Rokytnický zpravodaj
Ročník 2014

květen / červen

Cena 18,- Kč

DEN V HORNÍ ŠKOLE PŘILÁKAL NA 300 NÁVŠTĚVNÍKŮ

Několik měsíců příprav v podání více než tří desítek dobrovolníků vyvrcholilo v deštivou sobotu 17. května neuvěřitelně nabitým
Dnem otevřených dveří v Horní škole, který navštívilo na 300 Rokytničáků. Pestrostí programu, jeho rozsahem i délkou by celá akce
s přehledem vydala na tucet menších událostí regionálního významu. Organizátorům se dostalo řady cenných zkušeností i odpovědí
na důležité a zvídavé otázky týkající se Horní školy a Rokytnice.

První nedočkaví návštěvníci se do Horní školy začali trousit již krátce po 9. hodině ranní. Vyzkoušeli jsme si na nich fungování „info-kavárny“ umístěné v přízemí staré budovy blízko původnímu vchodu
do Horní školy. Informací, instrukcí a pokynů bylo hned po vstupu do
školy plno – každý návštěvník byl vybaven „žákovskou knížkou“ s rozvrhem hodin a hlasovacími lístky pro diváckou cenu ve výtvarné soutěži „Moje škola snů“, do které rokytnické děti přispěly více než 150
výkresy, malbami, skupinovými díly a trojrozměrnými modely.

