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Z jednání rady města
Radě města byla předložena k projednání problematika
stánkového prodeje na Dolním náměstí. Jedná se o stánkový prodej, který je provozován mimo organizované trhy spotřebního zboží, které probíhají na Dolním náměstí jednou za
měsíc. Rada města konstatovala, že neorganizovaný stánkový
prodej je nevhodný zejména z estetického hlediska a v zimním období brání parkování vozidel na parkovišti před radnicí
a samoobsluhou.
RM proto rozhodla vyhradit pro tento typ stánkového prodeje prostor na parkovišti před radnicí vpravo od hlavního
schodiště podél budovy směrem k samoobsluze TESCO v období od 1. dubna do 30. listopadu příslušného kalendářního roku
s tím, že stánkový prodej v zimním měsících nebude povolován vůbec.
RM vzala na vědomí převod vlastnického práva k nemovitostem z Pozemkového fondu České republiky na Město

Rokytnice nad Jizerou. Jedná se o převod vlastnických práv
k nemovitostem ppč. 980/9, 980/11, 980/13, 2012/5, 2012/6,
2437/2, 2447/2, 1250/2, 1247/2, v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou. K nabytí vlastnického práva dochází dle § 2 zákona
č. 172/1991 Sb..
RM schválila uzavření smlouvy č.1669/VII/07 s firmou VČP
Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové o způsobu
a podmínkách převzetí budoucího provozu (užívání) a údržby
stavby STL plynovodu a STL přeložky plynu v lokalitě Základní
škola, Dolní Rokytnice 172 a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše jejím podpisem.
RM následně schválila zadání zakázky na zhotovení STL plynovodu a přípojky plynu v lokalitě Základní školy, Dolní 172,
Rokytnice nad Jizerou společnosti ADÁMEK Jaroměř spol. s r. o.
z a celkovou cenu 394.331,- Kč včetně DPH a zároveň pověřila
starostu města podpisem smlouvy o dílo a finanční úsek přípravou příslušného rozpočtového opatření pro zastupitelstvo
města.
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RM zrušila své usnesení č. 475 ze dne 4.12.2006, které se
týkalo schválení podpisu nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem centrálních parkovišť s firmou ACTIV, s.r.o. Rada města
pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše a místostarostu
Petra Kadavého oslovením členů zastupitelstva města ohledně jejich zájmu být členy komise pro posouzení možností provozu centrálních parkovišť.
Komise byla na následujíci radě měsrta jmenována v tomto
složení: Ing. Petr Matyáš, Petr Kadavý, Daniel Janata, Ing.
Leoš Pavlata, Mgr. Jarmila Vávrová, Miroš Hanč, Ing. Miroslav
Jína, Hana Hejralová a MUDr. Daniela Zajícová.
RM schválila poskytnutí následujících finančních příspěvků
– grantů – z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou v rámci
I. pololetí roku 2007:
Klub důchodců Rokytnice
7.000,- Kč . na celoroční činnost spolku
Svaz důchodců Vilémov
5.000,- Kč . na celoroční činnost spolku
SDH Rokytnice
5.000,- Kč . na Hasičský ples
SDH Vilémov
3.000,- Kč . na Společenský večer s hudbou
Alpin club
5.000,- Kč . na soutěž „O dřevěného Krakonoše 2007“
Radě města bylo předloženo ke schválení vypsání poptávkového řízení na zhotovení projektové dokumentace pro územní
řízení o umístění stavby. Jedná se o projektovou dokumentaci na vybudování technické a dopravní infrastruktury pro
4 rodinné domy na pozemcích ppč. 1369/2 a 1369/11 v k.
ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Zastupitelstvo na svém jednání dne 13. 9. 2006 schválilo záměr projektové a investiční
výstavby na výše jmenovaných pozemcích. Radě města byl
úsekem rozvoje města předložen text výzvy pro podání nabídky. Rada města tento text schválila.
Tajemnice úřadu informovala radu města o obsahu
inspekční zprávy České školní inspekce Liberec, která byla
uskutečněna ve dnech 25.-26.1.2007 v Mateřské škole, Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jizerou. Při inspekci nebyly
zjištěny žádné nedostatky.

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelům byl předložen návrh usnesení ohledně hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok
2006. Usnesení vyjadřuje hospodářské výsledky příspěvkových
organizací včetně návrhů převodů do jejich rezervních fondů
nebo fondu odměn.
ZM vzalo na vědomí následující výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2006 a zároveň schválilo následující převody hospodářských výsledků.
Základní škola, Dolní Rokytnice 172, Rokytnice nad Jizerou, ředitel Mgr.Miroslav Bouda
hlavní činnost . . . . . . 123.427,52 Kč
hospodářská činnost . -10.229,93 Kč
- do rezervního fondu bude převedena částka 113.197,59 Kč.
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Dolní
Rokytnice 172, Rokytnice nad Jizerou, ředitelka Mgr.Jana
Janouchová
hlavní činnost . . . . . . . 49.240,68 Kč
vedlejší činnost . . . . . . 2.947,00 Kč
- do rezervního fondu bude převedena částka 52.187,68,- Kč.

Mateřská škola, Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou, ředitelka paní Helena Neumannová
hlavní činnost . . . . . . . . 5.140,09 Kč
hospodářská činnost . . 18.709,44 Kč
- do rezervního fondu bude převedena částka 13.569,35 Kč.
Mateřská škola, Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jizerou, ředitelka PaedDr. Eva Maloňová
hlavní činnost . . . . . . . 13.265,47 Kč
hospodářská činnost . . 14.683,65 Kč
- do rezervního fondu bude převedena částka 27.949,12 Kč.
Dům dětí a mládeže Pod střechou, Horní Rokytnice 467,
Rokytnice nad Jizerou, ředitelka Mgr.Blanka Nechanická
hlavní činnost . . . . . . . . .35.331,- Kč
- do rezervního fondu bude převedena částka 28.265,30 Kč
a do fondu odměn bude převedena částka 7.066,- Kč.
ZM schválilo rozpočet Města Rokytnice nad Jizerou pro
rok 2007 jako schodkový o celkových výdajích ve výši
58.113.770,- Kč a příjmech ve výši 53.990.770,- Kč s tím, že
schodek ve výši 4.123.000,- Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let, a to zůstatkem bankovních účtů na
položce 8115 z roku 2006.

Konečné prodeje obecních pozemků
ZM schválilo směnu ppč. 1014/2, části ppč. 1000/3 a stpč.
926/3 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou)za část stpč.
171/2, ppč. 1000/9 (vlastník Ing. Mikulčáková, pan Bláha)
a dále za část ppč. 1000/8, 1000/2 (vlastník Eprona, a.s.),
vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, a to za podmínky, že
zbývající části metrů budou ze strany žadatelů doplaceny za
cenu 280,- Kč/m2.
ZM schválilo směnu části ppč. 775/3 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za stpč. 160,
ppč. 784/1 a část ppč. 784/3 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastníci manželé Hejnicovi) s tím, že dolní část pozemku v šíři
4 m bude ponechána ve vlastnictví města, rozdíl metrů bude
žadatelem doplacen za cenu 340,- Kč/m2 a náklady na GP
ponese město.
ZM schválilo směnu části ppč. 1339 a části ppč. 1273/4
v k ú. HR (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč.
1273/3 v k.ú. HR (vlastníci manželé Konířovi) s tím, že náklady na geometrické zaměření ponese ve výši 1/2 město a ve
výši 1/2 manželé Konířovi.
ZM schválilo prodej části ppč. 89/2 v k.ú. Dolní Rokytnice
(bez asfaltové plochy a části nad ní) panu Zdeňkovi Buluškovi,
DR 365 a Pavle Doubkové, DR 365 za cenu 400,- Kč/m2.
ZM schválilo prodej stpč. 585 v k.ú. Dolní Rokytnice a stpč.
596 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou společnosti Implementace, s.r.o., Praha 4 za cenu 1.000,- Kč/m2.
ZM schválilo prodej ppč. 68 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou panu Zdeňkovi Poštolkovi, Praha za cenu 100,- Kč/m2.
ZM schválilo směnu části ppč. 1216/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastníci Dagmar a František Ventovi) za část
ppč. 1214/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) s tím, že náklady na GP ponesou
žadatelé.
ZM schválilo dodatečné zahrnutí části ppč. 1929/4 v k.ú.
Dolní Rokytnice (metry ze spodní části) do směny pozem-
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ků s panem Miroslavem Kobrem, DR 428, schválené ZM dne
26.4.2006 usnesením č.871.
ZM schválilo prodej části ppč. 1070/1 v k.ú. Dolní Rokytnice
panu Jaroslavovi Bečkovi, DR 317, a to části pod stavbou dle
GP 1045-159/2006 stpč. 565/2 v k.ú. DR – 7 m2 za cenu 800,Kč/m2.
ZM schválilo změnu splátkového kalendáře závazku společnosti Spartak Rokytnice a.s. vyplývajícího ze smlouvy o převzetí dluhu ze dne 17. 7. 2006. Závazek společnosti Spartak
Rokytnice a.s ve výši 18.795.000,- tak bude uhrazen dle následujícího nového splátkového kalendáře:
do 20.3. 2008 - 6.000.000,- Kč
do 20.3. 2009 - 6.000.000,- Kč
do 20.3. 2010 - 6.795.000,- Kč
ZM schválilo uvedený nový splátkový kalendář za podmínky, že Komerční banka a.s. povolí městu odpovídající změnu
splátkového kalendáře úvěru poskytnutého na základě smlouvy č. 7350005200113 ze dne 10. 8. 2005 a za podmínky, že společnost Spartak Rokytnice a.s. uhradí městu veškeré náklady
vzniklé v souvislosti se změnou tohoto splátkového kalendáře,
zejména pak náklady v podobě navýšení úroků a jednorázových poplatků souvisejících se změnou splátek úvěru.

ZM pověřilo vedoucí finančního úseku města paní Petru
Stojanovou zpracováním rozpočtového opatření souvisejícího
s odkladem splátky a jeho předložením zastupitelstvu města
ke schválení.

Problematika dlouhodobého pronájmu
centrálních parkovišť
ZM zrušilo usnesení č.967 ze dne 22. září 2006, kterým
bylo schváleno uzavření smlouvy se společností ACTIV s.r.o.
a pověřilo radu města jmenováním nejméně 5ti členné komise složené z členů rady a členů zastupitelstva, která znovu
prověří všechna možná řešení problematiky provozu centrálních parkovišť v Horní Rokytnici.

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou, které se bude konat ve středu
25. dubna 2007 od 17.00 hodin v jídelně základní školy na
Dolním náměstí (vchod jako do městské knihovny)

ZM pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
Dodatku ke smlouvě o úvěru mezi městem a Komerční bankou
a.s, kterým bude provedena změna splátek úvěru poskytnutého na základě smlouvy č. 7350005200113 ze dne 10. 8. 2005.
ZM pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
dohody mezi městem a Spartak Rokytnice a.s., na základě
které dojde ke změně splátkového kalendáře závazku společnosti Spartak Rokytnice a.s., a na základě které se Spartak
Rokytnice a.s. zaváže uhradit městu veškeré náklady vzniklé
v souvislosti se změnou splátkového kalendáře.

Program jednání:
1. Úvod, schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
a zapisovatelky
3. Schválení zápisu z minulého jednání z 21. 2. 2007
4. Hospodaření města
a) plnění rozpočtu k 31. 3. 2007
b) schválení rozpočtových opatření
5. Prodeje obecních pozemků
6. Různé:
a) Záměr zřízení svazku obcí „Západní Krkonoše“
b) Zpráva o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou
7. Diskuse, Závěr
-EM-

Rozpočet města pro rok 2007 – (v tis. Kč)
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 21. 2. 2007 schválilo rozpočet města na rok 2007. Rozpočet byl
schválen v částkách souhrnných za jednotlivé paragrafy. Podrobný rozpočet v pracovní verzi je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě - u tajemnice nebo na ﬁnančním úseku.

PěÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob – ostatní
Zrušené daně – příjmy fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečištění ovzduší
Správní poplatky
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Příjaté příspěvky – cestovní ruch
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za výherní hrací přístroje
Poplatky za povolení k vjezdu
Daň z nemovitosti
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – soc. dávky
Příspěvek na platy na veřejně prospěšné práce
Dotace na územní plán od Krajského úřadu
Příjmy z pronájmu ČOV

VÝDAJE
4.748,6
2.400
280
40
5.360
2.500,2
8.600
23
270
1
1.990
60,5
1.325
140
3
460
120
30
1.787
10
2.175,5
5.563,770
180
99
640,7
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Silnice, opravy a údržba, zimní údržba
Veřejná doprava – obslužnost autobusy
Odvádění odpadních vod
Předškolní zařízení (mateřské školy)
Speciální základní školy
Základní školy
Dům dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Rozhlas a televize
Kulturní dům
Otatní činnosti kultury, podpora akcí
Činnosti knihovnické
Městská policie
Požární ochrana – dobrovolná část
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby (vč. Drobných služeb)
Sběr a svoz odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)
Příspěvek na živobytí – soc. dávka
Doplatek na bydlení – soc. dávka
Úhrada nezbyt.jednoráz.výdajů – soc. dáv.
Kompenzace, bezb.byty - soc. dávka
Č

7.081,4
292,5
100
2.020
661
4.180
399
200,3
174
65
456
157
384,750
806,6
493,4
954
142,6
2,267,4
3.260
665
413
2.000
1.300
1.263,770
1.000

Příjmy z knihovnické činnosti
Nájemné za kabelovou televizi

17
257

Připojovací poplatky kabelová televize
Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy za pronájem nebytových prostor
Příjmy z divadla

36
445
320
3,2

Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa
Příjmy Drobných služeb města
Příjmy pečovatelské služby
Příjmy za odměny za tříděný odpad
Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad
Příjmy z poskytovaných služeb – SDH
Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa (úřad)
Úroky
Nájemné z uzavřených smluv - pozemky
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z parkování
Příjmy z prodejů ostatních nemovitostí, splátky smluv
Příjmy z prodejů pozemků – splátka TJ Spartka
Příjmy z prodje pozemků – spol. Tre Coli
Ostatní příjmy (směnka od TJ Spartak)
+ zůstatek bankovních účtu na pokrytí schodku
CELKEM PŘÍJMY

55
45
35
230
230
15
122
38
400
3.100
380
360
1.595,3
1.500
6.000
4.123
58.113,770

Činnost místní správy (městský úřad)
Zastupitelstvo obce (včetně starosty,
místostarosty)
Cestovní ruch a regionální správa
Fin. vypořádání z minulých let – vratka KU
Pojištění + náklady na prodej pozemků
Dotace VHS + úhrada sankcí finančnímu
úřadu
Splátky úvěrů od Komerční banky

16.006,95
1.512

VÝDAJE CELKEM

58.113,770

486
256,762
441
1.033,438
7.640,9

Schválené veřejné zakázky pro rok 2007 plynoucí z rozpočtu

Název zakázky

cena/hodnota v Kč

Oprava místní komunikace v Horní Rokytnici – Chata Lovčenka
(předpokládá se finanční spoluúčast ze strany Správy KRNAP a Spartak
Rokytnice, a.s.)
Oprava mostku v Dolní Rokytnici – u Řezáčů
Oprava místních komunikacích v Horní Rokytnici – po povodních
(oprava bude provedena pouze za předpokladu získání dotace)
Projektová dokumentace – oprava komunikace od kulturního domu
do lokality Horní Ves, včetně odvodnění
Oprava místní komunikace – od kulturního domu do lokality Horní Ves
Projektová dokumentace – rekonstrukce budov mateřských škol včetně
tepelně technických opatření
Opravy budovy základní školy – přeložení plynu, úžlabí, apod.
Architektonická studie rekonstrukce základní školy
Vybudování WC dle hygienických předpisů v domě dětí a mládeže
Vybudování přístřešku u bytového domu čp. 663 v Horní Rokytnici
Nátěr stožárů veřejného osvětlení
Osazení 3 ks stožárů veřejného osvětlení, lokalita Horní Ves
Oprava hřbitovní zdi a oplocení včetně odvodnění
Oprava oplocení ČOV u koupaliště
Vybudování autobusové zastávky na Dolním náměstí
Oprava hasičského vozidla (je žádáno o dotaci)
Oprava hasičské nádrže na Letní straně (je žádáno o dotaci)

spoluúčast 300.000,135.000,spoluúčast 900.000,355.000,2.526.000,700.000,430.000,650.000,40.000,70.000,90.000,40.000,50.000,30.000,95.000,100.000,30.000,-

Zprávy z úřadů
Změny obecně závazných vyhlášek
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 21. 2. 2007 schválilo následující změny platných obecně závazných vyhlášek:
Změna obecně závazné vyhlášky č.6/2004 o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním
poplatku z ubytovací kapacity

Dosud byli ubytovatelé povinni přiznat poplatkovou povinnost předložením evidenční knihy a zaplacením vypočítaného
poplatku správci poplatku jednou ročně – nejpozději do 30. 4.
příslušného kalendářního roku.
• Změna vyhlášky stanovuje, aby poplatková povinnost byla plněna 2x ročně za uplynulé období, ve kterém poplatková povinnost vznikla, vždy nejpozději do
30. dubna a 31. října.
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jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.
Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje
počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými
kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné.
Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu
přepravovány k recyklaci.

Na tuto změnu upozorňujeme všechny ubytovatele
a žádáme je, aby své povinnosti plnili včas. Pokud poplatky nebudou zaplaceny včas a v řádné výši, může správce
jejich výši navýšit až na jejich trojnásobek!!!
Změna obecně závazné vyhlášky č.5/2004 o místním
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst částí města
Důvodem změny této vyhlášky je změna dopravního značení
na Studenově, na křižovatce v části obce Hranice směrem na
Studenov a do části obce Hleďsebe. Dosud zde byla umístěna zákazová dopravní značka, která umožňovala vjezd pouze
na základě povolení městského úřadu. Na základě doporučení
dopravní komise zde dochází ke změně dopravního značení
spočívajícího v zákazu vjezdu pouze motorovým vozidlům,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez – 6 tun.
Vozidlům Správy KRNAP včetně Lesů ČR bude vjezd dodatkovou tabulkou povolen.
• Z výše uvedeného vyplývá, že vlastníci objektů v této
lokalitě již nebudou potřebovat pro příjezd osobními
automobily povolenku městského úřadu.

Termín pro odkládání nebezpečného
a velkoobjemového odpadu v rámci místního poplatku ve Sběrném dvoře
Rada města v souladu se článkem 3 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky města Rokytnice nad Jizerou č.3/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem stanovila termín
pro odkládání nebezpečných složek odpadu a velkoobjemového odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře
v Rokytnici nad Jizerou:
Termín:
2. května 2007 – 6. května 2007
(od středy do neděle, tj. každý den)
Provozní doba: vždy od 13.00 – 18.00 hodin.

Neházejte zářivky do popelnic
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se
směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při
rozbití unikat nebezpečné látky.
Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové
zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr,
který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky.
Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete
vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru
a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného
odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným
dokladem.
Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité
zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete.
V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných
zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru
použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě
tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by

Město Rokytnice nad Jizerou má zájem, aby se množství
odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále
zvyšoval. Proto uzavřela smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy - žádnou
zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud
se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude
možné z nich více než devadesát procent materiálu (sklo,
hliník) využít .

Svoz železného šrotu
Svoz železného šrotu bude pravidelně svážen v průběhu
celého měsíce dubna.
Kdo bude mít o odvoz kovových odpadů zájem, ať ho přistaví do blízkosti místních komunikací.
Kovový odpad bude svážen firmou S + A Votočkovi, sběrné
suroviny.

Ověřené výpisy z informačních systémů
veřejné správy
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou se s účinností od
1. 1. 2007 stal úřadem, kde občané mohou získat ověřený
výstup ze systémů veřejné správy.
V současné době se jedná o tyto výstupy:
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
Ověřený výstup/výpis zpracovaný naším městským úřadem
má stejnou hodnotu jako výpis získaný přímo na katastrálních
úřadech nebo krajských soudech.
Jak postupovat?
• tyto výpisy vydává pracovnice kanceláře starosty města sl. Klára Podzimková, DiS. (I. patro, č.dveří 15, tel.
481549311)
• před požádáním o zpracování výpisu je třeba znát
základní údaje. U výpisu z katastru nemovitostí je třeba
znát úplný název katastrálního území a dále např. číslo
listu vlastnictví nebo číslo pozemkové parcely. V případě výpisu z katastru nemovitostí upozorňujeme, že ze
systému nelze tisknout a ověřovat snímky katastrálních
map. U výpisu z obchodního rejstříku je třeba znát přesný
název obchodní společnosti nebo identiﬁkační číslo.
• výpis je žadateli následně vyhotoven a předán v listinné
podobě s ověřující doložkou nebo razítkem Městského
úřadu Rokytnice nad Jizerou.
• zpracování výpisů je zpoplatněno zákonem o správních
poplatcích č.643/2004 Sb. Žadatel tedy uhradí za každou
započatou stránku A4 částku 50,- Kč.
Smyslem celého projektu je, aby tyto nejčastěji využívané
dokumenty mohl občan získat na místě co nejbližším k jeho
trvalému bydlišti. V podstatě má obíhat „dokument“ nikoliv
„občan“.
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V brzké budoucnosti:
- bude možné prostřednictvím Městského úřadu Rokytnice
nad Jizerou získat i ověřený výstup z živnostenského rejstříku.
- Městský úřad Rokytnice nad Jizerou byl zařazen do pilotního projektu Czech POINT, který sjednocuje rozhraní pro
získání výstupů ze systémů veřejné správy, konkrétně výpis
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského
rejstříku. V současné době probíhá proškolování pověřených
pracovníků a v druhé polovině dubna by mělo dojít k instalaci
příslušného programového vybavení.
Do roka a do dne – možná:
- Poslanecké sněmovně byla předložena novela zákona
o vedení rejstříku trestů. Předpokládá se, že během jara roku
2008 bude možné na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou
získávat i výpis z rejstříku trestů. Zároveň se předpokládá,
že by tyto výpisy zajišťovalo oddělení matriky. Vše v současné době závisí na rychlosti našich zákonodárců a technických
pracovníků.
-MŠ-

Změny jízdních řádů autobusové dopravy
od 4. 3. 2007
1. Spoj linky č. 670 083 z Rokytnice n.J. do Jablonce n.J.,
který byl od 10.12.2006 posunut na odjezdu z původních 18:08
na 18:40 a zároveň došlo i ke zrušení autobusu na téže lince s
odjezdem v 18:50. Tento posun byl shledán jako nevyhovující,
neboť to činí problémy zaměstnancům z Horní Rokytnice na
noční směnu do domova důchodců a taktéž zaměstnancům
z denní směny, nevhodné je to i pro řadu dalších zaměstnanců, neboť předchozí spoj jede již v 16:25 z náměstí a pak až
do 18:45 žádný další spoj do Jablonce n.J. nejede.
Řešení:
- Byl zřízen nový autobusový spoj na lince 670 083, který pojede v 17:30 z Rokytnice n.J.,prov.ČSAD do Jablonce
n.Jiz.,žel.st., kde zároveň zajistí přípoj na osobní vlak 15 513
do Jilemnice a Martinic.
- Dále tento spoj nově zajistí přípoj na autobus na lince
670 084, který jede z Rokytnice n.J.,host. v 17:40 do Harrachova a dosud k němu přípoj chyběl. Protože je nutné, aby se
na tento spoj nasazený autobus vrátil zpátky, bude zaveden
i další nový spoj, v 17:55 od železniční stanice v Jablonci n.J.,
který nově zajistí přípoj k vlaku 15 514 (příjezd 17:50), který dosud chyběl, dále svou časovou polohou zkrátí dosavadní
delší prodlevu mezi spojeními v 17:32 a 19:12 z Jablonce n.J.
do Rokytnice.
- Protože si zavedení nových spojů vyžádá vícenáklady na
provoz linkové dopravy, bylo zároveň nutno omezit minimálně využívaný poslední večerní spoj na lince 670 083 v 19:40
z Rokytnice n.J.,prov.ČSAD tak, že bude převeden na linku
670 084, pojede z Rokytnice n.J.,prov.ČSAD až ve 20:10 a na
zastávce Rokytnice n.J.,host. bude navazovat na dálkový
autobusový spoj na lince 670 036 z Brna, kterému zajistí přípoj do Harrachova, z Rokytnice n.J.,host. pojede v čase dosavadního spoje č. 23 na lince 670 084, cestující z Rokytnice do
Harrachova tak nebudou muset čekat půlhodiny „u Kroupů“
nebo jet zajížďkou přes Jablonec n.J. Lze doufat, že se toto
doprovodné opatření setká s pochopením, v případě oprávněného požadavku může být dále upraveno.
- Poslední změnou je úprava odjezdu spoje linky 670 083
z dosavadních 18:40 z Rokytnice n.J.,prov.ČSAD na 18:45
tak, aby jej stíhali zaměstnanci z odpolední směny v Domově
důchodců a stihl se i přípoj na vlak 5477 do Jaroměře, který
tak i nadále bude tvořit poslední večerní spojení Rokytnice
s Jilemnicí a dalšími destinacemi, včetně Hradce Králové.

2. Spoj č. 4 na lince 670 084, vyjíždějící z Harrachova
v 5:30 přes Jablonec n.J. do Rokytnice, má od 10.12.2006
kratší čekací dobu v Jablonci n.J., navazuje na vlak 15 502
s příjezdem v 5:49 a do Rokytnice k prov. ČSAD přijíždí v 6:25.
Tato změna byla iniciována nutností nalézt volný autobus pro
ranní školní spoj do Jilemnice a Vrchlabí. Tato úprava na lince
670 084 byla posouzena jako ne nejvhodnější, neboť pracovní doba společnosti Eprona i městského úřadu začíná v 7:00.
Tím pádem zaměstnanci přijíždí do Rokytnice zbytečně brzy
a další, kteří mezi Jilemnicí a Jabloncem n.J. nevyužívají vlak
a jezdí autobusem na lince 690 850, nemají přípoj od Rokytnice n.J.,host. dále do města.
Řešení:
- tato připomínka byla podrobně konzultována s dopravcem
ČSAD Semily, a.s. Ranní období je však komplikovanější než
odpolední, v době ranní špičky jsou všechny disponibilní autobusy v plném provozním nasazení a vytvoření nových spojů
je velmi obtížné. V tomto konkrétním případě právě úpravou
ranního provozu, která umožnila zlepšení ranního školního
spojení do Jilemnice a Vrchlabí, byla zároveň zablokována
možnost zlepšení ranního spojení z Jablonce n.J. do Rokytnice, neboť v inkriminované době okolo 6:30 není k dispozici
volný autobus, autobus ze spoje č. 4 linky 670 084 dále jede
(s obratem 5 minut na zast. Rokytnice n.J.,prov.ČSAD) jako
spoj 7 na lince 670 081 do Jilemnice a Vrchlabí a nemůže tedy
z Jablonce n.J. odjíždět déle než v současných 6:00 z Jablonce n.J.,nám.
- Jediným řešením byl posun odjezdu spoje č. 7 na lince
670 081 na pozdější čas (s ohledem na nutnost dojezdu do
škol ve Vrchlabí na 8 hodinu o maximálně možných 15 minut)
a následná úprava spoje č. 4 linky 670 084. Díky tomu je možné čekat (maximálně ale 5 minut) na zastávce Jablonec n.J.
na příjezd autobusu linky 690 850, spoj č. 5. Aby mohl být
znovu obnoven přípoj spoje č. 4 linky 670 084 na spoj č. 5 linky 690 850 bylo by nutné posunout odjezd spoje č. 7 na lince
670 081 tak, že by přijížděl do Vrchlabí až těsně před 8 hodinou, v 7:53 k pivovaru.

