
Poškozená místa se mohou dále zvětšovat. Správa KRNAP, která má správu toků na svém území
na starosti, nechala v roce 2014 – 2015 zpracovat
projektovou dokumentaci na jeho opravu. Celková
délka opravovaného úseku je přibližně 5 km, tj. úsek
od soutoku s Jizerou po soutok s Černým potokem.
Jedná se o opravy objektů stávajícího podélného
a příčného opevnění koryta jen v místech poškození.
Cílem opravy je uvedení koryta do stavu před poškozením. V rámci prací bude v některých úsecích
prořezán břehový porost a odstraněny překážky
zužující průtočný profil koryta. Dotčení „pobřežníci“ byli v rámci řízení o ohlášení prací informováni.
Práce na opravě koryta toku budou dle klimatických
podmínek zahájeny v dubnu 2016 s plánovaným
dokončením v říjnu 2016. Ve výběrovém řízení byla
vybrána pro jejich realizaci stavební firma HBAPS,
s.r.o. Liberec s cenou 2.123 224,- Kč bez DPH.

Městské informační centrum
PROVOZNÍ DOBA MIC
19. 3. 2016 – 30. 6. 2016:
Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

ZAVŘENO
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
9:00 – 13:00
ZAVŘENO

NOVÁ KNIHA V INFOCENTRU
Rádi bychom Vás informovali o prodeji nové knihy, která se obsahem a tématikou opět dotýká našeho kraje.

Eva KOUDELKOVÁ: Co si lidé vyprávěli – Pověsti od horní Jizery
Kniha se snaží zachytit ducha lidových pověstí ze západních Krkonoš a jejich podhůří, jednoho z nejbájivějších krajů u nás. V jeho hlubokých lesích se skrývalo množství strašidel, vysoko v horách žil
Krakonoš, nejpověstnější ze všech horských duchů, co jich naše země má, po krajině kolem Jilemnice se proháněl duch černokněžníka Vejrycha. A v místních chalupách žili zemití obyvatelé se svým
osobitým nářečím, v jejichž vyprávěních se všechny zvláštnosti zdejšího kraje odrážely. Výběr z nich
nabízíme čtenářům. Knihu ilustrovala Nataša Kalousková.
Vydavatel: Nakladatelství Bor, 2014, formát A5, 232 stran, tvrdá vazba. Cena: 285,- Kč

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny soukromých ordinací stomatologů: sobota, neděle, svátky 8.00 – 12.00 hod.:
9. – 10. 4. 2016
16. – 17. 4. 2016
23. – 24. 4. 2016
30. 4. 2016
1. 5. 2016
7. – 8. 5. 2016
14. – 15. 5. 2016
21. – 22. 5. 2016
28. – 29. 5. 2016

MUDr. Hana Petříková, Obránců míru 866, Lomnice n. Popelkou, tel. 481 672 569
MUDr. Miloslava Buchtová, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 100
MUDr. Petr Jonáš, 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
MUDr. Věra Nožičková, 5. května 715, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 673 156
MUDr. Marie Mühlová, Studenec 221, tel. 481 596 390
MUDr. Jana Pokorná, Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621
MUDr. Miroslav Michálek, Harrachov 252, tel. 481 529 241
MUDr. Hynek Štilec, Pošepného 263, Jilemnice, tel. 736 452 716
MUDr. Daniela Zajícová, Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 620

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví, přímo na odkaze:
http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi/semilyjilemniceturnov
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Místní
v Rokytnici
Místníorganizace
organizace
v Rokytnici
nadJizerou
Jizerou a její
zvou
na na
neformální
nad
její členi
členivás
vás
zvou
neformální
setkání aa povídání
povídání oohistorii
a budoucnosti
setkání
historii
a budoucnosti

běžných.
tohoto hnutí,
hnutí, ale
běžných.
tohoto
alei věcech
i věcech

Kdyby byl někdo ochotný potvrdit svoji účast, může na email:
Kdyby byl někdo ochotný, byli
potvrdit
svoji
může
naSeidl,
email:
mo.rokytnice@anobudelip.cz
bychom
rádi.účast,
Děkuje
Michal
mo.rokytnice@anobudelip.cz
, byli
bychom
rádi.Petr
Děkuje
Richard Kousal, Milan Jón,
Hloušek
Jaroslav,
Linek.Michal Seidl,
Richard Kousal, Milan Jón, Hloušek Jaroslav, Petr Linek.

Linka pomoci obětem
kriminality a domácího násilí
má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná
a poskytuje diskrétně odborné rady.

INZERCE

Horská chata Na Perličku – Prdek
(Paseky nad Jizerou) přijme na pozici:

Servírka – kuchařka / číšník – kuchař
Info na tel.: 739 041 888

Firma STEMRO s.r.o. Jablonec nad Jizerou
přijme bagristu
+ řidiče nákladních vozidel skupiny C.
Nástup možný ihned.
Kontakt – mobil: 603 729 927.
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Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem
násilí, včetně násilí domácího. Pomoc na lince je
určena i obětem nedbalostních trestných činů,
např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí,
ať už fyzického, psychického, ekonomického, sociálního, stalkingu, nebezpečných výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po
obětech úmyslných i nedbalostních trestných
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo
nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou
podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku
mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován
díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund
Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.
Více informací naleznete
na webových s tránkách www.linka-pomoci.
cz.
4-5/2016
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VHS TURNOV informuje
Aktuální investiční akce VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou
Dovolujeme si obyvatelům města Rokytnice nad Jizerou představit
dvě zahajované investiční aktivity.

Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu
a kanalizace lokalita RTK I.
V lokalitě RTK je stávající soukromý vodovod v majetku společnosti RTK, spol. s r.o. Vodovod má nedostatečnou kapacitu, a navíc díky
přísným podmínkám státní legislativy a provozním komplikacím není
dlouhodobě v zájmu firmy RTK budoucí provozování tohoto vodovodu. O tomto problému město, VHS i vedení firmy dlouhodobě diskutují. Firma poskytla čas na přípravu nové investice a VHS Turnov se
s městem zavázalo řešit tuto akci jako svoji prioritu.
Jedná se o rozsáhlou a náročnou výstavbu vodohospodářských
sítí od parkoviště P2 (skiareál Rokytnice) po správní budovu Skiareálu
Spartak Rokytnice a k penzionu Akuma. Akce zahrnuje výstavbu nového vodovodního řadu z PE 100 SDR 11 o celkové délce 1 050 m včetně
výstavby 20 ks veřejných částí vodovodních přípojek. Pro posílení tlaku bude vybudována podzemní prefabrikovaná automatická tlaková
stanice o vnitřních rozměrech 4,7 × 2,0 × 2,4 m. S výstavbou vodovodu, který zasáhne povrch komunikace, se vždy snažíme naplánovat
výstavbu kanalizace, pokud je potřeba. Proto současně postavíme
230 m splaškové kanalizace z plnostěnných trub PVC DN 250 SN 12
o celkové délce 230 m. Stoka splaškové kanalizace bude napojena na
stávající kanalizační šachtu pod mostem před Rokytkou. Potrubí bude
vedeno okrajem obratiště autobusů souběžně s vodovodem. V místě obratiště bude provedena příprava pro budoucí napojení lokality
Hrušov. Kanalizace bude vedena v místní komunikaci a bude umožňovat, mimo jiné, napojení pozemků s plánovanou stavbou rodinných domů dle územního plánu. Součástí stavby bude také odvodnění komunikace o celkové délce 95 m, obnova mostního objektu, který
bude porušen stavbou splaškové kanalizace a samozřejmě následná
obnova komunikace v celé šíři vozovky.
Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby, kterého se
zúčastnilo 5 uchazečů, byla dle podání nejvhodnější cenové nabídky
vybrána firma G-MONT CR, s.r.o.
Termín očekávaného zahájení stavebních prací byl dohodnut na
4. 4. 2016, termín ukončení stavebních prací je stanoven maximálně
do 31. 10. 2016. Klíčové bylo termínové sladění postupu výstavby
s potřebami obsluhy letního provozu lanovky. Práce v nejkomplikovanějším úseku mají být hotovy do konce dubna, všechny vodohospodářské sítě nejdéle do konce prázdnin a obnova komunikace v říjnu –
po skončení letního provozu lanovky a po termínu konání každoroční
pouti.

Celková cena díla činí 7 190 tis. Kč bez DPH, včetně rezervy. Na
tuto akci máme požádáno o přislíbenou dotaci Libereckého kraje
v celkové výši 2 000 tis. Kč. Na výstavbu nových vodohospodářských
sítí přispívají členská města a obce VHS Turnov 80 % z ceny vodohospodářských sítí po odečtení krajské dotace a na obnovu komunikací.
Celkový příspěvek města Rokytnice nad Jizerou proto na tuto akci činí
4 360 tis. Kč. Zbytek ceny díla bude platit VHS Turnov ze svých prostředků – z výtěžku vodného a stočného.