V okamžiku oficiálního zahájení akce, tj. v 9:30 začala venku ukázka práce se psy v podání Věrky Kašparové a dalších děvčat z místního
kynologického klubu. V přednáškové místnosti v 1. patře se o prevenci
kriminality a jednotlivých způsobech objasňování trestné činnosti rozhovořil Martin Pačes z Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Praze
a svůj výklad obohatil např. o ukázky daktyloskopie. V tentýž čas provedla Sylvie Martinková zájemce minikurzem masáže krční páteře.
Děti se mohly v průběhu celého dne bavit ve společnosti vlídné
skupiny (pod)krkonošských žen a dívek v rámci pásma her, tance,
pohádek a zpěvu. Tvořivou dílničku i výtvarné pojetí všech orientačních nápisů a směrovek po budově báječně obstarala Lucie Pavlíková. Nejmenším dětem vytvořilo osazenstvo Domu dětí a mládeže
v bývalém kabinetu útulnou herničku s hlídacím koutkem. Ti větší
zase mohli vybít svou energii při sportovním hraní a klání pod taktovkou Agáty Petráňové, Lukáše Ludvíka, Aničky Prokůpkové a Martina Pozdníčka, díky nimž zase ožila prostorná tělocvična.
Bývalá jídelna byla pro změnu dějištěm tradičního jarního bazárku (nejen) dětského oblečení, o jehož propojení se Dnem v Horní
škole se zasloužila Zuzka Počinková.
Vytrvalí a poznání chtiví jedinci se po celý den seskupovali do
3-5členných hlídek, které plnily roztodivné úkoly v rámci etapové
soutěže „Škola v přírodě“, kterou vymyslela a za využití i těch nejzastrčenějších koutů školního areálu famózně zrealizovala Dita Culková se svým podpůrným rodinným týmem.
Na odpočívadle schodiště vedoucího do 1. patra staré budovy
se návštěvníkům celý den otevíral pohled doslova do celého světa.
Umístěna sem totiž byla výstava cestovatelských fotografií s mapou
„Rokytničáci ve světě“, kterou s obdivuhodnou vytrvalostí a pečlivostí sestavila Blanka Herčíková.
Foto- a videodokumentaci ze samotného dne vytrvale pořizovali
manželé Ludvíkovi, kterým ani vydatné zásoby záznamového materiálu nestačily k pokrytí celodenního cvrlikotu.
Bývalé byty v 1. patře pak oživila výstava historických fotografií, za kterou by se nemuselo stydět žádné muzeum. Ve spolupráci s facebookovou stránkou „Nebejvaly v Roketnici vždycky takový
prachsecký časy“ dali výstavě profesionální podobu Broňa Patočka
a Borek Nechanický. K vidění byly nejen momentky ze života v Rokytnici a v blízkém okolí, ale také urbanistické plány a náčrty. Do
jedné z místností byl umístěn kinematograf s namluvenou rokytnickou kronikou podkreslenou dobovými obrázky a fotografiemi a nechyběl ani ryze analogový „fejs buuk“. Zasvěcence dozajista pobavil
i miniskanzen v jednopokojovém bytě, který byl posledním obývaným místem v Horní škole před jejím úplným uzavřením.
Vždy o přestávkách mezi jednotlivými bloky v nabitém „rozvrhu
hodin“ se ze školního rozhlasu ozýval hlas koordinátora celé akce
Vaška Stránského, který návštěvníky průběžně lákal na aktuální body
programu. Například v 11:15 nadešel čas na povídání Heleny Hykyšové, Aleny Buluškové a Štěpánky Hlavové věnované meditacím
v každodenním životě, které bylo následováno praktickými ukázkami
v klidné části školy. Od 13 hod. mluvil jen a jen o kávě místní barista
Alexandr Atanasov a pomyslné přednáškové žezlo po něm převzala
PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc. z Ústavu pro jazyk český, která si
s početným místním publikem na své přednášce o krkonošském nářečí mimo jiné vyměnila seznam slov a výrazů, které ještě potřebuje přeložit do dnešní češtiny. Maratón přednášek pak zakončil Mgr.
Martin Riedl z Horské služby, který své posluchače dokázal zaujmout
tématem první pomoci do pozdních nočních hodin.
Krátce po poledni proběhlo vyhlašování vítězů výtvarné soutěže
„Moje škola snů“ – a to dle verdiktu odborné poroty. Ty děti, které
byly oceněny a k vyhlašování se nachomýtly, se mohly radovat z krásného diplomu, výtvarných potřeb, maňáska na prst a drobné sladkosti. Vystavená výtvarná díla, která dekorovala a oživovala zdi chodeb
Horní školy, působila jako elixír radosti, nápaditosti a tvořivosti.
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Báječné občerstvení na Dni otevřených dveří zajistil navzdory
výjimečně nepříznivým povětrnostním podmínkám ve venkovní
kuchyni Ivo Hrbek za vydatné pomoci řady ochotných pomocníků.
K mání byly voňavé lívance, sejkory, rožněná kýta a několikero lahodných tekutin. Opodál byla vystavena technika Horské služby,
která před začátkem soustavného deště zaujala zejména pány kluky.
Několikrát za den vyrazily malé skupinky návštěvníků na prohlídku celé budovy školy – od obou půd až po sklepy. Rozsáhlé a zachovalé půdní prostory s kouzelným výhledem na Lysou horu zavdaly
příchozím okamžitý podnět k úvahám o možnostech využití objektu. Vysloveně k debatním účelům byla po celý den určena část info-kavárny, kde Alexandr Atanasov vařil výbornou kávu, na stylových
kavárenských stolcích (=školních lavicích) byly k mání domácí buchty a koláče a menu se čtyřmi otázkami k zamyšlení.
Kavárenští hosté pak byli vybízeni k tomu, aby své úvahy a střípky
z rozhovorů zaznamenávali na lepící papírky a umisťovali je na plakáty, které k tomu účelu nakreslila Nina Nechanická. Ta spolu s Lucií
Lukešovou a Markétou Šmídovou také tvořila jádro vítacího výboru, který u dvou kateder zajišťoval vřelé přijetí všech příchozích,
jejich informovanost, orientaci ve škole a obdarování keramickou
pamětní medailí z dílny DDM. Na oplátku jsme návštěvníky požádali
o otisk jejich ruky na společném nástěnném plátně i o jejich názor
na budoucnost Horní školy. Aby bylo nač navazovat, vytvořila Markéta Šmídová na základě úryvků ze školní kroniky časovou osu, která
spolu s dobovými výukovými tabulemi zdobila historickou část kavárny. Závěr časové osy popisoval vývoj posledních let od uzavření
školy až po předložení projektového návrhu Roky506, z něhož vyklíčila i myšlenka uspořádat Den v HŠ.
Navzdory nepřízni počasí (nebo možná naopak díky ní…?) byla
Horní škola místy téměř přeplněná a atmosféra skutečně pospolitá.
Věkové rozpětí návštěvníků můžeme klidně odhadnout na osm až devět desítek let – sešlo se plno pamětníků, bývalých zaměstnanců školy i jejích žáků, nechyběly ani mladší generace, místní rodiny s dětmi
i lufťáci. Všechno to hemžení vyvrcholilo v tělocvičně vyhlašováním
vítězů etapové skupinové hry „Škola v přírodě“, oceněním aktivních
účastníků sportovních klání a ceny diváctva ve výtvarné soutěži „Škola
snů“. Na tomto místě se dozajista hodí poděkovat všem, kteří jakkoliv
přispěli k úspěchu akce, zejména pak Městu Rokytnice nad Jizerou za
finanční podporu i vstřícné jednání, Fondu T-Mobile prostřednictvím
Nadace VIA za dlouhodobou podporu komunitnímu projektu Mluvme spolu, v jehož rámci se uskutečnila debatní kavárna, a v neposlední řadě pak místním podnikatelům, kteří poskytli ceny do soutěží.
K vyhlašování nám namísto fanfáry bubnovali odvážní (nejen)
malí hudebníci, kteří se v tělocvičně chopili nástrojů k tomu určeným, s nimiž následně pod vedením zkušeného bubeníka Petra Šušora vytvářeli rytmy i celé hudební pasáže inspirované především
světem zvířat a Afrikou. Den v Horní škole tím ale zdaleka ještě nekončil – o pohodový závěr se v místnosti debatní kavárny postaralo
Jínovic Krkonošské trio, které bylo ve skutečnosti kvintetem plným
energie a radosti z muzicírování. Poslední vytrvalci opouštěli budovu Horní školy ve 21:30, po dvanáctihodinovém maratónu, na který
může být Rokytnice opravdu hrdá.
Dnem v Horní škole jsme chtěli prokázat úctu budově, která patří všem Rokytničákům. Chtěli jsme alespoň na jeden den vnést do
těch historických zdí zase život a ukázat, co všechno je možné, když
spousta lidí přiloží ruku k dílu a táhne za jeden provaz. Výsledek byl
dechberoucí – kdo tam byl, dozajista potvrdí. Do budoucna zůstává
ve vzduchu otázka, kdo a za jakých podmínek by byl ochoten vyvíjet
podobné úsilí dlouhodobě – a jaká vize pro Horní školu se ukáže
jako nejvíc životaschopná. Co myslíte?
Lucie Čížková,
foto Rostislav Šturma, Lucie Čížková a Lucie Pavlíková
5 - 6/2014
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140010 – Zhotovení
projektové dokumentace na akci Oprava hydroizolace mostu
Vilémov – Havírna firmě Mosty-Hofman, Batňovice 245, 542 32
Úpice, IČ 62051512 za nabídnutou cenu 59.500,- Kč a pověřila
starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na činnost
Svazu diabetiků, Územní organizace v Jilemnici ve výši 2.000,- Kč.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na činnost
Organizace nevidomých a slabozrakých v Semilech (SONS) ve
výši 1.000,- Kč.
• Starosta informoval radu města o zadání zakázky malého rozsahu
II. kategorie na zpracování Lesního hospodářského plánu Města
Rokytnice nad Jizerou společností Lesprojekt východní Čechy
spol. s r. o., Gočárova 504, Hradec Králové 2. Celková cena při
předběžné ploše majetku 120 ha byla stanovena na 36.000,- Kč
bez DPH. Firma Lesprojekt zpracovává LHP pro Správu KRNAP
a k lesním pozemkům ve vlastnictví města, které dříve vlastnila
Správa KRNAP, má veškeré podklady.
• Rada města vzala na vědomí informaci o zadání zakázky na Vypracování dokumentace pro komplexní administraci dotačního
řízení Výzvy 22. v rámci IOP „Konsolidace IT a nové služby Rokytnice nad Jizerou“ společnosti Eunice Consulting,a.s. Belgická
642/15, Praha 2 za cenu 48.700,- Kč bez DPH.
• Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 11084986 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt č.
CZ.1.02/6.3.00/11.11204 „Revitalizace aleje Horní Ves – 2. část“.
• Rada města schválila s účinností od dubna 2014 úplné zrušení
poskytování služeb technikou a mechanismy Drobných služeb
města a JSDH za úplatu.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140004 „Oprava komunikace (obchvat sídliště) a vybudování odstavné plochy“ firmě
Strabag a.s., Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12, IČ: 60838744
za nabídnutou cenu 2.314.847,75 Kč.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140005 „Oprava komunikací metodou Patchmatic“ firmě G&G – STAV s.r.o., 503 57
Starý Bydžov 120, IČ: 28853288 za nabídnutou cenu 3.267,- Kč
vč. DPH/t.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na činnost
ve výši 2.000,- Kč příspěvkové organizaci Tereza, Benešov u Semil.
• Rada města byla ze strany tajemnice úřadu Bc. Martiny Šubrtové
informována o personálních změnách na městském úřadě (úsek
rozvoje města a investic) a u Drobných služeb města, kdy členy
rady města seznámila s výsledky výběrových řízení. Vzhledem
k tomu, že pan M. Janoušek v průběhu letošního roku odejde do
důchodu a zároveň město bude provozovat svoz tříděného odpadu, byli na základě výběrového řízení přijati od měsíce června
2014 do pracovního poměru u Drobných služeb města pan Ivan
Žalský a pan Hynek Novotný. Z úseku rozvoje města a investic
MÚ přejde od května pan Zdeněk Hák k Drobným službám města
a bude vykonávat funkci vedoucího této organizační složky na
plný úvazek. Na jeho původní místo byl na základě výběrového
řízení přijat Ing. Bronislav Patočka.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140007 „Sečení krajnic
místních komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou v období 2014 – 2017“ společnosti AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, IČ: 49356089, za nabídnutou cenu 961,- Kč včetně DPH/hod.
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• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140009 „Dodávka osobního automobilu“ společnosti AUTO Vondrák s.r.o., Robousy 203,
506 01 Jičín, IČ: 26002124, za nabídnutou cenu 405.089,60 Kč
včetně DPH a postoupila schválení koupě osobního automobilu
formou leasingu zastupitelstvu města ke schválení.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140013 „Financování
nákupu stavebního stroje – traktorbagru 4x4“, společnosti Erste
Leasing a.s., Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo, IČ: 16325460
a postoupila schválení nákupu stavebního stroje – traktorbagru
4x4 formou leasingu zastupitelstva města ke schválení.
• Rada města souhlasila s užitím městského znaku na propagačních materiálech v rámci soutěže Tatra v Českém ráji, pořádané
Tatra Veteran Car Clubem Semily dne 14. 6. 2014 v Rokytnici nad
Jizerou a zároveň schválila finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
na výrobu věcné ceny - poháru do této soutěže.
• Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp.
196 Horní Rokytnice na dobu určitou od 1. června 2014 do 31.
května 2016 mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a paní Silvií
Kašparovou.
• Rada města ve smyslu § 166 odst. 3 školského zákona potvrzuje
ve funkci ředitelky Základní školy, Rokytnice nad Jizerou, okres
Semily, s účinností od 1. 8. 2014 na dobu určitou 6 let Mgr. Blanku Zemánkovou.
• Rada města obdržela petici, která požaduje, aby město vypovědělo nájemní smlouvu kynologickému klubu Rokytnice nad
Jizerou, paní Věře Kašparové, na pozemcích u Domova důchodců a také zde netrpělo žádné psí kotce. Důvodem je porušování domluvených pravidel, obtěžování a celková nespokojenost
obyvatel okolních domů při provozování výcviku psů. Za petiční
výbor petici zaslali Ing. Michal Holec, Ing. Lucie Holcová, Dolní
Rokytnice 502. Předložená petice byla projednána i s paní Věrou Kašparovou, zástupkyní kynologického klubu. Rada města po
posouzení předmětné petice rozhodla, že uvedené důvody jsou
oprávněné a rozhodla tuto nájemní smlouvu vypovědět s tím, že
platnost této smlouvy bude ukončena k 31. 8. 2014. Ke dni ukončení platnosti smlouvy budou pozemky uvedeny do původního
stavu a budou převzaty odpovědným pracovníkem města. Dále
budou odstraněny kotce umístěné na části ppč. 1131/14 v k. ú.
Dolní Rokytnice. Město bude dále spolupracovat s kynologickým
klubem na vyhledávání případných jiných, vhodnějších pozemků
na cvičení psů.
• Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140003 „Svodidlo –
komunikace u Domova důchodců“ firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089
za nabídnutou cenu 102.182,08 Kč včetně DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140006 „Rekonstrukce toalet v ZŠ“ firmě DI-TECH s. r. o, Smetanova 1809/82,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25049275 za nabídnutou cenu
424.674,- Kč včetně DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140008 „Zajištění
provozu a servisu VKR Rokytnice nad Jizerou“, společnosti Katro
Servis spol. s r. o., U Potoka 267, 513 01 Semily, IČ: 15043355, za
nabídnutou cenu 1.718.906,64 Kč včetně DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140011 „Rekonstrukce vodovodu (ležaté rozvody, požární rozvod) v MŠ Horní“ firmě COMA Jilemnice s.r.o., V Jilmu 229, 514 01 Jilemnice,
IČ: 28198492 za nabídnutou cenu 216.066,30 Kč včetně DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140014 „Zpracování
projektové dokumentace pro ÚR a SP – rozhledna Stráž“, firmě
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Mjölk s.r.o., Letohradská 367/5, 170 00, Praha – Holešovice,
IČ: 01848054 za nabídnutou cenu 373.890,- Kč včetně DPH.
• Město Rokytnice nad Jizerou v souladu s usnesením zastupitelstva města číslo 581/2014 ze dne 26. 2. 2014 zahájilo dne 1. 5.
2014 hospodářskou činnost v oblasti provozování víceúčelového
kabelového rozvodu a kabelové televize. Po provedeném výběrovém řízení byl s účinností od 5. 5. 2014 přijat jako manažer
provozu a technický pracovník Mgr. Ivo Zapletalík. Dle předpokládaných příjmů a výdajů byl zpracován předběžný plán hospodaření města v této činnosti na rok 2014. Vzhledem k tomu, že
bankovní účet určený k příjmům a výdajům spojených s provozem kabelové televize bude ze společnosti Katro Servis, spol. s r.
o. převeden na město Rokytnice nad Jizerou až ke dni 1. 7. 2014,
je nutno dočasně určit jiný bankovní účet města pro platby spojené s touto hospodářskou činností. Město Rokytnice nad Jizerou