Změny jízdních řádů autobusové dopravy
od 1. 4. 2007
Na lince 670 083 (Rokytnice n.J. – Jablonec n.J.):
- zkrácení spoje č.1 (7:35 z Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD),
který je veden jako posilový ke spoji č.1 na lince 670 036
(Rokytnice n.J. – Hr.Králové – Brno) jedoucím ve stejném
čase (7:35 z Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD), jen do Rokytnice
n.J.,náměstí, tj. do úseku kde má největší smysl (vozí školní
děti po Rokytnici)
- s výše uvedeným související zkrácení spoje č.4 (8:00
z Jablonec n.Jiz.,žel.st.) rovněž jen na úsek Rokytnice
n.J.,náměstí - Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD,
- zavedení nového spoje č.19 o sobotách a nedělích, který
by nahradil současný spoj č. 9 (14:05 z Rokytnice n.Jiz.,prov.
ČSAD) a který by odjížděl již ve 13:10 z Rokytnice n.Jiz., prov.
ČSAD a měl by tak v Jablonec n.Jiz.,žel.st. přípoj na vlak
15509 (odj. 14:10), který současný spoj č. 9 nestíhá (přijíždí
do Jablonec n.Jiz.,žel.st. až 15 minut po odjezdu vlaku),
- zavedení nového spoje č.14, který by zajistil o sobotách a nedělích přípoj od vlaku 15508 (příj.11:41) z Jablonec n.Jiz.,žel.st. (odj. 11:45, tj. ihned po příjezdu vlaku) do
Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD,
- zrušení minimálně využívaného spoje č.12 o sobotách
a nedělích (14:50 z Jablonec n.Jiz.,žel.st.), který sice na první pohled vypadá jako přípoj k vlaku 5466 (příj. 14:42), tento
vlak ale jezdí jen v pracovní dny a tak se zde o přípoj nejedná
a význam spoje je tak malý.
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Na lince 670 089 (Rokytnice n.J. – Jablonec n.J. – Paseky
n.Jiz.):
- úprava spoje č.3 tak, že by tento spoj, stejně jako všechny
ostatní spoje na této lince nezajížděl do Jablonce n.Jiz.,nám.
a jel z Rokytnice přímo do Pasek, posunutí odjezdu spoje až
na 7:00 z Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD (ze současných 6:40),
tj. tak, aby nejel v časovém souběhu se spojem č.7 na lince
670 081 (Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD – Vrchlabí), který nově od
4.3. odjíždí až v 6:45 z Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD,
- přípoj na spoj č.3 z Jablonce n.Jiz., nám. do Pasek bude
i nadále zachován, bude ho zajišťovat nezměněný spoj č.
2 na lince 670 082 (Rokytnice n.J. – Jablonec n.J. - Jablonec n.Jiz.,Horní Dušnice), který odjíždí v 7:06 z Jablonce
n.Jiz.,nám. a na zastávce Rokytnice n.Jiz.,host. bude mít přípoj na upravený spoj č.3 linky 670 089.
Upozorňujeme všechny občany, kteří využívají autobusovou dopravu, že připomínky k platným jízdním řádům lze
celoročně předkládat buď prostřednictvím Městského úřadu
v Rokytnici nad Jizerou (nejlépe u tajemnice úřadu) nebo
přímo Krajskému úřadu Libereckého kraje, dopravní odbor,
oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, Liberec, tel.
485226277 – Ing. Viktor Liška.

Sběr staršího ošacení
Oznamujeme občanům Rokytnice nad Jizerou, že sběr staršího ošacení bude:
- 3. dubna 2007
od 14.00 hodin do 16.0 hodin
- 7. května 2007
od 14.00 hodin do 16.0 hodin
v bývalé výdejně plynu v Dolní Rokytnici.
Hledá se další zájemce o tuto činnost, klíče lze vyzvednout
na Městském úřadě Rokytnice nad Jizerou u paní Ing. Jany
Sajdlové, tel. 481549320.

Instalace radaru s informací pro řidiče
o rychlosti průjezdu
V radě města i na veřejných jednáních zastupitelstva řeší
opakovaně městští radní připomínky a návrhy jak ze strany
svých kolegů poslanců, tak i ze strany veřejnosti, a to problém potenciálního nebezpečí úrazů školáků na přechodu pro
chodce v prostoru náměstí před hlavním vchodem do budovy
školy. Diskuze a problém se nezužuje pouze na žáky navštěvující ZŠ v Dolní v Rokytnici, bezpečí chodců a veřejnosti obecně
je třeba věnovat dostatečnou pozornost neustále.
Mnozí jsou zajedno v tom, že je více dílem náhody a osudu
než výsledkem racionálního uspořádání současných poměrů,
že na přechodu před školou dosud nedošlo ke smrtelnému
zranění. Původní záměr vyřešit pohyb vozidel a chodců komplexně, kdy na jedné straně bude kladený zvýšený důraz na
dohled nad provozem v místě přítomností hlídky městské policie, na druhé straně bude výrazněji vyznačené omezení rychlosti, navíc budou vytvořeny i mechanické zábrany omezující
rychlost průjezdu náměstím (zpomalovací pásy vyvýšené nad
úroveň vozovky), k tomu upraveny přechody pro chodce, to
všechno nejsme schopni uvést do života z více důvodů. Stojí
za to něktreré důvody blíže popsat.
1) Každé zavedení dopravního opatření a změna zažitých
poměrů ve veřejné dopravě podléhá vždy posouzení několika
na sobě nezávislých institucí, protože sebelépe míněné opatření by mohlo mít neblahé dopady. Zjednodušeně řečeno je
vždy účastníkem tohoto procesu vlastník komunikace, na níž
k dopravnímu opatření dojde (v našem případě je vlastníkem
průtahu Rokytnicí silnice II/294 Liberecký kraj zastoupený
cestmistrovstvím Hrabačov), chodníky podél této komunika-

ce, tedy i v prostoru náměstí, vlastní Město – to je tedy druhý účastník, vždy je účastníkem Policie ČR, odbor dopravy
a v některých případech i příslušný stavební úřad, pokud dojde
zamýšleným opatřením ke stavebním úpravám chodníků nebo
vozovky. V našem případě jsou nejméně čtyři účastníci rozhodovacího a schvalovacího procesu. Představa, že zastupitelstvo jako svrchovaný orgán obce rozhodne o umístění značek
a realizaci nějakého dalšího podpůrného opatření a tím diskuze končí, je přinejmenším naivní. V takovém případě totiž
nese město plnou právní odpovědnost za škody na majetku při
dopravní nehodě a odpovědnost za následky případných úrazů. Důvody pro přijatá opatření mohou mít sebeušlechtilejší
základ, neprojednání se zákonem danými účastníky řízení je
vždy hrubá a ve svém důsledku drahá chyba.
2) Městská policie dohlíží u přechodu pouze v raních hodinách před začátkem vyučování a odpoledne po skončení výuky
prvňáčků. Trvalý dohled nemůže město zajišťovat.
3) Dobré řešení nemusí nikdy spatřit světlo světa, pokud
nebudou pro takové řešení vytvořené předpoklady finační.
Platí to i naopak. Můžete zajistit významné finanční zdroje
(například zastupitelstvo upřednostní v rozpočtu finance pro
daný problém, Liberecký kraj podpoří řešení grantovým fondem a podobně) a stejně se nedoberete výsledku, protože
navržené řešení nevyhovuje některému z dotčených účastníků řízení.
K prvnímu okruhu důvodů proč ještě není problém vyřešený
patří zejména skutečnost, že Krajská správa silnic nesouhlasí
s instalací zvýšených dopravních pásů umístěných před přechody pro chodce. Takovou překážku nezdolají sněhové pluhy
bez poškození mechanizace nebo zmíněných pásů a vozovky.
Souhlas dá Správa pouze v případě, že pásy budou odnímatelné a v zimním období se demontují. Náklady na vybudování
odnímatelných pásů jsou ve srovnání s původním projektem
podstaně vyšší, vyžadují dvakrát v roce lidskou přítomnost na
jejich demontáž a instalaci, někam se pásy musí uložit, podléhají revizím, které se musí pravidelně objednávat a výsledkem je řešení, které v průběhu roku zhruba čtyři měsíce
nefunguje v původně zamýšleném rozsahu
Město opakovaně žádá LB Kraj o poskytnutí dotace, která
by pomohla řešit zvýšené náklady s instalací odnímatelných
zpomalovacích pásů, vždy se však v rámci kraje nalezly při
schvalování dotačního příspěvku důležitější akce v jiných
obcích a na nás nezbylo.
Přiznávám, že vymýšlet pro stejné řešení vždy nové argumenty nebo nazývat tutéž věc jiným názvem při opakovaném
podání žádosti vyžaduje kromě volby výrazů a argumentační
ekvilibristiky i značnou psychickou odolnost. Takže na potřetí
změníme přístup k problému asi v tomto pojetí:
V mnoha obcích se instalují radary s informační světelnou
tabulí informující řidiče o skutečné rychlosti průjezdu měřeným místem. Reakce je převážně pozitivní v tom smyslu,
že řidič při zveřejnění rychlosti na světelném panelu zvolní
a přizpůsobí rychlost alespoň na povolenou hodnotu. Blikání
číslic na panelu a instalace radaru jsou pro řidiče dostatečnou
prvotní výstrahou.
Nikdo z projíždějících si nemůže být jistý, že při překročení
určitého limitu se neuvede do činnosti dokumentační fotokamera, jejímž výstupem může být značně nepříjemné správní
řízení a trestné body. V dostatečném předstihu budou z obou
stran před příjezdem k přechodu umístěny cedule informující
o instalaci radaru, před vlastním vodorovným značením přechodu (zebrou) budou na vozovce vyznačeny reflexní pruhy
upozorňující na přechod pro chodce a v obou směrech před
přechodem obnovoeno a zvýrazněno svislé dopravní značení
s omezením maximální rychlosti.
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Kromě vizuálních opatření budou každoročně probíhat akce
BESIPU s dětmi navštěvujícími školu. Opakování školních
dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na chování dětí
a chodců v silničním provozu není nikdy dost.
Souhrnná cena uvedených opatření přesáhne 140 tis.
korun. Zrealizovat akci tohoto typu můžeme pouze s pomocí
dotačních prostředků. Žádost o pdporu z Grantového fondu
kraje byla podána na konci února. Termín výběru žadatelů
a přidělení podpory po schválení zastupitelstvem LB kraje
předpokládá uveřejněná výzva po 27. březnu 2007.
Pro úplnost. Na přiznání podpory není právní nárok.
Ing. Tomislav Procházka
referent úseku rozvoje města a investic

Zánik povolení k odběru a vypouštění vod
• Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu
nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít
povolení vodoprávního úřadu.
• Vodoprávním úřadem pro Rokytnici nad Jizerou je Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí.
• Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k
odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla
vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Povolení vodoprávního úřadu je třeba zejména:
- pokud jste fyzická osoba a vodu užíváte formou odběru
vody k zalévání zahrady či napájení drobného zvířectva,
vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních
vod,
- pokud jste živnostník a vodu užíváte formou odběru vody
pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod
z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod,
- pokud jste zemědělec a vodu užíváte formou odběru vody
k zavlažování či napájení zvířat,
- pokud jste provozovatel lyžařského areálu a vodu užíváte
formou odběru vody k výrobě sněhu vodními děly.
Povolení vodoprávního úřadu není třeba:
- pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické
zařízení,
- pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí, apod.).
Stávající povolení vodoprávního úřadu nezanikají:
- pokud se jedná o zdroje určené pro individuální zásobování
jednotlivé domácnosti pitnou vodou,
- pokud byla vydána po 1. lednu 2002
Pokud si nejste jisti, kontaktujte příslušný vodoprávní
úřad nebo volejte bezplatnou infolinku 800 101 197

Nejčastější dotazy:
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou někdy kolem roku 1925. Musím
žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované
před 1.1. 1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že
v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo.
Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení
odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou
vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady,

mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za
povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba
žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti
v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační
chaty či chalupy.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení
k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955
lze pouze na základě platného povolení příslušného správního
orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního
úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno
a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání
povolení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete na těchto stránkách.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše mám řádně
povoleno – musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody,
u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace
vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru
podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např.
v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná
o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost
povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.
Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké
povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní technické
zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru
povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např.
čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného
pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.
Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog
podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Jeho
vyjádření je podkladem vydání povolení k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech
nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti
konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.
Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího
povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno?
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru
povrchové vody ani řízení k o vydání povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.
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Projekt v rámci Evropského sociálního fondu