Rokytnice nad Jizerou – Horní Kout,
rekonstrukce vodovodu I. etapa
Jedná se o rekonstrukci již dožitého vodovodu, který je v havarijním stavu, původní zásobní řad je ze starého nevhodného azbestového potrubí. Vzhledem k finanční náročnosti celé výměny potrubních
rozvodů na sídlišti Horní Kout byla celá stavba rozdělena do více etap.
Výstavba I. etapy zahrnuje výstavbu vodovodního přivaděče VG
z PE100 SDR11 DN160 délky 75 m od č. p. 563 k vodojemu a výstavbu
zásobního vodovodního řadu VA z PE100 SDR11 DN90 délky 400 m
od vodojemu po křižovatku u č. p. 423. Součástí výstavby vodovodu
bude přepojení 9 ks stávajících vodovodních přípojek. V rámci stavby
bude v celém úseku opraven asfaltový povrch v celé šíři vozovky.
Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby, kterého se
zúčastnilo 8 uchazečů, byla dle podání nejvhodnější cenové nabídky
vybrána firma Výstavba sítí Kolín, a.s.
Termín očekávaného zahájení stavebních prací byl dohodnut na
18. 4. 2016, ukončení stavebních prací je smluvně uzavřeno maximálně do 15. 6. 2016. V současné době probíhají přípravné práce.
Celková cena akce činí 2 763 tis. Kč bez DPH, včetně rezervy. Na
tuto akci máme již schválenou dotaci Libereckého kraje ve výši
832 tis. Kč. Příspěvek města Rokytnice nad Jizerou na obnovu komunikací činí 1 200 tis. Kč.
Technický dozor stavby u obou akcí zajišťuje pan Ing. Jaromír Beran
z Rokytnice nad Jizerou.
Za VHS Turnov bude za akci odpovědný Bc. Ondřej Šimůnek –
tel.: 725 058 980. Pokusíme se řešit každý Váš podnět a dotazy týkající
se stavby. Dopravní obslužnost obou lokalit bude zajištěna po označených objízdných trasách. Obyvatelé a majitelé nemovitostí budou
o detailních informacích a termínech týkajících se výstavby informováni dopisem. Děkujeme předem za trpělivost a ochotu respektovat
určitá omezení, která obě stavby s sebou přirozeně přinesou.
za VHS Turnov
Ing. Milan Hejduk, Bc. Ondřej Šimůnek

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV V ROCE 2016: PROJEKTY, STAVEBNÍ AKCE, PŘÍPRAVY
V únoru schválili starostové měst a obcí rozpočet svazku Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) na rok 2016. Milana Hejduka,
předsedy Rady VHS Turnov, jsme se proto zeptali, jaké investiční akce
mají v městech a obcích letos před sebou a jaké projekčně připravují
do dalších let. Dotkli jsme se také některých každodenních aktuálních
provozních otázek.
Máte za sebou první dva měsíce roku, čím se nyní se svými
kolegy zabýváte?
Tohle období máme rádi. Po hektickém závěru roku přijde vždy
trocha času na dokončení nevyřízených restů. A hlavně máme čas diskutovat nad prioritami pro příští měsíce a dlouhodobě i roky. Opakovaná jednání s představiteli našich měst, obcí a se zástupci provozovatele pak vyústí v sestavení našeho ročního rozpočtu. Ten představuje
30 stránek, které jsou plné konkrétních řádků s konkrétními čísly. Náš
rozpočet tedy detailně ukazuje na blízké úkoly i dlouhodobější cíle.
Rokytnický zpravodaj
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A nějaké aktuality?
Jsou dvě. První bylo lednové podání pěti žádostí o nové evropské
dotace: Na intenzifikace dvou velkých ČOV v Semilech a v Rokytnici
nad Jizerou, na jilemnický vodovodní přivaděč Bátovka, na související
odkanalizování benecké lokality Dolní Štěpanice a na nový vodojem
pro Rakousy. I po podání vlastních žádostí je jejich vyhodnocování
složitým procesem za naší spoluúčasti. Na jaře se dozvíme, jak jsme
byli úspěšní, a v kladném případě většinu akcí zahájíme na začátku
příštího roku.
Druhou novinkou je pozitivní skutečnost, že jsme již stavebně zahájili několik investic a mezi nimi dvě letošní největší v Lomnici nad
Popelkou. Po zkušenostech z minulých let jsme již cíleně vsadili na
mírnou zimu a práce začali dřív.
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Vraťme se zpět k rozpočtu VHS, který popisuje letošní úkoly
a cíle. Jak byste ho zjednodušeně charakterizoval?
Z pohledu peněz jde o náš chudší rok, protože se letos ještě nebudou čerpat nové evropské dotace na rozsáhlé investice. Výdaje jsou
proto nastaveny na hodnotu 145 mil. Kč bez DPH, tedy podobně vysoké, jako má například město Semily.
Jde v principu o opatrný rozpočet, jehož cílem bylo také snížit naše
celkové zadlužení o 26 mil. Kč. Potřebujeme se finančně připravit na
příští roky, kdy nás čekají opět velké a finančně náročné stavby. Hlavním obsahem rozpočtu jsou tedy menší a dlouhodobě připravené
akce. U těch v obcích máme opět vysokou šanci získat, jako každoročně, dotační podporu Libereckého kraje. Na příjmové stránce se podle
dohod v loňském roce zvyšují podíly městských a obecních rozpočtů
na spolufinancování našich akcí.
Můžete pojmenovat několik klíčových akcí?
Rozpočet zahrnuje výdaje na 30 projektových dokumentací, přibližně 40 staveb a dalších 40 provozně-technických otázek. V roce 2016
nás tedy nečeká žádná stomilionová akce, ale mnoho menších. Méně
peněz ale ještě neznamená méně práce a aktivit. Tahle čísla ukazují,
že máme před sebou zase velmi náročný rok, protože je investičně
malá akce na naši práci skoro stejně náročná jako jiná - násobně větší.
Největší akce jsou připraveny v Lomnici nad Popelkou. Jedná se
o rekonstrukce Komenského ulice a inženýrské sítě do nové velké
bytové zóny. V Jilemnici provedeme rekonstrukci sítí v ulici Čsl. legií,
v Rokytnici nad Jizerou opravu vodovodu na sídlišti a výstavbu nového
vodovodu a kanalizace do oblasti v okolí firmy RTK - pod lyžařskými
vleky. V Semilech a v Turnově budeme rekonstruovat objekty na vodovodní síti. V Turnově pak přidáme dlouhodobě odkládané opravy
vodovodů v Mašově a v Dolánkách i další etapu rekonstrukce sítí ve
dvou komunikacích na sídlišti u nádraží. V menších obcích pak půjde
o daleko rozsáhlejší výčet. Nové vodojemy chceme stavět v Rakousích a v Chuchelně, celkovou rekonstrukci vodojemů pak provedeme
v Benešově u Semil. V Tatobitech dokončujeme opravu vodovodu ve
třech komunikacích. V Ohrazenicích a v Malé Skále budeme stavět
nové kanalizace…
Z provozních otázek bych snad jen vyzdvihl další rok masivních
výměn vodoměrů - ročně jich vyměníme asi 1 900. Dále pak výměnu čerpadel, zřizování ochranných pásem vodních zdrojů, opravy kanalizačních poklopů na nejfrekventovanějších silnicích nebo výkupy
pozemků pod našimi majetky. Letošní specialitou pak bude obnova
dálkových řídicích systémů objektů ve spojení s řešením elektrických
přípojek objektů v souladu s aktuálními technickými požadavky. Zajímavé bude také pokračování prací na generelech kanalizací v Turnově a v Jilemnici. Generel je detailní analýza kapacit kanalizačního
potrubí, které vedle splaškových vod musí maximálně odvést i rostoucí zátěže při krátkodobých vydatných deštích. Ve finále se ukážou
kapacitně slabá místa kanalizační sítě ve městech a města dostanou
návod, s jakými podmínkami povolovat stavby na svém území. Dešťová voda začíná dělat všude velké problémy.
A co odkanalizování Rovenska pod Troskami – vaše největší
akce?
Tam je v tuto chvíli fakticky hotovo. Probíhá předávání díla, které
pojmenuje i určité vady a nedodělky k jarnímu dokončení. Akce proměnila tohle českorajské městečko k nepoznání. Vše je nové – pod
zemí i nad zemí. I z pohledu dodržení celkových nákladů a příjmu dotací vše dopadlo dobře. Lidé se napojují na novou kanalizaci, nová čistírna funguje, nové vodovody jsou jistotou pro každodenní chod města a nikoliv časovanou hrozbou, jako ty původní. Vnitřně však jasně
cítíme, že mohlo být lépe. Končíme o pár měsíců později, nedodělků
a drobných vad také není málo a s hlavním dodavatelem - firmou Eurovia - vedeme neustálé větší či menší půtky. V každém případě však
znovu děkuji obyvatelům, že obtíže se stavbou v tak velkém rozsahu
přetrpěli. Děkuji také všem partnerům, kteří nám věcně i finančně pomohli k úspěšnému konci.