používá mimo jiné i bankovní účet, který byl určen na činnosti
podléhající režimu DPH. V současnosti je tento účet používán
minimálně, a tak je navrženo vyčlenit jej po přechodnou dobu
pro platby spojené s hospodářskou činností. Za tímto účelem je
předkládán Dodatek č. 1 k Odpovědnostnímu a podpisovému
řádu. V tuto chvíli je nutno na tento účet převést finanční prostředky pro zajištění plynulosti plateb nákladů hospodářské činnosti. Jako počáteční vklad – záloha je navrženo převést částku
200.000,- Kč. Tento převod bude v měsíci červnu součástí návrhu
rozpočtového opatření. Tato záloha bude zpět na základní účet
města vrácena nejpozději do konce listopadu 2015.
• Rada města schválila ukončení Smlouvy o nájmu bytu v čp. 281
v Dolní Rokytnici s panem Otou Pfeiferem, a to dohodou k datu
30. 4. 2014.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU DNE 23. 4. 2014
Schválení příspěvku na opravu kostelní zdi
V loňském roce schválilo zastupitelstvo město Rokytnice nad Jizerou poskytnutí finančního příspěvku ve výši 180.000,- Kč Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Jizerou na opravu zdi okolo kostela
sv. Michaela. Vzhledem k tomu, že Římskokatolická farnost požádala
v průběhu roku 2013, kdy byl již schválený rozpočet a tento příspěvek v něm nebyl zahrnutý, nebylo možné příspěvek farnosti poskytnout. V letošním roce byl příspěvek ve výši 200.000,- Kč pro farnost
v rozpočtu vyčleněn. Příspěvek bude použit na opravu zdi okolo kostela. Farnost opravuje ohradní zeď od roku 2012. Opravy financuje
dle svých možností za částečné podpory Ministerstva kultury. Celá
oprava ohradní zdi byla vyčíslena na cca 1.700.000,- Kč. Kostel sv.
Michaela je zapsán na Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Veškeré opravy jsou konzultovány a povolovány Národním památkovým ústavem v Liberci a odborem památkové péče, MÚ Jilemnice. Zástupci Města se v roce 2013 účastnili jednání o opravách zdi.
NPÚ odmítá všechny současné technologie oprav, snaží se zachovat
co nejvíce původní vzhled památek a použití původních materiálů
a postupů oprav. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno.