NEZAMĚSTNANÍ,
UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ
(Znevýhodnění uchazeči dle Zákona o zaměstnanosti Sb. z . č.435/2004)
Především ti, kteří jsou:
•
do 25 let
•
nebo nad 50 let
•
nebo matky na rodičovské dovolené
•
nebo matky po rodičovské dovolené pečující o dítě do 15 let
•
nebo nezaměstnaní déle než celý rok
ale i ostatní znevýhodnění, na které se může vztahovat některé z ustanovení Zákona 435
Pomocí projektu ESF můžete nalézt trvalé zaměstnání
Uchazeči jsou po zapojení do projektu proškolováni tak, aby mohli nastoupit na pracovní místa.
Pokud se chcete dovědět víc, zašlete vyplněný formulář na adresu:
Formulář obdržíte na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou na sekretariátu starosty.
Miroslav Kroutil K Develop
Projekt Asistence
Olbrachtova 617
460 15 Liberec
Nebo nás kontaktujte na e-mailové
adrese: asistence@email.cz , resp. www.
asistence.euweb.cz

Jméno a příjmení

Rodinný stav

Datum narození

Občanství

Trvalé bydliště
Telefon/mobil/e-mail

PSČ

Nejvyšší dosažené vzdělání(zaškrtněte)
Obor
absolvent bez praxe ano / ne
Jazykové znalosti(zaškrtněte)

Uveďte, prosím, své jméno, adresu
na kterou lze zaslat odpověď, případně
telefon, věk, údaje o své odbornosti,
vzdělání, pracovních zájmech a době,
po kterou jste nezaměstnaní, případně
další informace, které považujete za
důležité.
S aktivními uchazeči uspořádáme informační schůzky, vysvětlíme princip projektu a jeho možnosti, uzavřeme dohodu
o účasti v projektu a následně je připravíme na kontakt s perspektivními podniky v regionu.

Práce s PC(zaškrtněte)

ZŠ

AJ
MS Word

Projekt :

S asistencí za prací

ev. č.:

CZ.04.1.03/1.1.07.2/0015

SŠ

NJ

VŠ

FR

MS Excel

jiný

MS Outlook jiné - jaké

Osvědčení, kurzy, řidičský průkaz, …
Máte změněnou pracovní
schopnost či invalidní důchod:
Současný stav:

Jiné omezení - popište:
ano

ne

pracující ve výpovědi
student

v evidenci ÚP od

invalidní důchodce

mateřská

nad 50 let
doma

Pracovní zkušenosti (začněte současností a postupujte do minulosti)
Název firmy

Druh, popis pracovního
místa

Doba trvání
(např.98-2002)

Důvod ukončení
(podrobněji)

Zkušenosti s vedením týmu(popište)
Počet vedených lidí
Ucházeli jste se již o zaměstnání ? U koho – (firma) ?
Bylo nebo je proti vám vedeno trestní stíhání?

Záznam z konzultace – osobní dotazník

SOU

Ne

Ano

Účastník, zařazený do projektu souhlasí s předáním nezbytných identifikačních dat do databáze
projektu a pověřenému úřadu práce po dobu trvání projektu dle zák. 101/2000 Sb., par. 12 a 21.

Datum……………………………
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Podpis……………………………………

PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.
512 36 Horní Branná 117, Tel.: 605 168 608, e-mail: pro-biokrkonose@volny.cz

Výzva zemědělcům z Krkonoš a Podkrkonoší
Vážení přátelé,
dovolte abych Vás touto cestou informovala o nových skutečnostech, týkající se ekologického zemědělství.
Dne 14.3.2007 jsme obdrželi zprávu od Ing. Anny Vejvodové
– Odbor Řídící orgán HRDP
Mze ČR v tomto znění:
„Dobrý den, rozhodující pro vstup do agroenvironmentálních opatření titulu ekologické zemědělství je mimo jiné
registrace v systému ekologického zemědělství ke dni podání žádosti o zařazení (podání žádosti o zařazení bude možné
pro tento rok do 15. 5. 2007). S pozdravem Anna Vejvodová,
Odbor Řídící orgán HRDP, Mze ČR“
Tato zpráva je odpovědí na náš dotaz, zda si budou moci
zemědělci zažádat o zařazení do programu AEO „ekologické
zemědělství“ pro rok 2007 pokud budou zaregistrování jako
ekologičtí zemědělci v průběhu prvního pololetí 2007.
Z výše uvedené odpovědi vyplývá, že ten , kdo se stihne
zaregistrovat jako ekologický zemědělec do registru ekologických zemědělců Mze do 15.5.2007, bude si moci ještě pro
tento rok (2007) zažádat o dotaci z Programu rozvoje venkova
na dotační titul ekologické zemědělství.
Je to velmi příznivá zpráva pro všechny váhající, kteří si
nebyli jisti, zda se mají zaregistrovat jako ekologičtí zemědělci již tento rok, či zda mají ještě počkat na další rok.

Navrhované sazby na ekologické zemědělství se oproti
původním návrhům snížily, ale i přes tento nedostatek budou
určitě zajímavým finančním přínosem do ekonomiky ekologicky hospodařícího podniku ( cca 2000 Kč/ha TTP a cca 4500Kč/
ha orná).
V souvislosti s výše uvedenou zprávou si Vás dovoluji informovat o tom, že dne 15.1.2007 bylo založena pobočka Svazu
ekologických zemědělců PRO-BIO pro oblast Krkonoše a Podkrkonoší (okresy Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Jičín,
Semily a Jablonec nad Nisou).
Tato pobočka s názvem PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s. Vám mimo jiné může pomoci se zaregistrováním se jako ekologičtí zemědělci v registru Mze ČR.
Moc času již nezbývá, protože proces registrace má svá určitá pravidla, která nelze porušit a proto je třeba urychleně
zvážit a rozhodnout se, zda tento krok ještě letošní rok učinit. Proto, kdo by měl zájem vstoupit do systému ekologického zemědělství a současně chtěl pobírat dotaci na ekologické
zemědělství ještě pro rok 2007, neváhejte a kontaktujte naše
regionální centrum. Rádi Vám pomůžeme a poradíme.
Za PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší o.s.:
Správce centra Bc. Hana Řehořková v.r. (akreditovaný
poradce Mze ČR v oboru ekologické zemědělství)

Rozpis stomatologických pohotovostních služeb
Provozní doba:
Sobota, neděle, svátky: 8.00 – 11.30 hodin
DUBEN 2007
sobota – pondělí 14.–15. 4., MUDr. Hana Petříková,
Obránců míru 866, Lomnice n. Pop., tel. 481672569
sobota – neděle 21. – 22. 4., MUDr. Jaroslav Řezníček, Fučíkova 62, Lomnice n. Pop., tel. 481 672 063
sobota, neděle 28.4. – 29. 4., MUDr. Jiřina Slavíková,
Bavlnářská 554, Semily, tel. 481 622 687
KVĚTEN 2007
úterý 1. 5., MUDr. Marie Műhlová,
Studenec 370, Studenec u Jilemnice, tel. 481 596 339
sobota – neděle 5. – 6. 5., MUDr. Jana Hrbková,
Jablonec nad Jizerou 321, tel. 481 591 103
úterý 8. 5., MUDr. Marie Műhlová, Studenec 370,
Studenec u Jilemnice, tel. 481 596 339
sobota – neděle 12. – 13. 5., MUDr. Aleš Malý,
Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 393
sobota – neděle 19. – 20. 5., MUDr. Dana Mařasová,
Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096
sobota – neděle 26. – 27. 5., MUDr. Daniela Zajícová,

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 620
ČERVEN 2007
sobota – neděle 2. – 3. 6., MUDr. Hynek Štilec,
Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556
sobota – neděle 9. – 10. 6., MUDr. Karel Král,
Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621
sobota – neděle 16. – 17. 6., MUDr. Jiřina Machová,
Horní Branná 3, tel. 481 584 215
sobota – neděle 23. – 24. 6., MUDr. Miroslav Michálek,
Harrachov 252, tel. 481 529 070
sobota – neděle 30.6. – 1. 7., MUDr. Oldřich Peterka,
Víchová nad Jizerou 178, tel. 481 543 005
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ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Matka s dítětem hledá byt
k dlouhodobému pronájmu
v Rokytnici nad Jizerou.
Tel. 737 977 506.

Kam mohou občané odkládat tříděný odpad a ve které
dny jsou pytle s tříděným odpadem sváženy?
Tajemnice městského úřadu Martiny Šubrtové:
Většina občanů Rokytnice nad Jizerou šetří životní prostředí a odpady třídí. Mnoho z nich využilo možnost třídit odpad
přímo v domácnosti v barevně rozlišených pytlích, které jsou
následující:
tmavě žlutý pytel směsný plast
světle žlutý pytel pet lahve
modrý pytel
papír, kartón
oranžový pytel
krabice po nápojích
• Tyto pytle je možné po naplnění odkládat kdekoliv ke
svozné trase odpadů, tj. v místě, kde jsou občané zvyklí odkládat např. modrobílé pytle na kom unální odpad
nebo nádoby na odpad. Pytle na tříděný odpad lze odkládat i ke stanovištím – přístřeškům pro nádoby na tříděný
odpad a lze je odkládat i ve sběrném dvoře.
• Zaměstnanci Drobných služeb města tyto pytle na tříděný odpad svážejí pravidelně každé úterý. To znamená, že
každé úterý je těmito pracovníky projeta celá svozná
trasa. V jiné dny jsou pytle sváženy většinou pouze od
hlavní silnice II. třídy, při svážení odpadů z košů a autobusových zastávek.
• Pokud tedy občané dají pytel s tříděným odpadem ke
svozné trase v pondělí večer, měl by být pytel v úterý
odvezen. Pokud ho ale přistaví až v úterý večer nebo jiný
den, může mít pocit, že pytle nikdo nevyváží, neboť musí
počkat zase až do úterý.
• Připomínám, že pytle na tříděný odpad sváží zaměstnanci Drobných služeb města, nikoliv Severočeské komunální služby, s.r.o.
• Při této příležitosti znovu prosíme všechny občany, aby
do pytlů na tříděný odpad dávali pouze ten odpad, pro
který je pytel určen. Často se stává, že se v pytlích vyskytuje i jiný komunální odpad z domácnosti, a tím je celý
odpad znehodnocen a je třeba ho ručně dotřídit. Po této
zkušenosti proto pracovnice správy místních poplatků
označí pytel před jeho vydáním číslem popisným příslušné domácnosti.
Místa s nádobami na tříděný odpad jsou následující:
1. Dolní Rokytnice – Vilémov (u garáží před bytovkami)
2. Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
3. Horní Rokytnice – u hřiště Základní školy na Dolním náměstí
– směr k hasičské zbrojnici
4. Horní Rokytnice – sídliště Horní kout a u bytové domu
542/543 v Horní Rokytnici
5. U městského úřadu – zadní část, vjezd k rampě samoobsluhy TESCO
6. Horní Rokytnice – část obce Berlín – odstavná plocha pod
lesem
7. U samoobsluhy v Horní Rokytnici
8. U Chaty Rokytka v Horní Rokytnici
9. U Hotelu Starý Mlýn v Rokytně
10.U prodejny pana Josefa Josífka ve Františkově
• Upozorňujeme všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby, že do těchto nádob na tříděný odpad
mohou odkládat odpad pouze na základě uzavřené
„Smlouvy o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem“ s Městem Rokytnice nad
Jizerou. Pokud do nádoby odkládají odpad bez uzavřené
smlouvy, porušují tím zákon o odpadech, přičemž mohou
být sankcionováni vysokými pokutami. Příslušnou smlou-

vu lze uzavřít na městském úřadě, v kanceláři tajemnice
úřadu, tel.: 481 549 319.