A co letní sucha, státní instituce z nich začaly činit prioritu vodohospodářské oblasti…
Do budoucna se musíme nejméně jedné lokalitě soustředěně věnovat. Pro Semily a okolní obce je hlavním zdrojem vody zmenšující
se průtok v potoku Vošmenda. Bohužel současně nebyl v historii pro
tuto městskou oblast vybudován zásadní náhradní jistící zdroj pitné
vody. Bude ho tedy muset najít až naše generace. Letos začínáme
hydrogeologickými průzkumy.
Lokální potíže máme ve dvou lokalitách Benecka. Připravujeme
také dva velké dotační projekty řešící zvýšení jistoty zásobování pitnou vodou – obnovu zdrojů a vodovodního přivaděče Bátovka pro
město Jilemnici a rekonstrukci úpravny vody v Turnově – Nudvojovicích. Na tuto akci navážeme rekonstrukcí klíčových vodojemů v Ohrazenicích a výstavbou nových vodovodů na rozvíjející se průmyslovou
zónu Vesecko.
Ale pozor – dnes je to sucho, zítra zase můžeme naopak řešit následky rozsáhlých povodní! Mnoho klíčových objektů máme v povodňových územích. Když vypne při povodni na delší čas elektřina, tak je
zásobování vodou okamžitě v akutním ohrožení. Příroda nám prostě
přináší stále nějaká překvapení a my se na ně musíme snažit co nejlépe předem připravit.
A plány na další roky?
Více jak 30 projekčních aktivit ukazuje, že rozhodně nezahálíme.
V naší práci musíte myslet nejméně na pět let dopředu. Než začnete
stavět, tak musíte vyřešit zadání díla, projekty, stavební povolení, pozemkové vlastnictví a získat dotaci – pokud je šance. To vše trvá nějaké roky, a proto například u městských čistíren musíte začít budoucí
rekonstrukci daleko dříve, než přijde provozní problém či havárie.
Kde v současnosti nejvíce projektujete?
Největší projekční aktivitu jsme začali v Jilemnici, kde musíme přeměnit a rekonstruovat velkou část vodovodního systému města. S tím
přijdou na řadu rekonstrukce kanalizací v mnoha ulicích, obnova vodojemů, odvodnění silnic a nové komunikace. Věřím, že do sedmi let
přeměníme celé město - podobně jako Rovensko, ale asi za dvojnásobné peníze. Druhým klíčovým projektem je obnova sítí v turnovské
Nádražní ulici a v navazujících lokalitách Ohrazenic, Přepeřské ulice
a samotných Přepeř.
V Turnově a v Jilemnici budeme společnou investicí s krajem
a městem obnovovat další komunikace. Dokončujeme také projekty
modernizace a rekonstrukce turnovské čistírny odpadních vod, zmiňovanou úpravnu pitné vody v Nudvojovicích a projekty vodovodů na
Vesecku a v Ohrazenicích. V Lomnici začneme projektovat sítě v historickém Karlovském náměstí, s vedením města Semil připravujeme
obnovu sítí v pěti vybraných ulicích. V Rokytnici nad Jizerou pak přivedení vody do lokality Vilémov.
A co menší obce?
Ano, současně realizujeme desítky menších projektů v našich obcích, které mají skoro vždy jistotu podpory krajských, státních i evropských dotací. Většinou jde o obnovu zcela dožilých sítí nebo objektů.
Mluvím o Malé Skále, Vyskři, Benecku, Chuchelně, Troskovicích apod.
Speciální otázku k řešení pak přinášejí Loučky. V obci chybí kvalitní
odkanalizování, objekty porušují legislativu a historická obecní stoka
přivádí splašky přímo nad zdroje pitné vody, které prokazatelně znečišťuje…
A závěrem si dovolím vyzdvihnout úplně zásadní skutečnost. Náš
majetek na území obcí sdružených ve VHS, který je zhruba v dvakrát
takové výši, než je celý majetek města Turnova, je i přes naše mnohaleté úsilí stále ohromně zanedbaný. Laik by až žasnul, jak vypadají sítě
pod zemí či interiéry dožilých vodárenských objektů. Nesmíme polevit
v obnově nebo se to příštím generacím hrozně vymstí.

Děkuji za Rokytnické zprávy, které na kabelové televizi připravují děti!!! Pyšná mamka Petra Skřiváčková
P.S. Jindro, díííííííííííííííííík!!!!!!!!!!
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Informace z kabelové televize
Vážení klienti kabelové televize,
na konci loňského a v první polovině tohoto roku došlo a bude dále
docházet k mnoha změnám ve struktuře vysílání ze strany našich dodavatelů, tedy provozovatelů satelitního vysílání. Tyto změny jsou výrazné a nemůžeme je nijak ovlivnit, ale musíme na ně reagovat. Z tohoto důvodu jsme již museli učinit nějaké změny ve struktuře našich
nabídek a budeme v tomto trendu muset pokračovat... Již na konci
loňského roku přešel program Pohoda Relax na HD formát a bohužel
i na jiný satelit, který zatím nejsme schopni přijímat. Tento program
tedy dočasně v naší nabídce není. Před několika dny se to samé přihodilo u stanic Nova Cinema a Fanda, nicméně tyto stanice jsme, vzhledem k jejich důležitosti, do našeho sytému zařadili i v nové podobě.
Pro mnohé z vás bude nejspíše jejich nová HD verze přínosem, bohužel, pro ty z vás, kteří nemáte zařízení vhodné pro příjem tzv. „Full HD“
rozlišení ve formátu MPEG-4, již nebude možné tyto kanály sledovat,
bude vám fungovat pouze zvuk. Avšak, prosím, nezoufejte a vyčkejte,
usilovně již několik měsíců připravujeme naprosto nové a unikátní
technické řešení, které by mělo již brzy přinést zpět všechny chybějící
SD programy a navíc nám umožní přidat ještě více HD kanálů, než
zatím máme. Prosíme pouze o trpělivost, námi zvolená technologie
je náročná na všemožná povolení, výstavbu a zapojení do systému,
o postupu našich prací vás budeme průběžně informovat.
V této souvislosti máme i jednu poněkud horší zprávu, budeme
muset mírně zvýšit poplatky za rozšířenou i základní nabídku. Ačkoliv
to neděláme rádi, nemůžeme dělat nic jiného, neboť nám naši poskytovatelé nově zpoplatnili kanály, které byly až donedávna zdarma.
Ačkoliv se naše servisní společnost Katro Servis snažila ze všech sil,
spolu s Asociací provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí,
aby nám nebyly účtovány poplatky za programy, které mají obyvatelé ČR v lepších příjmových oblastech zdarma, provozovatelé stanic
skupin Nova a Prima se rozhodli zatížit nás tímto novým poplatkem.

Rokytnický zpravodaj
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Proto opravdu zdražit musíme, vezměte, prosím, v úvahu, že kabelovka v Rokytnici držela stejnou cenu po mnoho let, a že jiní operátoři, jak
satelitní, tak internetoví a kabeloví, již v loňském roce zdražovali také,
a to výrazněji, než máme v úmyslu my. Přesnou částku stále vypočítáváme, nové technické řešení ji totiž ovlivní a chceme, aby toto zvýšení
polatků bylo na dlouhou dobu stabilní a co nejnižší pro vás. Termín
zavedení nových cen a jejich výši vám sdělíme, jakmile budeme vědět
přesně, jaká bude naše nová situace po implementaci všech technických změn. Pevně věříme, že tyto změny přinesou i dosud nebývalé
zkvalitnění našich služeb a rozšíření naší nabídky o mnoho kanálů,
které jsme zatím nebyli schopni v Rokytnici poskytovat. Součástí tohoto kroku bude i několik nových polských stanic, což vnímáme jako
prioritu v zájmu turistického ruchu v Rokytnici. Prosíme vás o zpětnou
vazbu, dejte nám vědět, co si o našich plánech myslíte, budeme vděční za jakékoliv náměty a připomínky.
Dejte nám, prosíme, také vědět, zda se vám líbí náš nový koncept
obrazového zpravodajství z Rokytnice a okolí, my i naši malí moderátoři a reportéři si myslíme, že takto to má vypadat a fungovat, zatím
jsme sice trochu omezeni technikou, kterou děláme v zásadě „na koleně“ a uvědomujeme si, že v této oblasti máme rezervy, ale postupně
se zlepšujeme, což lze, jak doufáme, i vidět a slyšet. Věříme, že cítíte,
stejně jako my, potenciál našeho nově vybudovaného studia a produkce, a že vás napadnou i další témata, kterým bychom se měli v budoucnu věnovat. Naši práci totiž děláme všichni s láskou a nasazením
za hranicemi běžného a budeme moc rádi, pokud pro vás bude mít
smysl a přínos.
Pokud vás cokoliv napadne, dejte nám vědět na e-mailové adresy
ivo@rktv.cz nebo jindra@rktv.cz, případně telefonujte na 778 151 901
nebo na 778 151 902.
Za tým RKTV
Mgr. Ivo Zapletalík
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PÁLENÍ

ČARODĚJNIC
SOBOTA 30.4. 2016
na centrálním parkovišti P2
pod Lysou horou

PROGRAM

6+1 - clanek-BLACK.pdf

19.30 - 19.45
Řazení lampiónového průvodu
(u bývalého A-clubu)
19.45 - 20.00
Lampiónový průvod

1

03/03/16

08:41

Zhubněte s Českým rozhlasem Hradec Králové!
6+1 je celoroční projekt Českého rozhlasu Hradec Králové , určený všem,
kteří chtějí změnit svůj životní styl.

20.00
Vystoupení mažoretek
z DDM Pod Střechou
20.30
Zapálení vatry
Vystoupí rocková skupina
ADAPTACE
Občerstvení zajištují
HASIČI Rokytnice
KLOBÁSY • SEJKORY • PIVO • LIMO
Tuto akci podporují:
Město Rokytnice nad Jizerou
Petr Hásek
Zdeněk Chomanič
Pivovar ROHOZEC
ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO
PŘIPRAVOVANÉ VATRY
NENAVÁŽELI ŽÁDNÝ VLASTNÍ
ROSTLINNÝ ČI JINÝ ODPAD
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jedním z nejčastějších přání žen, ale i mužů je zhubnout, nebo přesněji
vytvarovat postavu, zbavit se přebytečných kilogramů, a tím i vylepšit zdraví. Ať už
se jedná o pět nebo třicet kilogramů, shodit na váze a ubrat centimetry objemu si
žádá několik zásad. Především zdravou stravu, pohyb a pevnou vůli. Ta je nutná
k překonání těžkých začátků. A právě tyto zásady jsou základem celoroční výzvy,
se kterou se Český rozhlas Hradec Králové obrátil na všechny posluchače, kteří
se snaží o změnu životního stylu, někdy po celý život, a doposud stále marně.
Vše začalo docela nenápadně,
když ředitel ČRo Hradec Králové
a Pardubice Pavel Kudrna začal
shazovat kilogramy a kolegové
jeho snahu začali zaznamenávat.
Pohled na tabuli s křivkou
měsíční úspěšnosti v kanceláři
vedoucí programu Lady
Klokočníkové inspiroval další
kolegy a vznikl nápad, vyzvat
další k následování. Začátkem
roku se po důkladném zkoumání
životního stylu vytipovalo sedm
rozhlasáků, a to tak, aby se každý
z posluchačů v některém
z vybraných typů našel. Šestku
hubnoucích moderátorů, editorů
a manažerů v projektu vyvažuje
jeden zprávař, který by naopak
chtěl přibrat kila.
Nápad dobrý, ale podaří
s e t o ? Tu t o o t á z k u j s m e
adresovali začátkem roku osobě,
která má s podobnými výzvami
největší zkušenosti – doktorce
Kateřině Cajthamlové, lékařce,
internistce, psychoterapeutce
a v neposlední řadě moderátorce
mnoha pořadů s touto tématikou,
jejíž heslo „ nejhorší je hubnout špatně „, si sedm odvážných vzalo za své.
Ale nejsou to jen její rady, které posluchačům v pravidelných pořadech Český
rozhlas nabízí. Do projektu se zapojili i další odborníci, lékaři , nutriční poradci
a osobní trenéři, kteří dávají pravidelně ve vysílání rady každou neděli dopoledne
v týdeníku Šarm a ve středu dopoledne v rubrice 6+1. Své zkušenosti se změnou
životního stylu přidávají i slavné osobnosti a jednou měsíčně se v Radiokavárně
Českého rozhlasu Hradec Králové scházejí posluchači s doktorkou Kateřinou
Cajthamlovou a v přímém přenosu dostávají odpovědi na různé otázky. Další
setkání v Radiokavárně budou 8. dubna, 29. dubna, 27. května, 1. července, 2. září,
30. září a poslední 2. prosince vždy v deset hodin dopoledne. Jste srdečně zváni.
Všechny odvysílané rady také navíc najdou návštěvníci našich internetových
stránek hradec.rozhlas.cz a v magazínu Českého Rozhlasu Hradec Králové Šarm.