Schválení příspěvku VHS Turnov na opravu
vodojemů
VHS Turnov připravilo na rok 2014 k realizaci investiční akci
„Oprava vodojemů Horní Rokytnice“. V rozpočtu VHS bylo na tuto
akci vyčleněno 5.800.000,- Kč. V rámci výběrového řízení však byla
nejnižší nabídnutá cena ve výši 7.400.000,- Kč. Protože jde o důležitou akci, kterou je potřeba zrealizovat, žádá VHS Město Rokytnici nad Jizerou pro zajištění financování této akce v letošním roce
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč. Vzhledem
k tomu, že v současné době probíhá ve VHS diskuze o možnostech
spolufinancování akcí VHS ze strany měst tak, aby nemusela být
výrazně zvyšována cena vody, bylo navrženo na tuto akci přispět
v požadované výši. Poskynutí příspěvku bylo schváleno.

Prodeje a odkupy pozemků a majetku obce:
Zastupitelstvo města schválilo:
• prodej části ppč. 285/4 v k. ú. Františkov v Krkonoších Ing. Tomáši
Zatloukalovi, Praha 8, Ing. Bedřichu Škopkovi CSc., Pečky, PhDr.
Dagmar Soukupové, Kolín a Zuzaně Marešové, Praha za cenu
160,- Kč/m².
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města,
včetně rozprav a diskusí k jednotlivým bodům,
jsou v plném znění zveřejněny na webových stránkách
města: www.mesto-rokytnice.cz.
• odkoupení části ppč. 1947/1 (dle GP č. 1347-477/2011 nově
vzniklá ppč. 1947/7) za cenu dle cenové mapy 200,- Kč/m² od
paní Evy Kadavé, Dolní Rokytnice 28.
• darování nemovité věci – pozemku - stavební parcela č. 171
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je objekt občanské
vybavenosti – budova bez čísla popisného nebo evidenčního,
v k. ú. Františkov v Krkonoších Sboru dobrovolných hasičů Františkov, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 62014218, schvaluje text Darovací smlouvy se závazkem zřízení předkupního práva pro město
Rokytnice nad Jizerou k darované nemovité věci a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Informace o projektu přestavby objektů
Rotextile a. s.
Na posledním jednání zastupitelstva města dne 26. 2. 2014 byl
vznesen požadavek na získání aktuálních informací o projektu přestavby objektů Rotextile a. s., který byl v minulosti při jednání zastupitelstva prezentován manželi Horákovými. Manželům Horákovým
proto byla zaslána pozvánka na jednání zastupitelstva města, na
kterou reagovali zasláním e-mailu dne 8. 4. 2014. Z tohoto e-mailu
je patrné, že manželé Horákovi se jednání zastupitelstva města nezúčastní, neboť v projektu nastaly komplikace spojené se změnou
investora. Vedení města nezávisle kontaktovalo zástupce vlastníka
Rotextile a. s. v likvidaci ve snaze získat nějaké informace o stavu
projektu přímo od vlastníka. Během tohoto jednání zástupce vlastníka Rotextile a. s. v likvidaci pan Fišer potvrdil, že prozatím nedošlo ani k převodu objektů a ani nebylo zahájeno zastavení likvidace
společnosti Rotextile a. s., neboť její vlastník s tímto nesouhlasil.
Další spolupráce s manželi Horákovými je předmětem jednání a výsledek tohoto jednání nebyl k datu vytvoření této zprávy znám. Pan
Fišer zároveň informoval město o tom, že vlastník Rotextile a. s. v likvidaci i přes probíhající jednání nadále nabízí jednotlivé nemovitosti k prodeji. Zástupci města vyjádřili zájem o objekt bývalé jídelny
Rotextile a. s. v likvidaci a bylo jim sděleno, že tento objekt je na
prodej za cenu 5.000.000,- Kč.
5 - 6/2014
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Investiční záměry – park a vodní nádrž
u koupaliště, sportovní a dětské hřiště u ZŠ,
rozhledna Strážník
XX Parkové úpravy a obnova vodní nádrže u koupaliště
v Dolní Rokytnici
Jednou z aktivit vyplývající ze SPRM Rokytnice nad Jizerou je
„vybudování koupaliště pro rekreaci místních obyvatel i návštěvníků města“. Na základě toho je již delší dobu jednáno se současným
vlastníkem koupaliště o možnostech odkupu, směny atd. tak, aby
bylo koupaliště ve vlastnictví města a mohly se připravovat kroky
k jeho obnově a zprovoznění.
V souvislosti s koupalištěm také město začalo jednat s vlastníkem
sousedních pozemků ppč. 2068/1 a 2068/3 v k. ú. Dolní Rokytnice,
které na areál koupaliště navazují a především je na nich umístěna
dnes nefunkční vodní nádrž, která sloužila pro akumulaci a předehřev
vody pro koupaliště. I když není město vlastníkem těchto pozemků, má
z 90. let zřízeno věcné břemeno – sběrná plocha pro zásobování vodou
městského koupaliště, které je zapsané v evidenci katastru nemovitostí
a dává městu jistotu toho, že k jinému účelu není toto území možné
využít. Na pozemky koupaliště a pozemky, kde je umístěna vodní nádrž
dále navazují pozemky města směrem k polesí Správy KRNAP a směrem k pozemku, na kterém je záměr vybudovat hřiště pro ZŠ. Tyto
pozemky, spolu s vodní nádrží a návazností na koupaliště a plánované
sportovní hřiště, by bylo velmi zajímavé využít pro vybudování parku
s přírodním dětským hřištěm. Hlavním prvkem tohoto projektu by byla
rekonstrukce vodní nádrže, která by mohla sloužit jako hlavní rekreační
prvek parku a dále v budoucnu jako akumulace a předehřev vody pro
koupaliště. Na rekonstrukce a zřizování vodních nádrží je a bude možné
získat dotace z několika dotačních programů. Další součástí projektu
by bylo vyčištění pozemků od náletu, realizace parkových úprav a realizace přírodního hřiště. Na tyto aktivity je opět možné získat zajímavé
dotace z OPŽP. Záměr byl již konzultován s lidmi, kteří mají s přípravou
podobných projektů a se získáváním dotací na ně bohaté zkušenosti.
Aby se mohlo dále pokračovat v přípravě tohoto záměru a jednat
dále s vlastníky pozemků, je potřeba schválit záměr zřízení parku
a obnovy vodní nádrže.