Otázky pro Andreu Kloboučkovou, pracovnici
Úřadu práce v Semilech
1. Jaký počet nezaměstnaných registruje Úřad práce
Semily v regionu Rokytnicko?
K 28. 2. 2007 evidoval ÚP v Semilech celkem 174, z toho 45 %
představují ženy.
2. Která skupina obyvatel je z hlediska zaměstnanosti
nejrizikovější?
Mezi tzv. těžkoumístitelné uchazeče patří osoby starší 50 let
(téměř 35 % všech nezaměstnaných), osoby pečující o dítě
do 15 let (13 %), osoby se zdravotním omezením (včetně
osob se zdravotním postižením), kterých je téměř 38 %.
3. O které profese je ze strany zaměstnavatelů zájem?
V lokalitě Rokytnicka máme největší počet volných míst pro
zedníky (11), dělníky sklářské výroby (4) a zemědělské dělníky (4). Celkem je v této oblasti nabízeno 51 pracovních
příležitostí.
4. Jaké služby nezaměstnaným nabízíte,abyste jim
pomohli získat práci?
Úřad práce má několik možností, jak může pomoci nezaměstnaným s nalezením zaměstnání. V rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti lze nabídnout uchazečům o zaměstnání
např. možnost absolvování některého z rekvalifikačních
kurzů, pokud to je nezbytné k dalšímu pracovnímu uplatnění uchazeče o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace
hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů
spojených s rekvalifikací. Existuje také možnost finančně
podpořit uchazeče, kteří se rozhodnou během své evidence na ÚP začít soukromě podnikat. Nezaměstnaní mohou
být také dočasně umístěni na veřejně prospěšných pracích. Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě
veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov
a komunikací nebo jiných obdobných činnostech. Úřad
práce finančně podporuje zaměstnavatele při zřizování
společensky účelných míst, na kterých jsou zaměstnáváni uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní
uplatnění jiným způsobem. Prostřednictvím některého ze
zmiňovaných nástrojů APZ ročně naleznou pracovní uplatnění stovky nezaměstnaných.
Které komunikace město po zimě čistí a které z jarního
úklidu vynechává a proč?
Zdeněk Hák, investiční technik města:
Město Rokytnice nad/Jizerou mechanizací MULTICAR
M30 - Fumo čistí pouze místní komunikace a chodníková
tělesa s hladkým asfaltovým povrchem z důvodu nadměrného opotřebení metací nástavby na místních komunikacích
s penetračním nebo jiným povrchem. Co se týče čištění průjezdního úseku silnice č.II./294 za tu zodpovídá její správce
KSSLK Cestmistrovství Hrabačov p. Zuzánek tel.: 602 112 548.
KSSLK disponuje pouze jedním čistícím vozem a upřednostňuje úklid měst s větším počtem obyvatel Turnov,Semily atd. Na
úklid průjezdního úseku silnice č. II./294 v Rokytnici by došlo
až koncem dubna,což je pro občany nepřijatelné. Z tohoto
důvodu se město Rokytnice nad/Jizerou rozhodlo hrubý úklid
provést vlastní technikou.
- EM -
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Otázky pro paní Janu Černou, sestru Domácí péče Komunitní zdravotně sociální péče
1. Po ukončení střední zdravotní školy jste pracovala
jako zdravotní sestra v Nemocnici Bulovka v Praze na kojeneckém oddělení. Proč jste se rozhodla ke změně a přijala
místo v Domově důchodců v Rokytnici?
Po čtyřech letech v Praze jsem se vdávala a hory mi chyběly, měla jsem zde zázemí a možnost nástupu do domova
důchodců. Plánovali jsme rodinu a práce s lidmi mě baví, ať
jsou staří nebo mladí. Dojíždění z Františkova na tři směny do
nemocnice by bylo problematické a na auto tehdy nebylo.
2. Jaké tam byly Vaše začátky a jak byste srovnala DD
tehdy a dnes?
V době mého nástupu do DD (nyní Domov senior) ještě
sloužily řádové sestry řádu Františkánek s vrchní sestrou Vojslavou a do důchodu se blížil pan vedoucí Jína. Za dob studií
na SZŠ jsem v DD odpracovávala povinné brigády a znala jsem
ještě „bývalý provoz“, kdy na velkých pokojích bylo rozhodně
více obyvatel než dva, kdy se sušilo seno, trhal rybíz, krmila prasata, zabíjela atd, skleník byl plný sazenic. Civilních
pracovníků též pracovalo v DD méně a já jsem na brigády
z Františkova chodila ráda. Od úklidu až po práci na oddělení
jsem si prošla vše a práce v domově již zmodernizovaném pro
mne nebylo nic nového. Sestra Georgie, která mne převážně
zaučovala, byla velmi pečlivá a poctivá. Po mateřské jsem
nastoupila do funkce staniční sestry. V té době se kladl důraz
na rozdělení kvalifikací. Část tehdejšího vedení již požadovala, aby sestry dělaly sesterskou práci a nižší zdravotnický
personál svoji práci.
Problémem v té době byla též určitá personální nevyváženost v počtu směnných pracovníků na počet obyvatel,
vzhledem k jejich zdravotnímu event. psychickému stavu. Na
oddělení bylo 62 obyvatel, z toho 10 – 12 ležících a např.
ráno musela stačit jedna sestra, jedna sanitárka a jedna uklízečka. Tehdy nestály za dveřmi „fronty zájemců o práci“.
Nyní je v Domě senior méně kvalifikovaných sester. Některé, aby nepřišly o práci, které je zde v horách málo, přešly,
přestože mají SZŠ, na přímou obslužnou péči, nenechaly se
zaregistrovat, což je nyní povinnost pro udržení kvalifikace.
Pracují nadále v DD, ne však jako sestry. V Domě senior je
více sociálních pracovníků, více pracovníků v přímé obslužné
péči, část domova je velmi pěkně zmodernizována, je zde
více možných aktivit pro seniory a je zde snížen stav obyvatel
oproti dřívějšku. Dále Domov vede kvalifikovaná síla.
3. Současný okruh Vaší činnosti je velmi široký,i když
stále zůstává prioritou péče o staré lidi. Osamostatnila jste
se hned po ukončení pracovního poměru v DD?Jaká byla
cesta k současné již rozvinuté praxi?
Po ukončení práce v DD jsem pět let pracovala na dětském
středisku, odkud jsem prošla výběrovým řízením a registrací
a mohla jsem si založit Domácí péči. Staří lidé naši pomoc
nejvíce potřebují, pomáháme však všem potřebným, na věku
nezáleží. Jsme kvalifikačně schopny pokrýt péči od novorozence až k terminálnímu stádiu věku. Jsme sestry Domácí
péče (Home care), nerada používám přejaté názvy, ale patří
to k dnešní době.
4. S jakými těžkostmi se při své práci potýkáte?
Už to, že pracujeme na horách s obtížným terénem a řídkým osídlením, zimním provozem v rekreační sezónní oblas-

ti, s sebou nese problém s dopravou, pohonnými hmotami,
amortizací vozů. Otázka, kde po osmi letech provozu vzít na
nový vůz, stále straší. Vše je o spolupráci s městy, krajem,
ministerstvy. Vše je o čase, energii, nekonečném psaní, dokumentování, ježdění... Další problematická záležitost je, že
máme MPSV a MZ, ale člověk je jeden a u něj se většinou ve
vyšším věku snoubí problémy zdravotní a sociální dohromady.
Takže tím chci říci, že lidé si nás vždy pletli s pečovatelkami, sociálními pracovnicemi, což by člověk pochopil, ale
ony si nás pletly i úřady a my jsme přitom byly sestry, zdravotničtí pracovníci, hrazení pojišťovnami za určité , lékařem
doporučené úkony. Těžko se vysvětlovalo, že něco nakoupit,
uklidit, zatopit, vyřídit na poště či úřadě NENÍ NAŠE PRÁCE.
To že je rynk sociální služby. Dělaly jsme to v určitých případech mnoho let zdarma, ale musely jsme hledat řešení, aby
si veřejnost začala uvědomovat rozdíl mezi prací zdravotní
a sociální. Nyní je trend Komunitního plánování měst a obcí.
My můžeme jako sestry Home care být zařazeny do tohoto
plánu a integrovat se zdravotně sociálně. Zde je však nutno
přísně odlišovat činnost zdravotní - placenou ZP a indikovanou lékaři od činnosti sociální, kterou si musí klienti hradit sami. Šíři úkonů sociálních zjistíte dle Sazebníku úkonů.
Týkají se:
a) pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoci při osobní hygieně
c) pomoci při zajištění stravy
d) pomoci při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
A klienti dle vlastních potřeb uzavírají Smlouvu s Pečovatelskou službou a specifikují požadovanou činnost.
Kdo požaduje sociální pečovatelské služby, měl by si zažádat
na Soc. odboru v Jilemnici o Příspěvek na péči a po posouzení
soc. pracovníkem by měl na tento příspěvek dosáhnout či ne.
Jsou to finance určené na úhradu požadovaných služeb nebo
pro pečující členy rodiny atd. Takto hovoří zákon o soc. službách 108/2006. Bez tohoto Příspěvku není šance získat místo
např. v Domě Senior. Leckde se zdravotní problémy překlenou
v převážně sociální a obráceně.
5. Kolik máte terénních sester Domácí péče a jakou
oblast jste schopny pokrýt?
Sestry Domácí péče jsme tři a pokrýváme svou činností
oblast obvodů Rokytnice nad Jizerou, Harrachova, Vysokého
nad Jizerou, Jablonce nad Jizerou a obcí přilehlých. Hory, jak
se patří. Velmi si vážím práce mých kolegyň.
6. Co všechno můžete svým klientům poskytnout, jak
velkou část hradí oni a kolik přispívá pojišťovna?
Naše činnost je velmi široká. Ze zdravotnických činností
to jsou lékařem doporučené činnosti: aplikace léčebných
prostředků, injekce, infuse, odběry biologického materiálu,
masti, přípravy týdenních dávkovačů, lokální ošetření ran
zejména chronických, edukace k danému typu onemocnění
(strava, pohyb), péče o znovunavrácení či udržení soběstačnosti a samostatnosti, péče o dekubity, prevence a zabránění
zhoršení, hygienická výpomoc zejména u osob s porušenou
integritou kůže, psychologická péče a podpora, monitoring
tlaku, cukru. Pomáháme též doporučením zdravotnických
pomůcek, některé i půjčujeme. Mnozí naši činnost již znají
nebo pochopili, o čem je. Toto jsou činnosti, které musíme
přísně dokumentovat a hradí je zdravotní pojišťovna.
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7. Kteří občané mohou o Pečovatelskou službu „do
domu“ požádat a jak?
V pečovatelské sféře máme jeden úvazek pečovatelky. O službu sociální pečovatelskou mohou požádat všichni
potřební občané (do naplnění kapacity našich služeb), kteří
jsou seznámeni s podmínkami, souhlasí se smlouvou a s platbou za vykonanou činnost. Vše je vyúčtováno a změní-li se
situace, tak uživatel (zájemce) službu změní a dohodne jinou.
Např. požaduje dovoz obědů 3x týdně. Zjistí, že chce každý
den PO – PÁ. Nebo obědy nechce a pomohl by mu 1X týdně
nákup. Informovat se lze na telefonu 603 319 566.
8. Máte také na starosti od loňského roku Dům s pečovatelskou službou v Rokytnici. Jaký je rozdíl mezi tímto
zařízením a klasickým DD?
Jsem vedoucí sestra zdravotně sociální služby. O převzetí
sociálních služeb (pečovatelských služeb) jsem byla požádána
a vzhledem k tomu, že bylo nutné řešit neuspokojivou terénní situaci, se kterou jsem se často setkávala já i mé kolegyně,
jsem souhlasila i se začleněním Domu s pečovatelskou službou do naší činnosti.
Dům s pečovatelskou službou je zařízení, kde senioři, kteří obdrží dekret na byt, žijí ve vlastním sociálním prostředí
a Pečovatelská služba poskytuje na základě smluv činnosti,
které potřebují. Nákupy, praní prádla, úklid atd. Služba je
zde PO – PÁ a snaží se pomoci v individuálních situacích.
Klienti platí nájem městu, město se stará o údržbu domu
a dostupnost v zimě. Lékař dochází dle potřeby. Domov Senior (dříve DD) je zařízení rezidenčního typu s péčí celodenní
24 hodin. Klienti si platí pobyt. Musí mít Příspěvek na péči
a z důchodu jim musí zbýt 15% minimálně. Přesnější informace podá paní ředitelka Domu senior MUDr. Marešová.
9. Kolik a jaké byty má Pečovatelský dům k dispozici?
Kapacita je asi nedostatečná, jakou šanci mají občané byt
získat?
Dům s pečovatelskou službou má 8 obyvatel. Nebylo by od
věci vzhledem k vývoji populace mít bytů více. Dům je stylový, bariérový. Byty malometrážní pro jednu osobu. Pokud
se byt uvolní, vybere komise z žadatelů dalšího zájemce dle
kriterií:
a) Trvalý pobyt v obci Rokytnice nad Jiz., Paseky nad Jiz.
b) Poživatel plného starobního důchodu, invalidního
důchodu
c) Osamělí
d) Soběstační v základních životních úkonech
e) Ne alkoholici a psychiatricky dekompenzovaní