MUDr. Kateřina Cajthamlová

Ing. Pavel Kudrna
ředitel ČRo HK a ČRo Pce

Lada Klokočníková
vedoucí programu

Kristýna Štanderová
editorka

Klára Němečková
moderátorka

Tomáš Peterka
manager komunikace

Milan Baják
web editor

Radek Pulkrábek
zprávař
_________________________

hradec.rozhlas.cz
90,5 I 95,3 I 96,5 FM
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Novinky ze Základní školy
1. stupeň ZŠ
Jaro je tady, a protože jsme po zimě všichni natěšení, vypadá to
jarně i ve škole. Okna, chodby a třídy jsou vyzdobené, děti se s chutí
pustily do výroby kraslic, přáníček i jarních výkresů.
Jaro jsme přivítali tradiční „Velikonoční překážkovou dráhou“. Zúčastnili se jí žáci 1. – 4. ročníku a výsledky z tohoto závodu se budou
započítávat do desetiboje, který probíhá již od září.

Úspěch
v anglické
olympiádě
Dne 25. února se
v Semilech konalo
okresní kolo olympiády
v anglickém jazyce. Žák
8. třídy DENNIS HOEK
se z počtu dvaceti
účastníků probojoval
na 1. místo. V krajském
kole obsadil krásné
7. místo. Gratulujeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů.

K jaru patří i práce venku a úklid po zimě, a tak si všechny děti poslechly besedu o třídění odpadu a odpadovém hospodářství. Učíme
se také uklidit si sami v sobě – pečujeme o sebe s projektem „Veselé
zoubky“ a začátkem dubna nás čeká beseda „Zdravé děti“ o správném
stravování, zdravé výživě a zdravém životním stylu.
Nezapomínáme ani na kulturu – 11. 4. do školy přijede divadelní
soubor z Hradce Králové s představením „Holub v Africe.“
Novinkou je zapojení naší školy do projektu „Škola sportu“. Již měsíc žáci 1. a 2. třídy sportují pod vedením profesionálních trenérů a učí
se základy sportovních her. Navazujeme tak na lekce, které někteří
absolvovali vloni v mateřské škole. Všichni žáci jsou nadšení a tak doufáme, že tato spolupráce bude probíhat i v dalších letech.
Učitelé 1. st. ZŠ

Preventivní program „Veselé zoubky“
V březnu se žáci 1. ročníku zapojili do preventivního programu „Veselé zoubky“. V rámci tohoto programu se učili, jak správně pečovat
o své zoubky. Na závěr každý žák dostal balíček, ve kterém byl kartáček, zubní pasta a ústní voda.
Fotogalerie na str. – 24 –

Příprava
na zdravotnickou soutěž zahájena

Od února se členové hlídek mladých zdravotníků připravují na
okresní kolo zdravotnické soutěže, které se bude konat 19. května
v Jablonci nad Jizerou. Mají před sebou nelehký úkol, rádi by si zopakovali své loňské úspěchy nejen v okresním, ale i krajském kole.
Zároveň s nimi se pod vedením paní učitelky Ivany Gebrtové a paní
učitelky Renaty Vácové připravuje nové družstvo mladých zdravotníků ze 4. třídy.
Rokytnický zpravodaj
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V březnu proběhlo školní kolo mezinárodní
soutěže v matematických dovednostech
„Matematický klokan“
Nejúspěšnější řešitelé:
 Kategorie „Cvrček“ (2. a 3. třída): Lucie Pohořalá 2. A (66 b.), Hana
Marková 3. A (63 b.), Adéla Brožová 2. A a Tomáš Tulka 3. A (50 b.)
 Kategorie „Klokánek“ (4. a 5. třída): Evelína Váchová 5. A (84 b.),
Michal Holubec 5. A (81 b.), Petr Ponocný 5. A (76 b.)
 Kategorie „Benjamin“ (6. a 7. třída): Petr Malík 7. A (95 b.), Kateřina
Kobrová 7. A (81 b.), Vojtěch Čermák 6. B (73 b.)
 Kategorie „Kadet“ (8. a 9. třída): Daniel Zuzánek 9. A (93 b.), Nikol
Martínková 9. A (60 b.), Vojtěch Gebrt 8. A (50 b.)
Věříme, že soutěžení děti bavilo a blahopřejeme k pěkným výsledkům.
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 5. TŘÍDY A ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
Po neúspěšném čekání na sněhovou nadílku lyžařský výcvik 5. třídy proběhl téměř až na konci zimní sezóny (7. 3. – 11. 3. 2016) ve Skiareálu
Modrá Hvězda za hezkého počasí. Výcviku se zúčastnilo 22 dětí rozdělených do tří skupin. Všichni žáci uměli lyžovat, tak jsme se snažili zlepšovat jejich lyžařský styl a hravým způsobem upevňovat získané lyžařské dovednosti. Ráda bych touto formou poděkovala rodinám Langrovým za bezplatné lyžování, dřívější spuštění vleku, uschování lyžařského vybavení, půjčení vysílaček, dále za každodenní výborný čaj a laskavý
přístup. Velké poděkování patří také lyžařské škole Major ski za bezplatné poskytnutí instruktora Tomáše, který byl velmi trpělivý a pohodový.

Školní závody ve sjezdovém lyžování se konaly v pondělí 14. 3. 2016, po týdenním výcviku 5. třídy, ve Skiareálu Modrá Hvězda, kde jsme měli
svah sami pro sebe. Děkujeme panu Milanu Jonovi, který nám postavil závodní trať. Závodu se zúčastnilo 57 závodníků, kteří byli rozděleni
do 7 kategorií. Závod se jel na dvě kola a časy se sčítaly. Výkony všech závodníků byly vynikající.
ŽÁCI 5. TŘÍDA
1. Jurečka Vojtěch Jan
2. Pacák Martin
3. Palme Martin
3. Kopasová Kateřina

ŽÁKYNĚ 5. TŘÍDA
1. Zlámalová Karolína (aktivní členka lyžařského oddílu)
1. Nosková Sára
2. Kobrová Anna

ŽÁCI 6. – 7. TŘÍDA
1. Pacák Jan
2. Krejčí Jan
3. Süč Jakub

ŽÁKYNĚ 6. - 7. TŘÍDA
1. Martínková Monika
2. Langerová Denisa
3. Hniková Alana

ŽÁCI 8. - 9. TŘÍDA
1. Seidl Jakub
2. Pampel David
3. Vlk Tobiáš

ŽÁKYNĚ 8. – 9. TŘÍDA
1. Hartychová Nikola
2. Martínková Tereza
3. Hnyková Karolína

ŽÁCI A ŽÁKYNĚ SPECIÁLNÍ TŘÍDY
1. Mečířová Petra
2. Bihariová Adéla
3. Štikar Míla

Noc s Andersenem
Letos poprvé školní družina v rámci své zájmové
činnosti uspořádala „Noc
s Andersenem“. Sešli jsme
se 10. 3. 2016 s dětmi i našimi nejmilejšími knížkami.
Poté jsme se odebrali za svitu čelových
baterek noční školou do městské knihovny,
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kde na nás již čekala paní Soňa Valášková –
knihovnice. Měla pro děti připravenou pěknou přednášku na téma „Vznik a vývoj knihy“.
Tato beseda byla doplněna např. i o papyrus
z Egypta. Program v knihovně byl doplněn
o „cestu skladem knih“ potmě – dle abecedy
a opět s čelovkami.
Tímto bychom chtěli paní Valáškové za
pěkný program pro děti velmi poděkovat.