XX Multifunkční sportovní hřiště + volnočasový areál
v Rokytnici nad Jizerou
V areálu ZŠ se nachází štěrková plocha, na které probíhá v současné době TV. Povrch je ale velmi nevyhovující (při dlouhodobém
suchém počasí se práší, při deštích je povrch rozbředlý). Nevýhodou tohoto pozemku je jeho tvar. Jedná se o dlouhý, avšak poměrně
úzký pozemek. V nejužším místě měří pozemek 15 m. Tato situace
umožňuje umístit na něj pouze hřiště menších rozměrů např. volejbal 15×24m, basketbal 15×28m, tenis 10,9×23,7m díky čemuž už se
nevejde např. běžecká dráha. Budoucím problémem by mohlo být
podzemní plynové vedení, které je umístěno v severní části pozemku a vodovodní vedení, které prochází středem pozemku. Pokud by
došlo k havárii či porušení vedení, byla by oprava velmi komplikovaná díky novým hřištím s kompaktním umělým povrchem. V současné době obyvatelé Rokytnice nad Jizerou postrádají městské
sportovní a volnočasové plochy pro děti všech věkových kategorii.
Návrh - záměr:
Vybudovat multifunkční sportovní hřiště na pozemku ppč.
2034/1 v k. ú. Dolní Rokytnice pro užívání základní školy, sportovních kroužků, veřejnosti…
Na ploše stávajícího školního hřiště vybudovat volnočasový areál
pro všechny věkové kategorie.
V letošním roce vyčlenilo investiční oddělení v rozpočtu města
částku na zpracování studie k tomuto záměru. Sportovní hřiště pro
Rokytnický zpravodaj
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účely ZŠ, ale i pro veřejnost by bylo vybudováno na pozemku ppč.
2034/1 v k. ú. Dolní Rokytnice. Tento pozemek se nachází v centru města v docházkové vzdálenosti školy (5 min.) a v docházkové
vzdálenosti obyvatel Dolní Rokytnice i Horní Rokytnice (děti z letní
strany nemusí vůbec přecházet hlavní rokytnickou silnici).
Hřiště by bylo vybudováno jako multifunkční (jedno hřiště s různobarevným lajnováním) umožňující hru těchto sportů: malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal, badminton, házená a streetball. Svažitost terénu umožňuje použít vzniklý zářez pro vybudování menší
přírodní tribuny. Hřiště bude orientováno V-Z, což umožní pohodlnou hru i v letních slunných měsících. K multifunkčnímu hřišti by
mělo být vybudováno parkoviště a obslužný objekt s šatnami (2× 10
cvičenců vč. sprch), toaletami pro veřejnost a skladem sportovních
pomůcek).
Pozemek u ZŠ by byl využit jako volnočasový areál, který by sloužil nejen žákům ZŠ, ale i dětem ze školní družiny a veřejnosti. Výhodou tohoto pozemku je umístění v centru města v blízkosti náměstí,
přičemž okolní budovy zajišťují jeho intimitu. Oplocení může zajistit
uzavření areálu na noc a tím jeho bezpečnost před vandalismem.
Pozemek je otevřen k J straně, díky čemuž bude dostatečně osluněn
po celý den.
Část pozemku bude využita jako parkoviště (těchto ploch je v Rokytnici obecně nedostatek) pro návštěvníky volnočasového areálu,
ZŠ, knihovny, školní jídelny atd. Krátkodobé parkování např. 2 hod.
(návštěvník umístí do auta na viditelné místo lísteček s časem příjezdu) -> žádná investice a snadná kontrola MP.

XX Vyhlídková věž Strážník
Bližší informace dále v Rokytnickém zpravodaji v Projektových
záměrech na straně 8.