Bohatší propagace
Knihovnička
propagačních
tiskovin vydaných v jednotném
grafickém designu Svazku Krkonoše je opět bohatší. Začátkem
února vyšel materiál „Krkonoše
– lyžařský ráj“. Ve spolupráci s firmou SITOUR a krkonošskými skiareály vznikla ucelená
nabídka lyžařských možností v Krkonoších. Obsahuje aktualizovanou pohledovou kreslenou mapu v rozsahu od horních
hřebenových partií až do podhůří a informace o jednotlivých
skiareálech. Ve jmenném seznamu jsou uvedena všechna
krkonošská lyžařská střediska, prostor s podrobnějším popi-

f) Nelze řešit pobytem v Domě s pečovatelskou službou bytové podmínky rodiny
g) Vše na základě kapacity Pečovatelské služby.
h) Žadatelé musí mít přiznán Příspěvek na péči.
Je třeba mít na Soc. odboru MÚ Rokytnice nad Jizerou
žádost a zajímat se o aktuální stav.
10. Zastupitelstvo schválilo plán výstavby nového
Domu s pečovatelskou službou – kapacita asi 30 bytů. Dám
Vám stejnou otázku jako paní doktorce Marešové, ředitelce DD. Myslíte si, že je správné stavět domy pro staré lidi
mimo obec, a tak je vyčlenit ze společenského života města, učinit pro ně nedostupné vyřídit si drobné nákupy nebo
se jen projít po místech, kde prožili většinu svého života?
Záměr výstavby je opět situován v blízkosti DD v Dolní
Rokytnici. Otázka spíše je, co je správné a co je možné. Já
Vám odpovím na to, co si myslím, že je správné. Na to druhé
se musíte zeptat pana starosty nebo městské rady. Takže:
myslím si, že dům s pečovatelskou službou by měl být na klidném dostupném místě s dosahem na potřebnou infrastrukturu. Senioři potřebují klid a podmínky k možné individuální
aktivitě, soběstačnosti, samostatnosti. Pevně věřím, že představitelé města se snaží i v podmínkách, které mají, docílit
toho, aby vše dopadlo dobře, tzn., že budeme mít budovu
odpovídající potřebám seniorů.
11. Co byste čtenářům poradila, aby si zachovali až do
stáří svěžest, zdraví a dobrou pohodu?
O stáří toho bylo napsáno hodně. Dá se též definovat jako
stav mysli. Znám dvacetileté starce a osmdesáti až devadesátileté krasavce (ženy i muže), žijící se svými neduhy a krásnou duší. Budu jako Halina. Stárněte hezky. Buďte aktivní,
dělejte to, co máte rádi, dělejte to s mírou a uchovejte si
klid a pohodu.
Motto:
Nechť zestárnu hezky,
je tolik věcí, které chci dělat.
Krajky, slonová kost a zlato
ani hedvábí nemusí být nové.
A je zdraví ve starých stromech,
staré ulice mají svůj půvab.
Proč bych neměla také, jako oni,
zestárnout hezky.
Děkuji Vám za rozhovor a také za všechny starší nebo
nemocné občany, o které se staráte.
Eva Martínková

sem je věnován areálům, které spolupracují s krkonošským
Svazkem měst a obcí.
Podle zkušeností z tuzemských i zahraničních veletrhů cestovního ruchu je častá poptávka po ucelené nabídce lyžařských možností v nejvyšších českých horách. Proto byl materiál, který nedubluje klasické turistické mapy, takto zpracován.
Vydán je v nákladu 70.000 kusů a třech jazykových mutacích
(češtině, angličtině a němčině). Vznik materiálu podpořil Královéhradecký i Liberecký kraj na jejichž území se hory rozprostírají. Tento model spolupráce je velmi efektivní.
Propagační skládačka „Krkonoše – lyžařský ráj“ je k dispozici zdarma pro každého zájemce na pultech krkonošských
informačních center a na veletrzích cestovního ruchu.
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Z Polska do Krkonoš
Kladné odezvy na poznávací cestu do Krkonoš zástupců polských cestovních kanceláří a novinářů z odborných časopisů
tématicky zaměřených na turismus zaznamenalo zastoupení
agentury CzechTourism v polské Varšavě. Podle Ivany Hanačíkové, ředitelky zastoupení, z oficiálních statistik výjezdů
turistů do jednotlivých českých regionů vyplývá, že krajané
krkonošské lokality často vyhledávají. “Návštěvníci z Polska
u vás dobře hodnotí kvalitní služby a poskytované informace v polštině. V době svátků (na Velikonoce) a pracovního
volna ve dnech 1. 5., 3. 5., 15. 6., 15. 8., 1. 11., 11. 11. a 25.
a 26. 12. víme s jistotou, že se připravují na prodloužené
víkendy a řada z nich vycestuje do Krkonoš.“
Ivan Polonský z Cestovní kanceláře Ingtours Vrchlabí doplnil:
„Oproti roku 2005 narostl v roce 2006 počet klientů z Polska
na 110 %. Diky výstavám věnovaným cestovnímu ruchu a pra-

Ohlédnutí za prvním pololetím Mateřské
školy v Horní Rokytnici
Nový školní rok 2006/2007 v Mateřské škole v Horní Rokytnici začal přivítáním nových dětí a těšením se na to, co nám
tento školní rok přinese.
Září
11.9. jsme zahájili plavecký výcvik v jilemnickém bazénu, 10 lekcí pravidelně vždy v pondělí. V 9.30 jsme odjížděli autobusem společně se žáky 3. a 4. třídy Základní školy
Horní Rokytnice nad Jizerou. Plavecký výcvik byl ukončen
27.11.2006.
8.9. přijali předškoláci pozvání Mateřské školy v Jablonci na
filmové představení kresleného filmu „Bambi“ v jabloneckém
kulturním domě.
Vzhledem k tomu, že byl nádherný slunečný a teplý podzim,
mohli jsme s dětmi vyrazit na delší poznávací procházky. Při
jedné jsme se vydali na prohlídku rozestavěné lanovky.
22.9. se konal na fotbalovém hřišti turnaj 1. – 4.třídy ZŠ,
kterého jsme se účastnili nejen v roli diváků, ale některé děti
i v roli hráčů.
27.9. proběhl již 3.ročník tradičního přespolního běhu
„O pouťový koláč“ u Kapličky. Děti v jejich běhu přišli povzbudit rodiče a také sponzor závodu paní Šárka Slavíková.
Říjen
4.10. nás navštívila paní Mgr. Lenka Marková z pedagogicko-psychologické poradny v Semilech a besedovala s rodiči
předškoláčků o připravenosti dětí na školu.
13.10. v pátek pořádala ZŠ v Dolní Rokytnici přespolní běh
„U Řezáčů“, na který nás pozvala. Naši předškoláci, chlapci i dívky, závodili s vrstevníky z Mateřské školy DR a dětmi
1. třídy ZŠ na náměstí.
Velké děti se vydaly na výlet autobusem ke Kroupům a
odtud po Zimní straně jabloneckou cestou až na Vrcha. Pak už
jen z kopce dolů a sladká odměna v cukrárně „U Pavlíčků“.
Listopad
15.11. předškoláčci navštívili 1. třídu ZŠ Horní, aby se
seznámili s prostředím školy, p. učitelkami a také se podívali,
co se naučily děti, které od nás před několika týdny odešly.
Nádherný podzim stále lákal k dlouhým procházkám, hrám
v lese.
Předškoláčci se seznamují s dětskou jógou.

covním výjezdům do Polska se přesvědčujeme, že ekonomika
sousedů vzrůstá a střední vrstva využívá své finanční jistoty.
Dříve jezdilo hodně Poláků na Slovensko. V posledních letech
ale krkonošská zimní střediska svojí úrovní infrastruktury tento region výrazně předstihla.
Pozitivním kriteriem je prezentace Krkonoš na veletrzích
cestovního ruchu v Poznani, Varšavě, Katovicích i jiných
místech země. Neméně důležité jsou propagační tiskoviny
a materiály vydávané v polštině. Dokáží nabízené služby
slušně „prodat“. Nemohu opomenout dostupnost a výhodnou
polohu Krkonoš s cenově zajímavým servisem.
Polští klienti vyhledávají všechny druhy ubytování, oblíbené jsou vícehvězdičkové hotely s kompletními službami.
V budoucnu nám naši severní sousedé mohou výrazně nahradit německé klienty.„

Prosinec
5.12. přišel mezi nás Mikuláš a tentokrát se dvěma čerty,
andílek s porouchaným křídlem zůstal doma. Děti byly plny
očekávání, počáteční zaslzené oči vystřídal smích a radost,
protože je hodný pan Mikuláš obdaroval balíčky s ovocem
a sladkostmi za vydařený i méně vydařený přednes básniček
a písniček, které se děti naučily ve školce.
Předvánoční čas jsme si zpestřili výletem do Liberce a návštěvou Tipsportarény, kde byl připraven bohatý program
v podobě lední revue, ve které bruslily děti v podobě večerníčkových postaviček a hokejový zápas minihokejistů – Bílých
tygrů. Představily se nám také děti, které hrají basketbal,
liberečtí Kondoři. Z Liberce jsme odjížděli s plnými taškami
suvenýrů a plni nových zážitků.
Na oslavy vánočních svátků jsme se připravovali výrobou
vánočních přání a dárečků, pečením vánočního cukroví a zdobením stromečku. Letos jsme s dětmi batikovali ubrousky,
snad se rodičům líbily.
19.12. v odpoledních hodinách jsme uvítali rodiče a všechny
blízké na vánoční besídce, kterou jsme zakončili rozdáváním
vánočních dárečků, které nám přinesl do školky Ježíšek.
Rok 2007
Nový rok 2007 začal a s ním i čekání na sníh. Po nádherné
loňské zimě plné sněhu, mrazu a slunce letos Krakonoš s vločkami šetřil. Dočkali jsme se až ve 2. polovině ledna.
29.1. mohl začít lyžařský výcvik, na který jsme se tak těšili.
24 dětí v perfektní lyžařské výzbroji bylo připraveno zvládnout co nejlépe týden na svahu lyžařského areálu U Modré
hvězdy. Každé ráno děti i učitelky odváželi tři instruktoři
z lyžařské školy Relax-Snow – Martin, Honza a Lucka auty ke
vleku a po lyžování zase zpátky do školky. Děti byly rozděleny do tří skupin, dvě skupiny jezdily na vleku a skupinka
začátečníků s instruktorkou Luckou a p. učitelkami se učily
základům lyžování. Děti, které zvládly základy, přecházely do
skupin jezdících na vleku. V pátek 2.2. byly pro děti připraveny závody s brankami a stopkami. Děti závodily ve dvou
kolech slalomu, všechny děti perfektně zvládly trať za bouřlivého povzbuzování rodičů, prarodičů, učitelek i před kamerou
p. Šedého z KT. K závěru závodů patří tradičně stupně vítězů
– tentokrát s logem Relax – Snow a krásné ceny pro všechny
děti od manželů Čižmárových.
Poděkování dětí a učitelek za lyžařský výcvik patří vlekařům areálu Modrá hvězda, manželům Čižmárovým, instrukto-
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Dům dětí a mládeže
Pod střechou
a jejich plánované akce:
•Od 12. 4. bude probíhat výstava prací
a výrobků dětí z kroužků DDM za školní
rok 2006-2007. Výstava bude otevřena
do konce dubna v „Galerii Pod střechou“
v budově DDM.
•Na 11. května je připravováno v kulturním
domě, tak jako každoročně, vystoupení
dětí z kroužků DDM pod názvem „Co už
umíme.“
•21. dubna se všechny soubory mažoretek
zúčastní Lomnického hudebního jara.

•Den dětí se bude konat v neděli
27. 5. 2007 od 14.00 hodin v areálu přírodního divadla. Do pohádkového světa
zveme všechny děti i dospělé. K poslechu
bude hrát skupina Naboso.

Kresba dětí MATEŘSKÉ ŠKOLKY - LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

rům a p. Kubíčkovi s kolektivem bufetu, který každý den pro
děti připravoval teplý čaj a sladkost.
Během prvního pololetí jsme navštívili divadla ve Vysokém
nad Jizerou, v Jablonci nad Jizerou a v Rokytnici nad Jizerou. Viděli jsme Vodnickou pohádku, Prince Bajaju a Vánoční
kouzlo. Dále nabízíme logopedickou péči, hru na flétnu. DDM
organizuje country tanečky a kroužek dovedné ruce.
Nejen sport a zábava čeká na děti v mateřské školy Horní,
ale i získávání nových vědomostí, poznatků a dovedností, které pro ně připravujeme podle Rámcového programu rozpracovaného do školních a třídních plánů.
Mateřská škola Horní Rokytnice nad Jizerou,
zve rodiče s dětmi k zápisu pro školní rok 2007/2008, který
proběhne v měsíci dubnu a květnu.
Během těchto měsíců rády přivítáme všechny, kdo si bude
chtít naši školu prohlédnout, se svými dětmi
si v dětském kolektivu pohrát nebo se zúčastnit našich
akcí.

Mgr. Blanka Nechanická

Omluva redakce.

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme nedopatřením neuveřejnili článek Mgr. Blanky Nechanické, ředitelky DDM,
Tříkrálová sbírka v Rokytnici nad Jizerou.
Vzhledem k tomu, že text je silně vánočně laděný, uvádíme jen jeho podstatnou část a citujeme poděkování hlavním
aktérům Tříkrálové sbírky.
„Tři králové z Rokytnice“- pan Karel Vrána, pan Václav Šír
a pan Ladislav Marek obcházeli v bílém a s korunkou na hlavě dům po domě a nehleděli na to,že se letos umažou od
bláta.Přesto obětovali svůj volný čas a vykoledovali hezkou
hromádku peněz.Ne pro sebe, ale pro ty, kteří je potřebují
víc. 4.500.-Kč jsme dostali v DDM na Dětský den, 1.000.-Kč
věnovali římskokatolickému kostelu Sv. Michala a 1.000.-Kč
kostelíku církve československé husitské.
Děkujeme za všechny obdarované těmto pánům, jednak za
peněžitý dar, ale také za nápad a také za to, že ho dokáží
každým rokem uskutečnit.“

Těší se kolektiv učitel Mateřské školy v Horní Rokytnici

Poděkování
Město Rokytnice nad Jizerou děkuje žákům Základní školy Rokytnice
nad Jizerou, konkrétně žákům 7. třídy, 8. třídy a obou 9. tříd za pomoc při
jarním úklidu okolí místních komunikací. Zároveň děkuje řediteli základní
školy Mgr. Boudovi za umožnění této
výpomoci, pedagogickým pracovníkům,
kteří se akce účastnili, za jejich ochotu
a pochopení a i rodičům dětí za jejich
souhlas s tím, aby se děti této akce
mohly zúčastnit.
Tato akce se konala v úterý 27.3. a ve
středu 29.3. a bylo při ní sebráno téměř
2 m3 odpadu.
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Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice nad
Jizerou Vás srdečně zve na:

Halina Pawlowská „One women show, aneb …“

Pálení čarodějnic a lampiónový průvod
- v pondělí 30. 4. 2007 na centrálních parkovištích
v Horní Rokytnici
- lampiónový průvod vyjde v 19.00 hodin od bývalého A clubu
- zapálení vatry ve 20.30 hodin
- v rámci programu vystoupí mažoretky z DDM Pod střechou
- občerstvení zajištěno!
Upozorňujeme všechny občany,
že je přísně zakázáno navážet do místa připravované vatry jakýkoliv rostlinný odpad, dřevo, větve ze stromů nebo
komunální odpad. Pokud bude zjištěn neoprávněný návoz,
může být uložena pokuta za přestupek za porušení Obecně
závazné vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem až do výše 30.000,- Kč.