Dále následovalo pokračování v ŠD.
 eznámili jsme se postupně s nejoblíbenějS
šími dětskými knížkami. Děti si je postupně
měnily, prohlížely, četly, zkrátka „osahaly.“ Potom jsme jim ještě přečetli několik pohádek
na dobrou noc. Na úplný závěr nás uspával
Křemílek a Vochomůrka z vinylové desky.
Vychovatelky ŠD
Fotogalerie na str. – 24 –
4-5/2016
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Dolní Mateřská škola
Zápis do MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
Zápis se koná v průběhu května a června
 Školka rodinného typu se sportovně turistickým zaměřením
 Školka má 3 oddělení – naším cílem bylo vytvořit dětem barevnou školku – ve spolupráci s Ing. arch. Mertlíkem třídy byly
zařízeny nábytkem, který vytváří hrací koutky
Velkou výhodou MŠ je rozlehlá zahrada, která obklopuje budovu
a zajišťuje dětem klidné místo na hry:
1) Lesopark slouží pro environmentální výchovu
2) Dopravní hřiště – kruhový objezd, 4 křižovatky, železniční přejezd…
3) Hřiště na kopanou, košíkovou a dopadové plochy jsou vyrobeny z povrchu 4soft pro měkký dopad
4) Herní část – 2 pískoviště, hrad Kamelot, trampolína…
5) Klidová část – louka, kde např. v pěkných letních dnech děti cvičí
jógu…
Co nabízíme dětem:
 Keramickou dílnu s vlastní keramickou pecí
 Interaktivní tabuli – moderní forma poznávání
 Dopravní výchovu na dopravním hřišti MŠ ve spolupráci s MP / získávání řidičských průkazů na kola a odrážedla
 Vlastní divadelní představení

 Příprava salátů, pomazánek, pečení koláčů a cukroví
 Turistické výlety, jógu pro děti od 3 – 6 let, atletické dny
 Lyžařský výcvik a následné lyžování po celou zimu, které je zakončeno v březnu karnevalem na lyžích
 10 lekcí Sportovní školy, 10 lekcí plavání
 Čertovský den, cestu za bábou Podzimnicí, Halloween, otvírání zahrady s příletem čarodějnice Evelíny, barevný velikonoční týden…
 Letní karneval, který je přístupný všem rodičům s dětmi ve městě
 Angličtinu – formou her a písniček v dopoledním zaměstnání
 Ve spolupráci s DDM nabízíme kroužky (mažoretky, flétna…)
 Návštěva divadelních představení, výlety za poznáním: ZOO, Dinopark, pohádkové hrady a zámky…
 Náš ŠVP plán má název „ Putování se Sluníčkem za krásami světa“
 Při výchovně vzdělávací práci využíváme některé prvky z Mon
tessori školy
 Byli jsme oceněni ve výtvarné soutěži „Malujeme duší“ – téma
Láska
 Zvítězili jsme v krajské olympiádě MŠ
 Každoročně spolupracujeme s odborníky na screeningové vyšetření očních vad dětí z MŠ
 Spolupracujeme s Domem pečovatelské služby, Domem Senior,
ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZUŠ Jablonec nad Jizerou
 Propagujeme zdravý životní styl – proto i stravování v MŠ je v tomto duchu
 Logopedickou péči v MŠ zajišťuje Mgr. Ivana Tadrová
www.msrokytnice.skolniweb.cz

Každé pondělí se těšíme do sportovní haly. 7. března nám
začal druhý ročník Školy sportu. Cvičení s profesionálními
trenéry nás moc baví.
Barevný průvod masek, veselý rej, hodně smíchu a radosti –
to je náš KARNEVAL na lyžích. Zima končí, jaro vítej k nám.

Rokytnický zpravodaj
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Horní Mateřská škola
S prvními jarními paprsky posíláme zprávičky z naší žluté školičky. Celé předjaří probíhalo převážně ve sportovním duchu. Našich
7 předškoláků třikrát týdně navštěvovalo
lyžařské tréninky pod vedením Martiny Slánské a Ivoše Hrbka, v hojném počtu se opakovaně účastnili i nedělních lyžařských závodů.
Letos se poprvé do tréninků zapojili i naši
menší lyžaři, kteří pod dohledem výše zmiňovaných trénovali dvakrát týdně.
Vzhledem k tomu, že jsou
naše dětičky sportovně velmi
zdatné, byla pro nás obrovskou
výzvou „Škola sportu“. Jedná se
o sportovní projekt pod záštitou
Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Děti se během 10 lekcí seznamují pod vedením zkušených
profesionálních trenérů se základy různých sportů - volejbalu, basketbalu, fotbalu… Lekce
probíhají každé pondělí v hale
TJ Spartak Rokytnice.
Touto cestou bychom rádi
poděkovali panu Michalovi
Kopeckému, řediteli a.s. Spartak Rokytnice, který našim
dětem umožnil BEZPLATNÉ
využití haly. Ještě jednou velké díky!!!
Závěr měsíce března patřil
kromě sportu přípravám na
svátky jara – VELIKONOCE. Týden před Velikonočním pondělím jsme se společně s rodiči,
sourozenci, dokonce i prarodiči
sešli v rámci Velikonočního odpoledne. Odměnou nám kromě
příjemného, kreativně stráveného odpoledne, byla různými
technikami zdobená vajíčka.

Fotogalerie na str. – 24 –

 sportovní aktivity (běh „O pouťový koláč“, závody na kolech a odstrkovadlech,
lyžařský výcvik, lyžování pod vedením
profesionálních trenérů TJ Spartak Rokytnice, turistické výlety
 výuku angličtiny
 ve spolupráci s DDM výuku keramiky
a country tanců

Dětičky a kolektiv pracovníků ze žluté školičky

• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

 interaktivní spolupráci
s rodiči (společné výlety,
besídky, vánoční pečení
a zdobení perníčků, velikonoční odpoledne…)
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Přijďte, těšíme se na vás!!!

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Co nabízíme?

 individuální portfolio každého žáčka (výtvarné práce,
pracovní sešity, pracovní listy)
vedené od nástupu až po
ukončení docházky předškolního zařízení. Děti dostanou
materiály po úspěšném složení „Maturity předškoláka“

 divadelní a jiná kulturní představení

www.elektrowin.cz

Vzhledem k tomu, že se blíží
čas zápisu, rádi bychom vás pozvali na návštěvu naší školky.

 intenzivní logopedickou
péči (ve spolupráci s klinickými logopedkami v Jilemnici
a SPC v Liberci)

 screeningové vyšetření zraku a předškolní zralosti ve spolupráci s PPP
Semily

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

4-5/2016

Rokytnický zpravodaj

Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou a okolí
 10. 4., 15:00 | O Sněhurce – romantický pohádkový muzikál na
motivy pohádky bratří Grimmů. Uvede Divadlo Kapsa. Vstupné:
60,- Kč. Jilemnice.
 11. 4., 19:00 | Králova řeč – uvede Divadlo pod Palmovkou. Účinkují: Martin Stránský, Kateřina Macháčková, Karel Hlušička a další.
Kulturní centrum Golf Semily.
 14. 4., 18:00 | Island – země ohně a ledu – multimediální cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové. Jilemnice. Vstupné: 80,- Kč.
 15. 4., 19:00 | Hvězdy padají vzhůru – hudebně zábavná travesti show skupiny Kočky. KD Jablonec nad Jizerou. Vstupné:
180 – 200,- Kč.
 16. 4., 19:00 | Country festival – Kulturní centrum Golf Semily
 16. – 17. 4. | 6. Krkonošský umělecký a mediální festival –
seznámení s moderováním, filmovým zákulisím, herectvím, tancováním, fotografováním. Jilemnice.
 18. 4., 19:00 | Ray Cooney: Rodina je základ státu – komedie
v podání Divadla Palace Praha. Účinkují: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Sabina Laurinová a další. Vstupné: 350/ 330,- Kč.
Jilemnice.
 19. 4., 19:00 | Dívčí válka - jedna z nejúspěšnějších divadelních
her v ČR. Účinkují: F. R. Čech, Sandra Pogodová, Roman Skamene,
Petr Jablonský a další. Kulturní centrum Golf Semily.
 22. 4., 19:30 | Zločin v Posázavském Pacifiku – repríza muzikálu
Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře. Uvede DS Krakonoš Vysoké
nad Jizerou. Koná se v KD Jablonec nad Jizerou. Vstupné: 90,- Kč.
 22. – 23. 4. | Jazz pod Kozákovem – jubilejní 30. ročník hudebního
festivalu
 23. – 24. 4. | DECH HOR – festival alpinismu a dalekých cest –
přednášky, filmy, vyprávění z expedic, workshopy – Jilemnice, Kino
70. Kurzy skalního a ferratového lezení – Vodní brána u Semil.
 30. 4. | Pálení čarodějnic – centrální parkoviště v Rokytnici nad
Jizerou
 30. 4., 10:00 | Mistrovství České republiky a Slovenska v benchpress – sportovní hala SC Semily.
 5. 5., 19:30 | Caveman – one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Vstupné: 350/ 330,- Kč.
Jilemnice.
 11. 5., 19:30 | Vladimír Mišík + Ivan Hlas – turné rockových klasiků česko-slovenské hudební scény. Kulturní centrum Golf Semily.
 19. 5., 19:00 | Dívčí válka – jedna z nejúspěšnějších divadelních
her v ČR. Účinkují: F. R. Čech, Sandra Pogodová, Roman Skamene,
Petr Jablonský a další. Vstupné: 369/ 349,- Kč. Jilemnice.
 25. 5., 19:00 | Veselá Trojka Pavla Kršky – oblíbená kapela z TV
Šlágr, hrající vlastní i české lidové písničky. Vstupné: 200,- Kč. Jilemnice.
 28. 5. | Špindlerovské otevírání léta – zahájení letní turistické sezóny ve Špindlerově Mlýně
Výstavy:
 26. 2. – 31. 12. 2016 | My jdem´světem s flašinetem – celoroční
výstava loutek, maňásků a loutkových divadel. Muzeum a Pojizerská
galerie Semily.
 4. 3. – 15. 4. 2016 | Místa – obrazy Lukáše Havrdy – semilský rodák, malíř a výtvarník České televize představí průřez svou aktuální
tvorbou. Státní okresní archiv Semily.
 18. 3. – 29. 5. 2016 | František Kaván – Krajinou domova – výstava k 150. výročí umělcova narození a 75. výročí jeho úmrtí. Krkonošské muzeum v Jilemnici.
Rokytnický zpravodaj
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Město Rokytnice nad Jizerou

a

si Vás dovolují
pozvat na
představení

francouzské komedie J. Della a G. Sibleyrase
v režii Milana Schejbala

PŮ LDRUHÉ
HODINY
ZPOŽDĚNÍ

22.
4.
2016 od 1930 h
v KD v Rokytnici nad Jizerou

pátek

Vstupné: 70,– Kč

www.vojanlibice.cz

Dovolujeme si Vás pozvat v pátek 22. dubna 2016 od 19:30 do
našeho kulturního domu, kde divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou představí francouzskou komedii J. Della a G. Sibleyrase v režii
Milana Schejbala „PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ“.
Na toto představení přijďte určitě včas!!! Už od první minuty totiž
budete mít pocit, že na jevišti vidíte sami sebe. A to ve vynikající francouzské komedii obdařené nejen duchaplností a lehkostí, ale také neotřelým pohledem na milostné vztahy.
Máte chuť revoltovat proti zavedeným manželským stereotypům
a vymést ze svého života nudu? Manželé Sansieuovi mají stejný problém... Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně
změnit. A tak se Laurence a Pierre jednoho dne během devadesáti
minut pokusí o sexuální renesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení nudy ze svého života. Podaří se jim to?
Slovo o autorech
Jean Dell je francouzský herec, autor divadelních i rozhlasových her
a filmový i televizní scénárista. Narodil se roku 1961, stejně jako jeho
častý spolupracovník Gérald Sibleyras, rovněž scénárista, spisovatel
a producent. K největším společným úspěchům této autorské dvojice
patří jistě právě hra Půldruhé hodiny zpoždění z roku 2005. Z ostatních jmenujme alespoň Hříčku bez následků (Un petit jeu sans conséquence), která byla v roce 2001 nominována na devět cen Moliere
(mj. za nejlepší francouzskou hru roku) a pět z nich skutečně získala.
Další úspěšná hra této dvojice, u nás známější a často uváděná, nese
název „Ať žije Bouchon!“.
 Jednotné vstupné: 70,- Kč
 Předprodej a rezervace vstupenek: Městské informační centrum,
481 522 001, e-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz

Přijďte, jste srdečně zváni!!!
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Městská knihovna
Romány pro ženy, psychologické a společenské romány:
»» Nagyová-Džerengová – Chci jen
tvé dobro
»» Chalupová – Utopená
»» Klimečková – Přezrálé moruše
»» Garwood – Rychlá jízda
»» Chamberlain – Švadlena z Dachau
»» Doerr – Jsou světla, která nevidíme
»» Osborne – Odpuštění (dar)
»» De Goldi – Frankieho otázky před
spaním

Nové knihy na březen

Humor:
»» Doležalová – Kafe a cigárko
»» Taylor – Doktore, bacha na ženský
»» Simsion – Projekt potomek
Historické a životopisné romány, vzpomínky:
»» Vondruška – Mrtvý posel
»» Pötzsch – Katova dcera a král
žebráků (dar)
»» Jacq – Božská uctívačka (dar)
»» Fowler – Z jako Zelda

»» Žák – Návrat Krále Šumavy
»» Baarová – Útěky
Napětí:
»» Durrant – Pod kůží
»» Ptáčková – Spravedlnost má
zpoždění
»» Deaver – Zapadákov
»» Patterson – Dvanácté zlo
»» King – Právo nálezce
»» Adler-Olsen – Nesmírný
»» L´Amour – Mexické zlato

Nové knihy na duben
Romány pro ženy, psychologické a společenské romány:
»» Pospíšilová – Pod hvězdou bláznů
»» Holá – Cesta k mým matkám
»» Jakoubková – Darovanému manželovi na zuby nekoukej
»» Moriarty – Sedmilhářky
»» Morton – Šepot vzdálených chvil
»» Chadwick – Císařovna
»» George – Levandulový pokoj
»» Waters – Platící hosté
»» Jacobson – Zázračné dítě

»» Op De Beeck – Výš než v sedmém
nebi
»» Cunningham – Tělo a krev
»» Davouze – Zrcadlení (fejetony)
Humoristické romány:
»» Taylor – Doktore, ne tak zhurta!
»» Simons – Pošetilá družička
»» Tomeš – Tohle lidi hodně berou
Autobiografie, vzpomínky,
cestopisy (dary):

»» Allison – Ať se děje cokoli, hlavně
neutíkat (Průvodcem na safari)
»» Anderson – Sedm vrcholů (Sólo na
nejvyšší vrcholy všech kontinentů)
»» Palin – Od pólu k pólu
»» Kubík – Příběhy mužů a hor (1955)
– regionální lit.
Napětí:
»» King – Svědectví
»» Patterson – Šťastné a veselé
»» Robotham – Řekni lituji

Populárně-naučná literatura:
»» Neuvěřitelné skutečnosti (Vašíček)
»» Proměněné sny. Deset rozhovorů
o iluzích a deziluzích, které přináší
víra (Dvořáková)
»» Jak drahé je zdarma. Proč chytří lidé
přijímají špatná rozhodnutí (Ariely)
»» Vlci přicházejí s větrem (Kvasnica)
»» Hypersenzitivní lidé mezi námi (Sellin)
»» Čínská medicína pro každý den (Li)
»» Zelené zástěny v zahradě (Ratsch)
»» Střevo není tabu. O trávicím traktu
vesele i vážně (Ender)
Krimi příběhy: Na počátku byla
neřest. Sběrna hrůzy
Dary:
»» Hjorth – Němá dívka
»» Follet – Třetí dvojče (lékař. thriller)
»» Mann – Únos Británie (thriller
o fiktivním únosu britské královny)
»» Steinhauer – Turista (špionážní
román)
»» Le Caré – Smileyho lidé (špionážní
román)

Nové knihy pro děti a mladé čtenáře (2/2016)
Pro nejmenší:
»» Peppa v knihovně
»» Psí knížka
»» Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič
»» Tlukot a bubnování aneb …
»» Je to pravda, Tygříku?
»» Logopedické hádanky

Pro začínající čtenáře:
»» Abeceda (z) měst (Laštovička)
»» Narozeninová kočka (Vítková)
»» A papoušek hledá svůj zelený
klobouk. Podivná kniha pohádek
(Z. K. Slabý)
»» Dinosaurům v patách (Vítková)
»» Moje nezbedné štěně (Webb)
»» Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa
(Mortka)
»» Kuba nechce prohrávat (Braunová)
»» Příšerní nezbedníci (Drijverová)

Pro starší:
»» Samota není zlej (Raškovová)
»» Zákon smečky 4. Trnitá cesta
(Hunterová)
»» Pátračka Gilda a Duchova sonáta
(Allisonová)
»» Deník mimoňky 9. (Russellová)

Pro dospívající:
»» Green – Half Bad. Napůl zlý (1.)
»» Boswell – Magie v utajení (2.)
»» Cass – Elita (2.)
»» Niven – Všechny malé zázraky
Zábavně-naučné knihy:
»» Egypt. Lidé starověku: co nám o
sobě řekli
»» Omylem géniem. Nejvýznamnější
náhodné objevy, které změnily svět

Knihovna v číslech roku 2015 (a ještě něco navíc)
 Knihovna měla ve fondu k 31. 12. 2015 celkem 15.945 dokumentů
(knihy a brožury) a nabízela k vypůjčení 13 titulů periodik nových
a další archivované časopisy.
 Zakoupeno bylo 405 nových knih a 253 bylo získáno darem
(524 knih pro dospělé, 134 pro děti). Vyřazeno: 614.
 Registrovaných čtenářů je celkem 325, z toho děti do 15 let: 131
(ženy a dívky: 243, muži a chlapci: 82)
 Návštěvy čtenářů: 2.635 (fyzické, v rámci půjčování)
 Webové stránky: 2.711 návštěv (průměrně 226 návštěv za měsíc)
 On-line katalog: 343 vstupů, celkem 2.181 dotazů (vyhledávání
informací o titulech)
 Výpůjčky celkem: 9.304 (nejvíce v červnu: 989 výpůjček)
 Nejvíce se půjčuje beletrie pro dospělé (romány, příběhy): 6.442
a pro děti: 1.289
 Rezervace knih: 139×
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 MVS (výpůjčky z jiných knihoven): 48×, 4× půjčeno od nás jiné
knihovně (Harrachov)
K údajům o čtenářích dodávám, že v současné době je registrováno přes 11 % obyvatel města, což je lepší dlouholetý průměr za
posledních 30 let (nejméně bylo 7,2 %, v r. 2002 - 3). S postupným
snižováním počtu obyvatel neklesá počet čtenářů knihovny, naopak
se v posledních letech drží na přibližně stejné úrovni. Pravdou je, že
i ti nejpilnější čtenáři dnes nestihnou číst tolik knih jako dříve (i když
by rádi). Ale ještě je hodně těch, kteří čtení knih dávají přednost před
ostatními druhy zábavy. Stále platí, že lidé chtějí nejvíce (a co nejdříve)
číst knihy nové a ty, o kterých se mluví a píše - a to se jim u nás daří
díky pravidelné obnově a doplňování knihovního fondu a za stávajících velmi výhodných podmínek.

4-5/2016
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Další čísla a zajímavosti z naší knihovny:
 Nejstarší registrovaná čtenářka: 86 let, čtenářka + nejmladší:
2 roky
 Nejvíce vypůjčených knih za rok: 130 (dospělá čtenářka), 61 (dětská čtenářka)
 Nejčastěji využívané půjčovní hodiny: 13 – 14 h (úterý, čtvrtek,
pondělí), 12 – 13 h (středa)
 Nejpočetnější skupiny čtenářů podle věku: děti 10 – 11 leté,
dospělí: 40 – 49 let, 60 – 69let
 Nejvyšší počet vypůjčení 1 titulu za rok: 10× (2 knihy), 9× (9 knih)
8× (15 knih)

 Nejpůjčovanější autorka: T. Keleová-Vasilková (slovenská autorka románů pro ženy)
 Nejpůjčovanější dětská kniha: Nezbedníci (Drijverová) 6×
 Nejpůjčovanější regionální literatura: Soumrak nad českým
pohraničím (Juřena) 6×
 Nejpůjčovanější časopisy: Vlasta, Chatař a chalupář, Simpsonovi
 Nejvzdálenější registrovaná (aktivní) čtenářka: Německo
 Nejvzdálenější místo, kam cestovaly knihy se čtenáři z naší
knihovny: Indonésie, Vietnam, Srí Lanka (a všechny se v pořádku vrátily)

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci březnu a dubnu 2016 tito naši spoluobčané:
80 let Kobr Jiří
Martinek Oldřich
81 let Votoček Vladimír
Novotný Čestmír
Lukešová Marie
Braun Slavomil
Neudorfská Herta
82 let Jindřišková Emilie

83 let Palme Arnošt
Goldmannová Jaruška
Kuřinová Vlasta
85 let Muchová Marie
Bartoničková Libuše
Jirouš Oldřich
86 let Hásek Vladislav
87 let Hásková Pavla

88 let
89 let
91 let
92 let

Kobr Miroslav
Chlumová Anna
Kmínek Josef
Kebrtová Marie
Kamencová Jaroslava
93 let Bartoníčková Jarmila
95 let Kavanová Božena
98 let Echtnerová Lidmila
Všem oslavencům blahopřejeme!