Závěrečná diskuse zastupitelů a veřejnosti
• Zastupitelstvu města byl předložen návrh paní Hany Hejralové,
který se týká doplnění Směrnice o schvalování účetní závěrky
obce. Paní Hejralová uvedla, že zastupitelé mohou začít ztrácet
přehled o tom, jaké má město závazky a v jakých výších – leasingy,
úvěrové smlouvy, a na druhou stranu jaké má pohledávky a jaký je
stav jejich vymáhání. Navrhla, aby při schvalování účetní závěrky
byly zastupitelům i finančnímu výboru předloženy tabulky, které
závazky a pohledávky města zpřehledňují k určitému datu.
• Pan Kadavý uvedl, že tyto materiály byly městu zaslány dnes dopoledne a zastupitelům předloženy před zahájením veřejného
zasedání. Vzhledem k tomu, že na Městě v tyto dny probíhá přezkum hospodaření, nebyl čas se s předloženým materiálem blíže seznámit a projednat ho s příslušnými pracovníky finančního
úseku a úseku místních poplatků kvůli možným připomínkám. Ze
strany místostarosty a starosty města bylo proto navrženo odložit schválení tohoto návrhu na následující jednání zastupitelstva
města, do té doby bude čas a prostor se s ním seznámit a případně navrhnout jeho změny. Ing. Matyáš doplnil, že by materiál
byl projednán s finančním výborem za účasti paní Hejralové a za
účasti příslušných pracovníků městského úřadu.
• Paní Olaszová namítla, že pokud se doplňující tabulky budou
schvalovat až na následujícím zasedání zastupitelstva města, nebudou součástí účetní závěrky za rok 2013.
• Ing. Matyáš navrhl, aby se finanční výbor k této věci sešel v dostatečném časovém předstihu a pokud se tak dohodnou, bude
možné vyplněné tabulky k účetní závěrce za rok 2013 již předložit.
• Paní Stojanová, vedoucí finančního úseku, podotkla, že většina
údajů zachycených v tabulkách je uvedena v inventarizační zprávě a soupisech, která je součástí účetní závěrky. Stav pohledávek
a závazků bude tedy zastupitelům znám a bude se jednat o duplicitní vyplňování další tabulky.
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• Pan Kadavý uvedl, že zastupitelé určitě vědí, kde se mohou na • Ing. Matyáš uvedl, že k této věci není nyní schopen podat žádné
konkrétní informace zeptat a kde si je vyžádat nebo kde je najít
informace a tuto věc prověří.
v předkládaných výkazech.
• Paní Hejralová se zeptala, v jakém stavu je projekt spol. E-centre
• Zastupitelé se po diskusi dohodli na tom, že návrh paní Hejralové
– levnější energie pro místní občany, který se uskutečnil v roce
bude ke schválení předložen na příštím jednání po projednání
2013. Zda je nějaká zpětná vazba a jak bude tento projekt poze strany finančního výboru a příslušných pracovnic, a pokud to
kračovat dál.
bude možné, budou vyplněné tabulky již předloženy k účetní zá- • Pan Kadavý uvedl, že v minulém roce proběhly dvě vlny tohoto
věrce za rok 2013.
projektu, v rámci prvního termínu se přihlásilo poměrně hodně
• Paní Hejralová dále uvedla, že zastupitelstvo města v loňském
osob, v rámci druhého termínu byl rovněž projeven dostatečný
roce schválilo obecně závaznou vyhlášku o kompostování. Ve vyzájem ze strany rokytnických občanů. Ti, kteří se společností ETOURISTISCHE BUSLINIEN IM
RIESENGEBIRGE
hlášce je uvedeno, že vzniklý kompost bude používán k úpravě
-centre uzavřeli individuální smlouvy, budou jistě znovu ze strany
zeleně a veřejných ploch.
Zeptala se, zaLINES
jakých podmínek
budou
této společnosti
osloveny, zda s nimi chtějí pokračovat ve výběru
TOURIST
IN THE
KRKONOŠE
MTS.
moci kompost využívat i občané města.
dodavatele energií formou e-aukce nebo zda si tuto věc budou
TOURISTISCHE
• Ing. Matyáš uvedl, že dle právních předpisů může kompost využířešit již sami. Některé smlouvy byly
uzavřeny až na počátkuBUSLIN
levat obec pouze na vlastní pozemky a k vlastním účelům.
tošního roku, tudíž v tuto chvíli ještě jejich platnost nevypršela.
TOURIST LINES IN THE
• Ing. Matyáš dále uvedl, že již došlo k prvním svozům bioodpadu • Ing. Matyáš uvedl, že může spol. E-centre oslovit v tom smysdo kompostárny. Při mechanické úpravě bioodpadu ovšem došlo
lu, zda bude nabízet spolupráci těm občanům, kteří ji v loňském
k poškození míchacího vozu, neboť někdo do kompostu vhodil
roce nevyužili.
několik tlustších plechů. Škoda se předpokládá kolem 20 tis. Kč. • Ing. Jína doplnil, že v této oblasti sleduje širokou diskusi, na forApeloval na občany Rokytnice, aby do kontejnerů na bioodpad
mě e-aukcí dosud nebyly shledány žádné protizákonné postupy
vhazovali pouze to, co tam patří. Dále uvedl, že bude muset být
nebo podvodná jednání. Obecně se ale hovoří o tom, že za nějaposílena kontrola při mechanické úpravě bioodpadu, aby se pokou dobu se ceny energií dostanou na takovou úroveň, že forma
dobná věc neopakovala.
e-aukce pro výběr dodavatele energií již nebude zajímavá.
• Paní Olaszová uvedla, že v zápisech z jednání rady města je usne- • MUDr. Zajícová se zeptala, jakým způsobem řeší město podobné
sení o účetních závěrkách příspěvkových organizací. Zeptala se,
náklady, např. telefony.
jakým způsobem probíhá kontrola hospodaření PO ze strany zři- • Ing. Matyáš uvedl, že podobná soutěž byla ze strany města uskuzovatele.
tečněna na telefonní služby, kdy došlo ke změně dodavatele. Po
• Paní Šubrtová uvedla, že každý rok je schvalován Plán veřejnosprávdoběhnutí uzavřené smlouvy bude provedena nová soutěž. Tímních kontrol příspěvkových organizací a faktická kontrola na místě je
to krokem se podařilo náklady na telefony výrazně snížit. V příprováděna každoročně ze strany pracovníků městského úřadu.
padě energií jsou do soutěží zapojovány i příspěvkové organiza• Paní Olaszová uvedla, jak je tedy možné, že Základní škola již
ce. V případě telefonních služeb byla soutěž uskutečněna pouze
4 roky účtuje chybně rezervní fond na špatný účet.
pro Město.
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KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY
Informační středisko Správy Krkonošského národního parku
Das Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Krkonoše
The Information Centre of the Krkonoše National Park Administration
Turistické informační centrum
– Tourist Information Centre – Tourist Information Centre
Lanová dráha – Seilbahn – Cableway
Železnice – Eisenbahn – Railway

TOURISTISCHE BUSLINIEN IM RIESENGEBIRGE
TOURIST LINES IN THE KRKONOŠE MTS.
Hraniční přechod – Grenzübergang – Border crossing

Hraniční přechod pro pěší – Für Fußgänger – For pedestrians

Klášterská Lhota

6

Plakát i propagační prospekt je možné si vyzvednout na MIC Rokytnice.
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7.00
7.02
7.05
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.20
7.25
7.30
7.50
7.55
8.00
8.07
8.10
8.14
8.30
8.37
8.43
8.47
9.00
9.15
9.19
9.25
9.33
9.37
9.45
9.50
9.52
9.58
10.03
10.05
10.10
10.15
10.20
10.27
10.32
10.37
10.45
10.55

U borovice
670

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

Harrachov, aut. nádr.
Harrachov, centrum
Harrachov, sklárna
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Kořenov, odb.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, žel. st.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, odb.
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Rokytnice n. Jiz., Vilémov
Rokytnice n. Jiz., host. U Kroupů
Rokytnice n. Jiz., náměstí
Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice
Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb.
Jablonec n. Jiz., H. Dušnice, Rezek
Vítkovice, kostel
Vítkovice, hotel Praha
Vítkovice, škola
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
Benecko, Štěp. Lhota, Prachovice
Benecko, Skalka
Benecko, Hotel Kubát
Vrchlabí, Tesla
Vrchlabí, autobusové nádraží
Lánov, křižovatka
Černý Důl, Čistá, křiž.
Rudník, pošta
Rudník, Javorník, rozc.
Mladé Buky, rozc.
Svoboda n. Úpou, aut. st.
Svoboda n. Úpou, nám.
Janské Lázně, kolonáda
Svoboda n. Úpou, nám.
Svoboda n. Úpou, Maršov I
Horní Maršov, most
Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa
Pec p. Sněžkou, Vel. Úpa, náměstí
Pec p. Sněžkou, aut. stanice
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

11.10
11.01
10.59
10.56
10.55
10.54
10.53
10.52
10.51
10.50
10.39
10.35
10.30
10.25
10.20
10.15
10.07
10.05
10.01
9.50
9.42
9.35
9.30
9.20
9.15
9.06
9.00
8.52
8.48
8.41
8.38
8.35
8.30
8.22
8.20
8.15
8.07
8.03
8.00
7.55
7.51
7.45
7.35