čtvrtek 7.6.2007 od 19.30 hodin, vstup 250,-/240,- /230,-Kč
Humorné vyprávění příběhů ze života, televizního natáčení
a mnoho jiných moudrých rad.
Předprodej vstupenek zahájen 15.3.2007.

Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou
a okolí
Minerály Afriky a výtvarné práce žáků vysocké pobočky
Základní umělecké školy Semily - výstava ze sbírky Josefa
Malého z Rovenska pod Troskami doplněná výtvarnými pracemi žáků (3. 2. 2007 až 28. 4. 2007 - prodlouženo)
Skleněná fantazie Hany Procházkové - výstava fotograﬁí
„skleněných objektů“ vytvořených pomocí počítačové grafiky
(31. 3. až 3. 6. 2007, vernisáž 31. 3. 2007 v 15.00 hodin)

na Dolním náměstí

Klub lidové tvorby Praha
oblíbené předvádění tradičních rukodělných technik členkami
klubu (26. 4. 2007 až 28. 4. 2007)

15. 5. 2007
12. 6. 2007

Kulturní centrum GOLF Semily

Termíny následujících trhů spotřebního zboží

pátek 27. 4. 2007 Semilský džbánek od 18.00 hodin

Kulturní dům Rokytnice nad Jizerou připravuje:
U příležitosti Dne dětí zve Město Rokytnice nad Jizerou všechny děti i jejich doprovod na pohádku Karla Jaromíra Erbena
Pták Ohnivák a Liška Ryška, kterou sehraje divadelní soubor
Tyl Slaná.
Představení se bude konat v neděli 20. května 2007 od
15.00 hodin.
Vstupné: Děti zdarma
Informace o představení: www.dstyl.net

Vystoupí Dětský pěvecký sbor Jizerka s přípravnými odděleními Sedmikráska a Čekanky, Skutečský dětský sbor Rubešáček
a Sušický dětský pěvecký sbor .

Společenský dům JILM Jilemnice a akce
v Jilemnici

Tip z regionu

H. Becque: Pařížanka
neděle 29. 4. 2007 od 19.30 hodin
Ironická až sarkastická komedie, hrají M. Dolinová, L. Potměšil, J. Klem, I. Šebo a D. Homolová.

sobota 28. 4. Český ráj dětem Malá Skála

neděle 6. 5. 2007 O Princezně a Popletovi
od 14.30 hodin, vstup 35,- Kč, Loutková komedie pro 4 - 8
leté děti je variací na klasické úsměvné téma hloupého Honzy. Hraje Divadlo Piškot - Praha
čtvrtek 10. 5. 2007 ABBA World Revival
od 19.30 hodin, vstup 200,-, 190,- 180,Desetičlenný soubor, složený z profesionálních hudebníků,
které svedl dohromady obdiv k tvorbě světoznámé švédské
skupiny ABBA a nabízí originální provedení repertoáru této
slavné formace. Předprodej vstupenek zahájen 15.3.2007.

4. ročník akce na zahájení turistické sezóny „Za pověstmi Českého ráje“. V letošním roce se děti opět vydají po maloskalsku nejen s loupežníky, ale i s dalšími postavami z pověstí. Po
celý den budou připraveny soutěže, hry a kulturní program.
Na akci bude vypraven parní vlak na trase Turnov – Malá Skála
– Železný Brod – Semily a zpět. Bližší informace podá Městské
informační středisko Turnov, tel.: 481 366 255 .

Koncert k výročí Ludwiga van Beethovena
pátek 11. 5. 2007 od 19.30 hodin vstup 80,-/60,Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra.
sobota 19. 5. 2007 Májový jarmark
Trhy mají v Jilemnici tradici trvající přes 500 let. Zatímco
zásadní význam trhů byl běžný pro udržování a rozvoj hospodářského života, jarmarky se stávaly mimořádnou událostí
spíše společenskou.
V odpoledním programu vystoupí: Brontosauři Revival, Keltská skupina Gwalarn a skupina Poutníci.
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Lyžování po „Staru“ 2007
Jednoho krásného odpoledne,kterých nám letos zima
přichystala pomálu,bylo zase na Františkově trochu rušno a nebylo to žádné velké veselení na Háskově, ale na
kopci pod Háskovem, tam kde se točí vlek Luky, si dalo
dostaveníčko pár nadšenců lyžování na starých „pérkýnkách“. Místní sbor dobrovolných hasičů zde totiž pořádal
již další ročník „Lyžování postaru“.
Bylo chvíli po poledni, když se začali scházet první
lyžníci i s řádně připraveným náčiním. Houfně se párovali u stánku s občerstvením, které opět nevrhne stín
na mísní hasičský sbor. Pivo i kořalka byla opět výborně vychlazená a klobásy teplé, takže vše nasvědčovalo dobré náladě jak lyžníků, tak i obecenstva, kterého
bylo letos jako máku. Lyžníci si okusili terén a vše mohlo
vypuknout.
Jako první se pánové s jasanovými pérkýnkami utkali v krasojízdě. Urputný boj hodnotila, letos opět výborně, místní „Žiri“.
Bylo opravdu znát, že pánové nestojí na jasankách poprvé, a tak předváděli opravdové kousky mistrů lyžníků. Obecenstvo bylo
nadšené, proto také tleskali celý čas. Bylo jen těžké najít toho pravého vítěze a chvilku to i vypadalo, že na stupni vítězů
stanou všichni. Nakonec však porota uklidnila emoce a seřadila závodníky postupně v umístění.Nic tak nebránilo další disciplíně - slalomu.
Po krátkém občerstvení se všichni závodníci seřadili u startovní čáry. Zde šla elegance stranou a bojovalo se jako na olympiádě. Časy byly velmi vyrovnané a tak se muselo konat druhé kolo.Atmosféra hodná Světového poháru strhla závodníky natolik,
že časy byly ještě vyrovnanější a závodníci museli často chladit rozpálené dřevěné lyže. A tak musely opět, jak už to ve sportu
bývá, rozhodnout branky, body, vteřiny. Počet projetých branek, body u obecenstva a vteřiny start - cíl. Vše dopadlo regulérně
a závodníci se pomalu připravovali na závěrečnou disciplínu-SKOK.
Probíhá poslední příprava a nebýt jednoho ze závodníků, který předváděl akrobatické prvky i na vleku, atmosféra by opravdu
zhoustla. Avšak teď už skokani se připravovali na rozjezdové dráze s klidnou náladou. První skoky byli spíše otrkávací, ale druhé
kolo už bylo hodně napínavé. Diváci kroutili hlavami při
skocích a mezi povídáním byla slyšet i velká srovnání
s harrachovskými můstky. Vše dopadlo dobře, a tak se
mohla porota shodnout na výsledcích a mohli jsme přijít
k vyhlašování.Diváci opět dlouho tleskali a z tváří lyžníků sršela jen radost z umístění.
Ještě chvíli se všichni veselili, protože atmosféra byla
vynikající a stráň na Františkově zase na rok utichla
svým všedním klidem. Můžeme jen poděkovat hasičům
ve Františkově, účastníkům-lyžníkům-závodníkům, divákům a samozřejmě Krakonošovi, který by se snad i sám
zúčastnil. Kdyby nemusel hlídat to krásné počasí, které
nám tak hezky vystrojil. Už teď se však těšíme na další
ročník, na kterém se určitě sejde více lyžníků i lyžnic.

Poudačka
ZA VEJDĚLKEM

Přečasto mně tý naši dědci vertaj v makovici. Jak to jen mohlo bejť? Zem se nenadmula, ani nescverkla a voni na ten samej
flák, jak nnes měli jen motyky, kůsy, hrábě a na bandory hak. Tervám, že to jináč ani nemuž bejť, než že se musili celej život
fest tumlovať, aby bylo co sterčiť do huby.
Třá při sušeni. Sicť chodily sehraný party. Pět až šest sekáču porazilo celej kopec jako perd. Roztřásať, votáčeť, dávať do
kůp a bakovať nadeschod už musil hospodář s chasou. A bakovalo se na rohačkách, na trakaři, nebo jen tak, v loktuši na herbu.
Jo, dyť vám chci vyslepičiť, co se škverklo u Nácku. To bylo tenkrát, dyž v Poniklym naměřili šedesátku tepla. Že vžu? Kde by se
bralo. U fabriky naměřili třicet a u kostela taky třicet, tak si to sesumírujte sami. Nebe modrý, bez jedinýho mráčku, čas zrouna
k vocumlání. Chlapi naplili na brousek berzo z rána, dokud eště byla růsa. Arnošt, Vlastik, Milouš, Ludvik, Jarouš. Uďáli pramen
a šust, šust, pjekně řad po řadu. Vyšlo slunce. Začal hic. Shodili košile, vyzuli šábory a síkli dál, vo stošest. Jeden druhýmu
hemoval za pátama, jen aby položili honnej kus. Tu přišlo Arnoštoj, aby se merk ke hromadě. Kerve by se v něm nedořezal.
Praštil kůsou a začal v hrůze řváť: „Kóza, žére kóšile!“
Namoutě, žánnej si při tom bernoženi nestačil všimnouť, že haverlanti vyhnali kozišťata na pastvu. Jako na potvoru zrouna
tam, co se hoši slíkli. Tý merchy cacný, všežravý, nenechavý se vyperdly na trávu a pustily se rounou do košil a naverch eště
mamlaly v deržkách šábory. Dyž tam sekáči přilítli, měli hábitky nadranc a šůty sem tam děravý. I prajeminkote, to byl vejdělek!
Miroslav Jon
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Společenská kronika
V roce 2006 se narodili tito noví
občánci města:
Šturma Matěj
Erlebach Jonáš
Pohořalá Adéla
Apltauer Ondřej
Lutzová Eliška
Vrťátko Marek
Langerová Julie
Zifčák Josef
Srpová Tereza
Biemannová Michaela
Sirůčková Karolína
Doubek Matyáš
Brudík Jakub
Doubek Michael
Pohořalý Štěpán
Kočárek Milan
Bulušek Tomáš
Molnárová Amélie
Schober Jakub
Kubíček Lukáš
Tulka Tomáš
Dumková Natálie
Martinková Natálie
Karlová Lucie
Wild Štěpán
Reichl Jakub
Votoček Michal
Ať rostou ve zdraví a pohodě.
Životní jubilea slaví v měsíci březnu
a dubnu tito naši spoluobčané, včetně občanů odjinud v místním domově
důchodců:
80 let Vondrová Marta
Chlumová Anna
81 let Fait Josef
82 let Štěpánková Marie
Srnová Jitka
Soukup Dobroslav
Kmínek Josef
Jirouš Vladislav

Nové knihy na březen
Česká próza

Monyová – Sebemilenec
Peroutková – Nad ledem, pod ledem
Dutka – U útulku 5
Gillerová – Láska si nevybírá
Janeček – Černá sanitka a jiné děsivé
příběhy
Vrba – Utekl jsem z Osvětimi
Vlasák – Pestrý život cyklotrempa

Romány pro ženy

Garwood – Strážný anděl. Křehká láska

Zítková Lidmila
Doubek Stanislav
83 let Kebrtová Marie
Králíček Lubomír
84 let Bartoníčková Jarmila
Saska Josef
Poupová Pelagia
85 let Šutovská Věra
Šírová Růžena
Nohýnek Miloslav
Drapáková Marie
Kocourková Ludmila
86 let Soukup Josef
Kavanová Božena
87 let Vejtrubová Emilie
Škoda Stanislav
Opočenská Lidmila
Malíková Hilda
Halama Stanislav
89 let Echtnerová Lidmila
90 let Nedomlel Karel
99 let Hájková Anna – nejstarší občanka města žijící v domově
důchodců

Srdečně blahopřejeme!
DIAMANTOVÁ SVATBA
Oznamujeme, že manželé František
a Libuše HRBKOVI budou slavit diamantovou svatbu.
Obřad se koná dne 28. 4. 2007 v 11.00
hodin v obřadní síni Městského úřadu
Rokytnice nad Jizerou.
Všichni občané Rokytnice nad Jizerou
jsou srdečně zváni na Apéro (občerstvení) před radnicí.
Alana Tanner – Hrbková
V loňském roce jsme se rozloučili
s těmito našimi spoluobčany
Soukupová Jarmila 83 let
Bobiaková Vlasta
74 let
Pacholík František
93 let
Škodová Marie
66 let
Dumek Vlastimil
51 let
Rezlerová Marie
90 let

Trollope – Muži a dívky
Harvey (Wood) – Důvěrná setkání
Carroll – Italský román
Denker – Robert, můj syn
Williams – Sladké ptáče mládí

Další próza

Atkinson – V zákulisí muzea (tragikomické osudy anglické rodiny)
Uris – Exodus (román o osudech židovského národa)
Beck – Stále ve střehu (skutečné osudy
radiotelegrafistky RAF)
Payne – Mládí v hajzlu 6. (humor)
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Kapras Karel
Mikeš Zdeněk
Hackel František
Káďová Jana
Kupec Jan
Plašil František
Rybářová Jiřina
Šír Alfred
Hilmar Milan
Erlebach Jiří
Kapras Věroslav
Zuzánková Marta
Fischerová Anna
Ježek František
Součková Marie
Pánek Josef
Nechanický Bohuslav
Kobos Ladislav
Faitová Hana
Vacek Jaroslav
Lorenc František
Horáčková Anežka
Čermáková Jiřina
Tetauer František
Procházková Věra
Bouzková Herta
Drahná Věra
Glosová Eva
Kapras Zdeněk

83 let
52 let
57 let
62 let
72 let
82 let
84 let
64 let
60 let
59 let
85 let
91 let
89 let
64 let
81 let
68 let
87 let
57 let
78 let
70 let
77 let
93 let
85 let
89 let
77 let
87 let
78 let
69 let
68 let

V domově důchodců:
Dvořáková Vlasta
80 let
Červinka Vítězslav
76 let
Blažek Miloslav
97 let
Kvapilová Marie
95 let
Fischerová Irma
86 let
Vojtěch Josef
94 let
Rybářová Miroslava 70 let
Skalský Jiří
70 let

Budiž čest jejich památce!
Děkujeme za upřímné projevy soustrasti k úmrtí pana JOSEFA HAVLÍČKA. Manželka a dcera s rodinami.