Máte slovo
Ze života vozíčkáře v Rokytnici č. 12 – Přišlo jaro, ale jenom někam
Vezmu to po pořádku. Musím v krátkosti
reagovat na příspěvek pana Antonína Blomera. Rozumím tomu, že si někteří lidé, nejenom pan Blomer, musí dělat reklamu, jak
jsou dobří, že mne kritizují. Namísto toho,
aby něco rozumného změnili. Tyto jejich
příspěvky po bitvě hodnotím pouze jako
hospodské plky. Pokud by měl pan Blomer
hlavu tam, kde ji má mít, tak by nebyl v jedné
řadě s většinou zastupitelů, kteří nebyli ani
ochotni přemýšlet o tom, že bychom si mohli lesy spravovat sami. Měl by spíš vystoupit
z řady a nabídnout své zkušenosti ve prospěch města. Vzhledem k tomu, že je pouze
zaměstnancem KRNAPU, tak mu uniká vztah
k vyprodukovanému zisku každého majitele.
Není na to zvyklý, protože v KRNAPU to po
něm patrně léta nechtějí, neboť je v systému
správy, kde je již vše vymyšlené, a je to státní
podnik. Jak hospodaří stát, všichni víte. Kdyby
byl tento nájemce lesů tak výhodný, tak proč
jim to nepronajmou i ostatní soukromí majitelé lesů. Z řady zastupitelů měl odvahu vystoupit, přemýšlet a něco změnit jen starosta
p. Petr Matyáš. Myslím si, že zde nejde o konkrétní čísla, ale o ochotu něco zkusit a udělat
k lepšímu.
Dále trochu k Spartaku. Proběhla informační schůzka, o kterou byl nebývalý zájem.
Tradičně na takovou schůzku chodilo tak cca
15 lidí. Tentokrát byl zájem více jak trojnásobný. Divím se, že někteří mají vůbec odvahu
Rokytnický zpravodaj
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vycházet ze svých domovů. Všichni se radostně zdravili a někteří měli i cynické úsměvy.
Tyto úsměvy je nepřešly ani při vyjmenování všech bodů, které se budou prověřovat.
Pan Martin Riedl vyjmenoval všechny body,
přičemž se zaměřil na případné stíhatelné skutky poměrně podrobně, až jsem byl
mile překvapen. V jediném bodě jsem mu
jeho upřímnost nevěřil a nepřesvědčil mne.
Bylo to v případě naprosto neprůhledného
hospodaření se skipasy. Sdělil, že všech cca
1200 až 1300 vydaných skipasů každý rok
od vzniku a.s., tedy od roku 2006, dohledali
a spárovali s nějakým dokumentem, který
tyto nelegálně vytištěné skipasy legalizuje.
Myslím si, že již v bývalé TJ byla praxe asi podobná. Číselně se jedná o škodu za ty roky od
vzniku a.s přes 5 mil. Kč. Ti, kteří to tiskli, za
to pochopitelně nemohou, ale ti, co jim toto
nařídili. Situace pana Martina Riedla je nezáviděníhodná, že dělá takového mluvčího.
Nemá moc možností, jak postupovat. Musí
respektovat zákony ČR. Je pod tlakem členů
výboru, jako je pan Zbyněk Neumann, který je ve výboru od vzniku a.s a tváří se, jako
že on nic. Já mu také nedám prostor k volné
tvorbě. A to nejhorší, co ho čeká, je, že musí
nekompromisně činit tak, že se to některým
jeho přátelům, se kterými vyrostl, a mají na
něho vliv, nebude moc líbit. Člověka vždy do
života formuje prostředí, ve kterém žije, ať
pozitivně, tak negativně.

Zajímavá zkouška poctivosti a demokracie našeho výboru probíhá v současnosti,
a to je volba scházejícího člena dozorčí rady
a.s. Do výběrového řízení se přihlásil pan Milan Jon. Vzhledem k tomu, že se jim přihlásil pouze on, tak výběrové řízení prodloužili
o další měsíc. Tento vážený a zkušený člověk
splnil všechna kritéria beze zbytků, a dá se
říci i nadbytečně. V kolektivu členů TJ se nenajde člověk s většími zkušenostmi v lyžování
a s většími morálními hodnotami. Na můj dotaz, proč ho nezvolili, mi odpověděli, že byl jediný. Jsem zvědavý, jak se zachovají a vybruslí z toho. Místo toho, aby byli rádi, že se jim
přihlásil, tak řeší, jak z toho ven. On bohužel
není v jejich partě a funkce se rozdávají podle
toho, kdo s kým je kamarádem. Pan Marek
Nechanický prohlásil, že také nemusí vybrat
nikoho, z čehož srší nevraživost, kterou asi
patrně podědil. Pan Martin Riedl musel vystupovat jako předseda tak, že počkáme do
konce výběrového řízení. Toto píši před 31. 3.
2016, tudíž v době vydání bude již nějak rozhodnuto, tak si úsudek uděláte sami. Zde to
není o vědomostech, ale o loajálních „podržtaškách.“ V průběhu diskuse já a pan Málek
jsme měli technické připomínky a dotazy
a bylo nám na ně zčásti odpovídáno. Diskuse
byla jako vždy adekvátně problémům bujará.
Ostatní přítomní v podstatě pouze poslouchali. Do této celkem vypjaté atmosféry, kdy
jsme řešili podezřelé hospodaření minulého
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vedení, proběhla hlučná připomínka pana
Bronislava Patočky ml., že tyto problémy zajímají pouze mne a pana Málka. Pana Patočku
může za tento charakter připomínky v tom
momentě omluvit pouze mladická nezkušenost a nezralost. Pro příště by měl raději
poslouchat a sledovat starší. Patrně chtěl být
také za hrdinu jako pan Antonín Blomer. V jídelně seděli téměř všichni, kteří se neblaze
podepsali na hospodaření a byli v pohodě,
ačkoliv se jich diskuse týkala.
V době, kdy byly silné zimy, a tudíž i tržby,
se mělo investovat. Bohužel, peníze ve stovkách mil. Kč šly neznámo kam. V současnosti
má Spartak a.s. dluhy převyšující 90 mil. Kč
a před námi jsou podivné zimy a konkuren-

ce, která se chovala více prozíravě. Předešlé
vedení nás zatížilo minimálně na dalších 6 let
tak, že nebudeme moci adekvátně investovat. V překladu to znamená, že to bude od zdi
ke zdi. Opět bohužel ztratíme proti konkurenci vše, co nám ještě zbylo. Neříkám, že vše
vím nejlépe, občas mi pusa mluví rychleji, než
hlava přemýšlí, ale snad něco prospěšného
aspoň dělám. V TJ se akorát za tu dobu vyměnili staří za mladé. Bohužel tito mladí vyrostli
v tvrdém jádru TJ, která to dovedla téměř ke
krachu. Neočekávejte od nich nějakou změnu, neměli se potřebné vlastnosti od koho
naučit a další mají pouze ekonomické zájmy.
Pouze si chtějí upevnit moc do budoucna. Jak
chcete těmto lidem věřit jejich nestrannost.

Sport

Proběhne velká konference TJ, tak se přijďte
podívat, jak v reálu schůze probíhá. Myslím
si, že to plno lidí překvapí.
Zveřejnil jsem na následujících stránkách
www.proski-rokytnice.cz audit. V něm se doslovně potvrdilo vše, co od počátku říkám
a kritizuji.
Slabí lidé se mstí,
silní lidé odpouštějí,
inteligentní lidé ignorují
a někteří lezou do zadků.
Milé čtenáře zdraví Michal Seidl
seidl111@gmail.com

Stolní tenis

FIS WORLD CRITERIUM MASTERS

Okresní přebor 1. třídy
23. 01. 2016 09:00
23. 01. 2016 12:30
06. 02. 2016 09:00
27. 02. 2016 09:00
27. 02. 2016 13:00
12. 03. 2016 09:00
12. 03. 2016 13:00
02. 04. 2016 09:00
22. 03. 2016 18:00

TJ Sokol Bradlecká Lhota A – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Nová Ves n. P. B – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – Orel Studenec u Horek B
TT Benešov u Semil A – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Turnov D – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Košťálov B – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
STAR Sokol Turnov A – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Horní Branná B – TJ Spartak Rokytnice nad Jiz.
TJ Sokol Horní Branná A – TJ Spartak Rokytnice nad Jiz.