9.45
9.47
9.50
9.53
9.55
9.58
10.01
10.03
10.05
10.08
10.10
10.12
10.17
10.25

20.00
19.51
19.49
19.46
19.45
19.44
19.43
19.42
19.41
19.40
19.33
19.30
19.25
19.22
19.17
19.12
19.07
19.05
19.01
18.55
18.44
18.38
18.35
18.25
18.20
18.14
18.08
18.00
17.55
17.47
17.43
17.41
17.36
17.31
17.29
17.25
17.20
17.15
17.10
17.03
16.58
16.50
16.40

 – Radiostop – die Haltestellen
 – Radiostop – busstops in Kořenov
jsou obsluhovány poptávkově. Pro nástup in Kořenov sind so genannte
are serviced on demand only.
volejte 30 min. před příjezdem autobusu Bedarfshaltestellen. Zum Einstieg
For boarding, call +420 481 368 432 at
30 Minuten vor der Busankunft einfach least 30 minutes before the bus arrival.
die Nummer +420 481 368 432 anrufen.

13.30
13.32
13.35
13.38
13.40
13.43
13.46
13.48
13.50
13.53
13.55
13.57
14.02
14.10

31. 5.–28. 9. 2014

Jilemnice, autobusové nádraží
Jilemnice, Hrabačov
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
Benecko, Dolní Štěpanice, u mostu
Benecko, Dolní Štěpanice, host. U Šmídů
Jestřabí v Krk., Křížlice, myslivna
Jestřabí v Krk., Křížlice, hostinec
Vítkovice, SEBA
Vítkovice, škola
Vítkovice, hotel Praha
Vítkovice, myslivna
Vítkovice, hotel Skála
Vítkovice, Dolní Mísečky
Vítkovice, Horní Mísečky

Jede od 31. 5. do 28. 9. 2014 Fährt von 31. 5. bis 28. 9. 2014

11.28
11.25
11.23
11.19
11.17
11.13
11.10
11.08
11.06
11.04
11.02
11.00
10.55
10.45

17.28
17.25
17.23
17.19
17.17
17.13
17.10
17.08
17.06
17.04
17.02
17.00
16.55
16.45

From 31. 5. till 28. 9. 2014

(Špindlerova b.) a zpět
8.01 9.15
8.04 9.20
| |
8.09 9.25
8.12 9.30
8.16 9.35
8.18 9.37
8.21 9.40
8.23 9.45
8.24 10.00
10.04
10.06
10.08
10.10
10.15
10.22
10.25


18.36
18.40
18.42
18.44
18.47
18.49
18.51
18.53
18.55
11.00 18.58
11.04
11.06
11.08
11.10
11.15
11.22
11.25

Vrchlabí, aut. nádraží 9.00
Vrchlabí, náměstí
8.54
Vrchlabí, pošta
|
Vrchlabí, rozc. Strážné 8.50
Vrchlabí, Herlíkovice
8.47
Šp. Mlýn, Volský Důl
8.44
Šp. Mlýn, Bártlova lávka 8.42
Šp. Mlýn, Michlův Mlýn 8.39
Šp. Mlýn, Labská
8.37
Šp. Mlýn, aut. st.
8.35 10.50
Šp. Mlýn, u hřiště
10.48
Šp. Mlýn, Dívčí lávky
10.46
Šp. Mlýn, Medvědí kol., rozc 10.44
Šp. Mlýn, Davidova b., rozc. 10.42
Šp. Mlýn, Jelení boudy, rozc. 10.38
Šp. Mlýn, Malý Šišák
10.32
Šp. Mlýn, Špindlerovka
10.30
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17.15 18.19
17.10 18.14
17.07 18.12
17.04 18.09
17.01 18.06
16.59 18.03
16.57 18.02
16.54 18.00
16.53 17.58
11.55 16.50 17.55
11.53
11.51
11.49
11.47
11.43
11.37
11.35

 Pouze pro pěší |Nur fürFußgänger | For walkers only

 – Radiostop – zastávky v Kořenově
Informační středisko Správy Krkonošského národního parku
na 481 368 432.
Das Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Krkonoše
The Information Centre of the Krkonoše National Park Administration
Turistické informační centrum
– Tourist Information Centre – Tourist Information Centre
Lanová dráha – Seilbahn – Cableway
Železnice – Eisenbahn – Railway
Hraniční přechod – Grenzübergang – Border crossing
Hraniční přechod pro pěší – Für Fußgänger – For pedestrians
6

Všechny autobusy (kromě trasy 5) jsou
vybaveny na přepravu minimálně 15 kol.
Alle Busse (ohne Strecke 5) sind zum Transport
von mindestens 15 Rädern ausgerüstet.
Each bus (except line 5) can take at least 15 bicycles.
Regionální turistické
informační centrum Krkonoše

V červnu jede každou So a Ne, v červenci a srpnu denně, v září Čt, So a Ne a svátek. 
Fährt im Juni jeden Sa und So, im Juli und August täglich, im September Do, Sa–So und
Feiertag.  Goes every Saturday and Sunday in June, daily in July and August.
In September every Thursday, Saturday, Sunday and feast.
V přestupových místech na sebe ranní spoje čekají maximálně 15 minut.
An den Umsteigeknoten warten die Morgenbusse höchstens 15 Minuten aufeinander.
The morning buses wait at bus stop for next buses maximum 15 minutes.
6

Informační středisko Správy Krkonošského národního parku
Das Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Krkonoše
The Information Centre of the Krkonoše National Park Administration
Turistické informační centrum
– Tourist Information Centre – Tourist Information Centre
Dolní Brusnice
Mostek Lanová dráha
– Seilbahn – Cableway
Třemešná
Železnice – EisenbahnBílá
– Railway
Zvičina
Hraniční přechod – Grenzübergang – Border crossing

Lhota– An Werktagen (Mo-Fr) – Weekday Mon–Fri
pracovníKlášterská
dny Po–Pá
Sobota – Samstag – Saturday
Neděle a svátek – Sonntag und an den Feiertagen – Sunday, public holidays
Mostek