Napětí (detektivky, thrillery)

Christie – Němý svědek
Rendell – Všechno je jinak
Deaver – Hodinář
Val Dermid – Jasná šance
Rollins – Mapa z kostí
Cook – Smrtící gen

Naučná literatura

Špaňhelová – Slovník dětského světa
aneb Rozumíme si?
500 nápadů pro dům a zahradu
Foglová - Táborové etapové hry
Národní parky a CHKO

Richter – Dobývání domova 2.díl (Osvobození Československa bez cenzury
a legend)
Brutting – Německá esa na střemhlavých bombardérech

Nové knihy na duben
Česká próza

Abelson-Tržilová – Vzpomínky obyčejné
ženy
Řeháčková – Bojím se svého syna
Kliment – Zápisky legionářovy
Skleničková – Jako chlapce by mě
zastřelili…
Novák – Děda

Romány pro ženy

Collins – Rocková hvězda
Garwood – Nevěsta. Vražda podle
seznamu
Roberts – Černá růže
Picoult – Prostá pravda

Ostatní próza (historická,
psychologická,eseje)

Mosse - Labyrint
Carriere – Goyovy přízraky
Haig – Polsední rodina v Anglii
Coe – Pár trotlů
Pennac – Jako román

Napětí (detektivky, thrillery)

Grippando – Byla tak krásná
Granger – Na to vem jed
Burke – Kdo má právo soudit
Mankell – Mrtví ve člunu
Clark – Pod rouškou noci

Naučná literatura

Machiavelli – Vladař
King – 100 filozofů
Masožravé rostliny
101 kuchyně
Holubová,Kraus – Pravdu, prosím (rozhovor)

Samovládci a diktátoři, Tanky
Česká rally v obrazech,
Rally a rallysprint

Novák – Bitva o Jadran (c. a k. válečné
námořnictvo za 1.svět. války)
Kovařík – Čas stoleté války (Rytířské
bitvy a osudy 3.díl)
Kačor – Osudové okamžiky (skutečné
události – uvedeno v České televizi)

Zajímavosti z knihovny
Nejoblíbenější spisovatelé loňského
roku v naší knihovně - odd. pro dospělé
(abecedně)
Čeští – Brabcová Eva, Devátá Ivanka,
Frýbort Pavel, Kubátová Táňa, Monyová
Simona, Rottová Inna, Řeháčková Vlasta, Váňová Magda

Nové knihy v dětském
oddělení knihovny – březen, duben
Pro nejmenší:

Shaw – Ríša Ríša a brankář na útěku
Hall – Chňap
Březinová – Medvídek Knoflík, Markétka
už ví, jak na to

Cizí – Bradford B.T., Brown Dan,
Brown Sandra, Clark M.H., Coulter Catherine, Denker Henry, Deveraux Jude,
Garwood Julie, Fielding Joy, Lindsey
Johanna, Small Beatrice, Smith Wilbur,
Steel Danielle, Wood Barbara

Pro větší:

Blyton – Lidičky z Kouzelného stromu
Šrut – Příšerky a příšeři (básničky)
Nikl – Lingvistické pohádky
Jansson – Neviditelné dítě a jiné příběhy

V žánrech vede romantická četba
pro ženy, detektivní romány a thrillery,
romány o mezilidských vztazích psané
vážně i s humorem, životopisná literatura.
Trvale je zájem o skutečné příběhy,
např. osudy žen v cizích zemích, zpovědi drogově závislých nebo o válečné
osudy (Hofmann – Bílá masajka, Gregory - Zapomeňte, že jste měli dceru,
Christianne F. – My děti ze stanice ZOO,
Moos – Poprvé a pak pořád znovu, Krupa
– Mělké sibiřské hroby)

Pro dospívající:

-holky:
Lanczová – Nebe plné hvězd
Garwood – Dívka jménem Summer
Denková – Smutná holka hledá kluka
Cabot – Princezna na večírku
-kluci i holky:
Carman – Elyonova země 1.,2. (fantasy)
Velká kniha strachu
Shan – Zkoušky smrti

Naučná literatura:

Zvláštní zájem byl v loňském roce
o knihy související s tematikou svatého
grálu, tajemstvím života Ježíše a Panny Marie (Šifra mistra Leonarda, Ježíšvelké tajemství církve, Zakázaná kniha
o Panně Marii, Svatá krev a svatý grál) .

Kryptologie, šifrování a tajná písma
Guinness World Record 2007
Fantasy.
Encyklopedie fantastických světů
Moje první bible
Abeceda dávných věků (o pravěku)
Škola kreslení módních návrhů

RECEPTY
ALSASKÉ ZELÍ
4 vepřové kotlety s kostí, 650 g sterilovaného
sladkokyselého zelí, 1 – 2 cibule, 150 g paprikové
klobásy, 100 ml bílého vína, Petrželka, Hladká mouka, Sádlo, olej, Sůl, pepř.
Nařízněte na okrajích vepřové kotlety, lehce je naklepejte, osolte, posypte drceným pepřem a kmínem
a obalte v hladké mouce. Opečte krátce z obou stran na
sádle či oleji. Do pekáčku dejte odkapané zelí, posypte ho na kolečka nakrájenou cibulí a lehce promíchejte. Pak vše posypte na kolečka nakrájenou klobásou,
lžičkou drcených jalovčinek, nasekanou petrželkou. Na
to rozložte kotlety, zalijte výpekem z pánve a bílým
vínem. Pečte zvolna v předehřáté troubě cca 20 – 30
minut. Podávejte s vařenými či pečenými bramborami
nebo bramborovým knedlíkem.
-EM-

OSMISMĚRKA 16 názvů rostlin strání a lesů.
Tajenku tvoři další 4 názvy květin
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sobota 2.6.

Ž
M
neděle 3.6. Mž
sobota 9.6. Ž
M
neděle 10.6. Mž
středa 13.6. Ž
sobota 16.6. M
neděle 16.6. Ž

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ
Filip Trejbal , člen reprezentačního A družstva, opět výborně reprezentoval naše město a TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou. Po úspěšné sezóně, kdy získával body v závodech
světového poháru, dosáhl na jejím konci dalších výborných
výsledků. Dne 24.3.2007 zvítězil ve slalomu v Lohbergu na
Mezinárodním mistrovství Německa a týden nato 30.3.2007 se
stal ve Špindlerově Mlýně mistrem České republiky ve slalomu, v obřím slalomu obsadil 3. místo.
Blahopřejeme!

FOTBAL
Rozlosování jarní části mistrovských soutěží
2006/2007
Vysvětlivky:
M – muži, Ž – žáci, Mž – minižáci
sobota 31.3. M
sobota 7.4. Ž
M
sobota 14.4. M
neděle 15.4. Mž
Ž

Rokytnice – Martinice
Rokytnice – Víchová
Poniklá – Rokytnice
Rokytnice – Roztoky
Rokytnice – Jilemnice
Nová Ves – Rokytnice

16.00 hod.
14.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
09.30 hod.
14.00 hod.

sobota 21.4. Ž
M
neděle 22.4. Mž
sobota 28.4. Ž
M
úterý 1.5.
Ž
M
sobota 5.5. Ž
M
neděle 6.5. Mž
úterý 8.5.
Ž
M

Rokytnice – Mírová
Víchová – Rokytnice
Rokytnice – Sedmihorky
Libštát – Rokytnice
Rokytnice – Horní Branná B
Poniklá A – Rokytnice
Kruh – Rokytnice
Rokytnice – Rovensko
Bělá – Rokytnice
Rokytnice – Studenec
Rokytnice – Košťálov
Rokytnice – Kruh
– dohrávka podzim
Poniklá B – Rokytnice
Rokytnice – Jilemnice B
Mírová – Rokytnice
Bozkov – Rokytnice
Libštát – Rokytnice
Rokytnice – Horní Branná
Rokytnice – Studenec
Rokytnice – Košťálov B
Jablonec – Rokytnice
Vysoké – Rokytnice

14.30 hod.
17.00 hod.
09.30 hod.
14.00 hod.
17.00 hod.
11.15 hod.
16.00 hod.
14.30 hod.
17.00 hod.
09.30 hod.
09.30 hod.
17.00 hod.

sobota 12.5. Ž
M
Mž
sobota 19.5. Ž
M
neděle 20.5. Mž
sobota 26.5. Ž
M
neděle 27.5. Mž
středa 30.5. Ž

Jablonec – Rokytnice
Stružinec – Rokytnice
Rokytnice – Libštát
Rokytnice – Horka
Rokytnice – Lomnice B
Košťálov – Rokytnice
Rokytnice – Roztoky
Tatobity – Rokytnice
Benecko – Rokytnice

10.00 hod.
17.00 hod.
09.30 hod.
14.30 hod.
17.00 hod.
10.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
12.00 hod.

ŠACHY
Koncem března skončil regionální přebor družstev. Naše „A“
družstvo v něm zvítězilo před mužstvem Turnova a Rovenska.
Z deseti zápasů získalo 8 vítězství, jednou remizovalo a jednou prohrálo. Po ročním působení v regionálním přeboru se
tedy naše mužstvo vrací mezi nejlepší mužstva Libereckého
kraje. I my jsme využili možnosti startu tří hostů, což bylo
značným přínosem. Naopak dva naši hráči hostovali v Tanvaldě v krajském přeboru. Tato vzájemná výpomoc byla prospěšná pro oba oddíly.
„B“ mužstvo obsadilo páté místo, když v některých utkáních nastupovalo oslabeno. Nemáme přece jen tak širokou
základnu pro dvě osmičlenná družstva, která musí mít ještě
náhradníky. Pakliže mužstva hrají stejnou soutěž, musí být
soupisky nezávislé.
Škoda, že v současné době není zájem z řad žáků. V minulosti žákovský kroužek docela dobře fungoval. Bylo by dobré
na tuto činnost navázat. Oddíl má trenéra 2.třídy, který je
ochoten tuto činnost obnovit. Informace na tel. 604 670 992.
Rokytnickému šachu by zájem o tuto královskou hru mezi
mládeží určitě prospěl.
Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu
Šachový oddíl pořádá z pověření ŠSLK Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu. Přebor se koná v sobotu 28. 4. 2007 ve
sportovní hale TJ Spartak. Začátek v 9.00 hodin.

09.30 hod.
17.00 hod.
11.15 hod.
09.30 hod.
17.00 hod.
09.30 hod.
14.30 hod.
17.00 hod.
10.00 hod.
17.00 hod.

Zdeněk Hollmann

VOLEJBAL – ŽENY
Konečná tabulka soutěže KP 1 ženy 2006/2007
1. TJ Lokomotiva Liberec
28 24 4
75:26
2. TJ Rumburk
28 19 9
67:49
3. SOKOL Mnichovo Hradiště
28 15 13 58:53
4. TJ Jablonex Jablonec n.N. 28 15 13 61:59
5. TJ SOKOL Tesla Stráž n.N.
28 15 13 58:57
6. TJ Spartak Rokytnice n.J.
28 11 17 50:64
7. TJ Jiskra Nový Bor
28 7
21 44:70
8. TJ Bižuterie Jablonec n.N. 28 6
22 38:73
Podzimní část
Liberec - Rokytnice
3:0 3:0
Stráž n.N. - Rokytnice
3:0 3:2
Rokytnice - Jablonex Jbc.n.N. 2:3 1:3
Mnich. Hradiště - Rokytnice
3:2 0:3
Rokytnice - Rumburk
2:3 3:1
Bižu Jablonec n.N. - Rokytnice 2:3 0:3
Rokytnice - Nový Bor
3:2 3:1

52
47
43
43
43
39
35
34

Jarní část
3:1 3:0
2:3 3:2
2:3 3:1
1:3 3:0
1:3 3:2
1:3 3:0
1:3 1:3

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 18. 5. 2007.
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