1:10
0:10
10:0
2:10
3:10
0:10
0:10
10:3
2:10

Tabulka:

Ve dnech 21. - 23. března se ve Špindlerově Mlýně konalo
MISTROVSTVÍ SVĚTA MASTERS, lyžařů od 30 let. Ve třech disciplínách změřilo své síly 470 závodníků z celého světa. Mezi nimi
nechyběli reprezentanti TJ SPARTAK ROKYTNICE.
Nejlepších výsledků ve své kategorii dosáhli:
 Dita Culková (Nechanická) získala 2 tituly Mistryně světa
slalom 1. místo
obří slalom 1. místo
 Vladimíra Krejčí:
slalom 4. místo
			
obří slalom 7. místo
			
super G 6. místo
 Jan Samohel st.:
obří slalom 13. místo
			
super G 9. místo
 Jindřich Málek:
obří slalom 7. místo
			
super G 5. místo
 Zdeněk Erlebach:
obří slalom 8. místo
 Jiří Jirman:		
super G 15. místo
 Jan Samohel:		
obří slalom 10. místo
 Jiří Čermák:		
obří slalom 4. místo
Všem závodníkům děkujeme za perfektní reprezentaci
TJ Spartak Rokytnice a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

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

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Turnov D
TT Benešov u Semil A
TJ Sokol Horní Branná A
TJ Sokol Horní Branná B
TJ Sokol Nová Ves n. P. B
TJ Sokol Košťálov B
Orel Studenec u Horek B
TJ Sokol Bradlecká Lhota A
STAR Sokol Turnov A

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
15
11
10
7
6
5
5
4
3

0
1
0
1
1
1
3
2
3
2

1
2
7
7
10
11
10
11
11
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

173:28
165:69
134:139
132:130
127:152
112:143
120:150
113:158
108:158
106:163

52
49
40
39
33
31
31
30
29
26

JARNÍ KRKONOŠSKÝ RAPID 2016
 Termín: 16. 4. 2016
 Místo konání: Sportovní hala Rokytnice nad Jizerou
 Vedoucí turnaje: Zdeněk Hollmann, e-mail: zhollmann@seznam.cz,
Mob.: 604 670 992, Tel.: 481 523 843
 Rozhodčí: Luboš Šimůnek, Josef Pohořalý
 Hrací řád: 2 x 15 min/9 kol
 Kategorie: Bez omezení
 Přihlášky: do 15. 4. 2016
 Vklad: 70 Kč, 30 Kč - děti
 Právo účasti: Registrovaní i neregistrovaní
 Podmínka účasti: Každý lichý hráč jednoho oddílu přiveze kompletní šachovou soupravu včetně provozuschopných hodin (pořadatel má jen vyčerpatelnou rezervu).
 Časový plán: Prezentace 8:15 - 8:50
1. kolo - od 9:30
po 5. kole 30 minut přestávka
 Občerstvení: Zajištěno

Srdečně zvou pořadatelé

Za TJ Spartak Výbor Lyžařského klubu

Tělovýchovná jednota SPARTAK Rokytnice nad Jizerou všechny srdečně zve na

KONFERENCI TJ SPARTAK Rokytnice nad Jizerou, z.s.,
která se uskuteční v jídelně ZŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou v pátek 15. 4. 2016 od 18:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni…
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Silový trojboj
5. - 12. 3. 2016
Mistrovství Evropy v klasickém
(RAW) silovém trojboji
– Tartu / Estonsko

Jakub Sedláček se stal
vicemistrem Evropy.

V kategorii do 93 kg obsadil parádní
druhé místo.
Dále získal zlato ve dřepu a v benchpressu vytvořil nový evropský rekord.

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
připravuje pro následující období tyto akce:
 Jarní Polsko – autobusový výlet

 Za krásami našich vesniček

 Dne 23. 4. 2016 v 6:00 hod. odjezd od ČSAD
v Horní Rokytnici n. Jiz., bus staví na všech zastávkách v Rokytnici n. Jiz. nebo dle dohody. Příjezd kolem 22:00 hod. Navštívíme: Park Narodowy Gor Stolowych, Bledne Skaly, Szczeliniec
Wielki (Velká Hejšovina) nebo Wambierzyce,
Osówka (podzemní město) nebo Jedlina Zdroj,
Wojslawice arboretum, Zabkowice Sl. (šikmá
věž) a Klodzko. Pěšky do 20 km, lze i zkrátit.
Občerstvení z vlastních zásob nebo v kioscích
u parkovišť. Je potřeba počítat se vstupným,
proto si vezměte s sebou polské zloté.
 Cena výletu: Členové KČT a TJ Spartak Rokytnice – 250,- Kč, ostatní – 300,- Kč, děti do 15
let v doprovodu rodičů – 100,- Kč.
 Přihlášky s úhradou ceny výletu přijímá do
15. 4. 2016 Hana Hejralová v Komerční bance.
 Výlet organizuje: Miroslav Kavan,
tel: 723 215 322.

 Dne 28. 5. 2016 ve 13:00 hod. sraz u radnice v Rokytnici n. Jiz. Odtud vyrazíme pěšky.
Trasa: Zimní strana - Kroupovi - lávka přes
Jizeru - Zadní a Přední Blansko - Fryštejn - Dolánkami do Sklenařic - Mexiko (občerstvení)
- Tomášův kříž - Jarák - Jabloneček. Délka trasy asi 9,5 km. V Jablonečku možnost dalšího
občerstvení v některé z restaurací. Odjezd
z Jablonečka (nám.) linkovým busem v 18:02
hod. V případě deště se akce překládá na příští sobotu, tj. 4. 6. 016.
 Akci organizují: Danuše Šimůnková a Zdeněk
Šimůnek, tel: 732 236 170.

 Výstup na Žalý

2. mistrovství ČR dorostu, juniorů,
mužů, žen a m
 asters
v klasickém RAW
benchpressu Liberec,
Koloseum 26. 3. 2016.
V této soutěži obsadil

Jakub Sedláček

v kategorii open – 93 kg
suverénně 1. místo.
Celou soutěž ovládl vítězstvím
v absolutním pořadí.

 Dne 7. 5. 2016 v 8:00 hod. sraz u sportovní
haly v Rokytnici n. Jiz. a odtud odjezd vlastními osobními automobily do Jilemnice. Další možností je odjezd v 7:38 hod. linkovým
busem od ČSAD v Horní Rokytnici n. Jiz. do
Jablonečku na nádraží a odtud v 8:15 hod.
vlakem do Jilemnice. Prezentace proběhne v Jilemnici u sokolovny od 8:30 do 10:00
hod. Kontrola na Žalém od 11:00 do 13:00
hod. (možná i dříve), zde je možnost občerstvení a potom zpátky do Jilemnice. Cena
startovného 10,- Kč. Délka trasy asi 20 km.
Připravuje se i cyklotrasa. Propozice dosud
nevyšly. Návrat do Rokytnice n. Jiz. busem,
vlakem nebo autem, podle toho, jak se
kdo vrátí ze Žalého do Jilemnice a jaký použil dopravní prostředek. Výlet organizuje:
Antonín Sajdl, tel: 604 836 063.

 Jizerské hory
 Dne 21. 5. 2016 v 8:04 hod. odjezd linkovým
autobusem od ČSAD v Horní Rokytnici n. Jiz.
(staví na všech zastávkách). Příjezd do Jablonce n. Nis. v 9:36 hod., kde je přestup na
bus do Janova n. Nis. Odtud pěšky na trase:
Janov n. Nis. – Severák – Slovanka – Hrabětice – (možnost i hráz přehrady Josefův Důl)
– Prezidentská chata – Královka – po modré
Bedřichov – Hašlerova chata – Harcovský les.
Dále jsou 2 varianty pokračování:
 a) z Janova n. Nis. busem do Jablonce n. Nis.
nebo
 b) U buku – Jablonec n. Nis., U Silky a dále busem do Jablonce n. Nis.
 Nenáročná pěší trasa má délku 17 – 20 km
(dle zvolené závěrečné varianty). Z Jablonce
n. Nis., aut. nádr. odjezd v 19:15 hod. Příjezd
do Rokytnice n. Jiz. ve 20:10 hod.
 Doporučená výbava: mapa KČT č. 20-21 Jizerské hory a Frýdlantsko. Výlet organizuje:
Pavel Novotný, tel: 736 459 696.

 Motorkářský vzlet
 Dne 22. 5. 2016 sraz v 9:30 hod. u radnice na
náměstí na jakémkoliv motocyklu. Pohodová
vyjížďka do Jizerek. Trasa cca 80 – 100 km.
 Vzlet organizuje: Jaroslav Hejral,
tel: 737 248 405.
Rokytnický zpravodaj
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 Líšenské pochody
 Dne 4. 6. 2016 v 7:30 hod. sraz u sportovní
haly v Rokytnici n. Jiz. Odtud odjezd vlastními
osobními automobily do Líšného (parkování
v místě zajištěno). Start od sokolovny v Líšném od 6:15 do 11:00 hod. v závislosti na délce trasy. Trasy jsou letos délky: 7, 12, 21, 30,
40 a 50 m. Po prezentaci a zaplacení startovného 10,- / 25,- / s40,- Kč dostanou účastníci
kontrolní list s mapkou. Při příchodu do cíle
obdrží každý diplom a odznak nebo plaketu.
Občerstvení zajištěno na startu a na trase.
Více na: www.lisenske-pochody.cz
 Na rokytnické účastníky pochodu se těší:
Antonín SAJDL, tel: 604 836 063.

 Cimrmanova cyklostezka
 Dne 11. 6. 2016 v 7:30 hod. sraz u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz. Odtud pojedeme
na kole na trase: Rokytnice n. Jiz. – Paseky
n. Jiz. – Mexiko – Návarov – Zlatá Olešnice
“Na Vrších“ – Tanvald „U Labutě“ – Liptákov
– Desná – Jizerka – Orle (Polsko) – Rokytnice n. Jiz. Délka této středně náročné trasy
činí cca 80 km. Možnost i zkrácené verze
= Spanilá jízda, kterou pořádají cimrmanologové z Tanvaldu. Start Spanilé jízdy je ve
Zlaté Olešnici „Na Vrších“ od 9:30 do 10:00
hod. Doprovodné programy v Tanvaldě
u kostela sv. Františka z Assisi od 12:00
hod. a v Příchovicích, U Čápa od 14:30 hod.
 Doporučená výbava: Trekové nebo silniční kolo a mapa KČT č. 20-21 Jizerské hory
a Frýdlantsko.
 Výlet organizuje: Pavel Novotný,
tel: 736 459 696.

Výlety a akce jsou organizovány nejen
pro turisty, ale i širokou veřejnost,
kterou na ně srdečně zveme. Změna
programu je vyhrazena, proto je vhodné
před plánovanou akcí kontaktovat
vedoucího akce.
Více informací naleznete na našich
webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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 Obrazem ze Základní školy

 Obrazem z Horní Mateřské školy
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