Dolní Brusnice

7.53 Žacléř, žel. stanice
7.55 Žacléř, porcelánka
8.00 Žacléř, nám.
8.02 Žacléř, Prkenný Důl,
Milovice
HOŘICE
8.05 Trutnov, Babí, pevno
Sadová
8.07 Trutnov, Babí. hor. z
8.10 Trutnov, Babí, pož. z
8.12 Trutnov, Babí, dol. Z
HRADEC KRÁLOVÉ
8.15 Trutnov, Hor. rozc. B
7.00
16.25
Harrachov, aut. nádr.
11.10 8.17 20.00
Trutnov, Hor. St. Mě
7.02
16.27
Harrachov, centrum
11.01 8.19 19.51
Trutnov, Hor. St. Mě
7.05
16.29
Harrachov, sklárna
10.59 8.20 19.49
Trutnov, Hor. St. Mě
6
6
7.10
16.35
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
10.56 8.22 19.46
Trutnov, Hor. St. Mě
8.25
Úpice,
odboje
13.02
7.11most II.16.36
Kořenov, odb.
10.558.23 19.45
Trutnov, Hor. St. Měst
8.27
Úpice,
most F.16.37
L. Riegra Kořenov, Martinské údolí 13.01
7.12
10.548.24 19.44
Trutnov, aut. nádr.
8.29
Úpice,
Veselka16.38
13.00
7.13
Kořenov, žel. st.
10.53
19.43
8.31
Suchovršice,
záv.
7.14
16.39
Kořenov, Martinské údolí 12.57
10.52
19.42
8.35
Suchovršice,
Lhotka
12.55
7.15
16.40
Kořenov, odb.
10.51
19.41
8.37
Trutnov,
7.16 Bohuslavice,
16.41 Adamov
Harrachov, Nový Svět, Na12.53
Mýtě
10.50
19.40
 19.33
  
8.39
Trutnov,
7.20 Bohuslavice
16.45
Rokytnice n. Jiz., Vilémov 12.51
10.39
7.05
20.20
8.43
Trutnov,
rozc. EPO Rokytnice n. Jiz., host. U Kroupů
12.47
7.25 Poříčí,16.50
10.35
19.30
7.16
|
8.45
Trutnov,
7.30 Poříčí,nám.
16.55
Rokytnice n. Jiz., náměstí 12.46
10.30
19.25
7.22
|
8.51
Trutnov,
12.44
7.50 Náchodská
17.14
Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice
10.25
19.22
7.30
|
7.40
|
8.53
Trutnov,
12.42
7.55 Polská17.19
Rokytnice n. Jiz., Františkov,
odb.
10.20
19.17
20.32
9.05 9.05
Trutnov,
12.40
8.00 aut. nádr.
17.24
Jablonec n. Jiz.,12.35
H. Dušnice,
Rezek
10.1|5
19.12
|
20.38
9.10
9.10
Trutnov,
Město, Zel.Vítkovice,
louka kostel12.30 12.30
8.07 Hor. St.
17.29
10.07
19.07
|
20.43
9.13
9.13
Trutnov,
Město, rozc.
Babí hotel12.26
8.10 Hor. St.
17.30
Vítkovice,
Praha 12.26
10.05
19.05
|
20.46
| 10.3519.01
15.40 17.05 |
9.15
9.15
Mladé
a SOU Vítkovice, škola12.24 12.24
8.14Buky, SPŠ
17.33
10.01
15.43 17.08 20.50
9.16
9.16
Mladé
12.22křižovatka
12.22
8.30Buky, Faltisova
17.45
Jilemnice, Hrabačov,
9.50| 10.3818.55
|
|
|
|
|
9.18
9.18
Mladé
12.20
8.37Buky, MŠ
17.53
Benecko, Štěp. 12.20
Lhota, Prachovice
9.42
18.44
8.00 10.45 15.50 17.15 20.55
9.20 9.20
Mladé
12.18
8.43Buky, ZŠ
18.00
Benecko, Skalka12.18
9.35
8.03 10.5218.38
15.57 17.20
8.09 10.5718.35
16.02 17.25
9.25 9.25
Svoboda
12.15
12.15
8.47 n. Úpou,
18.05aut. st. Benecko, Hotel Kubát
9.30
16.05 |
9.27 9.27
Svoboda
12.11
9.00 n. Úpou,
18.15Maršov I Vrchlabí, Tesla 12.11
9.20| 11.0018.25
8.12 11.07
17.28
9.30 9.30
Horní
most
12.08 nádraží
12.08
9.15Maršov,18.25
Vrchlabí, autobusové
9.15| 11.1718.20 |
9.32 9.32
H. Maršov,
výletkřižovatka
12.06 12.06Královec
9.19 Temný
18.29Důl, Veselý
Lánov,
9.06
18.14 17.33
8.16
8.35
9.35 9.35
H. 9.25
Maršov, Temný
Malá Důl,
Úpa Čistá,12.04
12.04
18.34Důl, odb.Černý
křiž.
9.00
18.08 17.50
8.41
|
|
Pec9.33
p. Sn., Velká
Úpa, Vavřincův
Důlpošta 12.02 12.02
18.41
Rudník,
8.52
18.00 17.55
8.45
18.00
9.40 9.40
Pec9.37
p. Sn., Velká
Úpa, nám.Rudník, Javorník,
12.00
18.45
rozc. 12.00
8.48
17.55 18.06
8.50
|
|
Pec9.45
p. Sn., Velká
Úpa, Tetřívek
11.57
11.57
18.52
Mladé Buky, rozc.
8.41
17.47 18.15
9.05
9.45 9.45
Pec9.50
p. Sn., aut.18.55
st.
11.54
Svoboda n. Úpou,
aut. st. 11.54
8.38 Jede 17.43
od 28. 6. do 31. 8. 2014
|
|
Pec9.52
p. Sn., Velká
Úpa, Tetřívek
11.52
18.57
Svoboda n. Úpou,
nám. 11.52
8.35
ve17.41
čtvrtek  a sobotu 
9.50 9.50
Pec9.58
p. Sn., Velká
Úpa, nám.Janské Lázně, kolonáda
11.50
11.50
19.05
8.30
17.36
9.53 9.53
Pec
p. Sn., Velká
Důl n. Úpou,
11.47
10.03
19.1Úpa,
0 Vavřincův
Svoboda
nám. 11.47
8.22
17.31
|
|
H.10.05
Maršov, Temný
Malá Úpan. Úpou,
11.45
19.12Důl, křiž.Svoboda
Maršov 11.45
I
8.20
17.29
10.00 10.00
Dolní
Mlýn
11.40
11.40
10.1Malá
0 Úpa,
19.Spálený
15
Horní Maršov, most
8.15
17.25
10.05 10.05
Horní
11.35Důl, odb.
11.35
10.1Malá
5 Úpa,
19.u18dolu Hor. Maršov,Temný
M. Úpa
8.07
17.20
10.10 10.10
Horní
Malá Úpa,
Pomezní Boudy
11.30
10.20
19.21
Pec p. Sněžkou, 11.30
Vel. Úpa, náměstí
8.03
17.15
Přeprava jízdních
10.27
19.25
Pec p. Sněžkou, aut. stanice
8.00
17.10
10.32
19.28
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
7.55Trutnov–Jelenia
17.03 Góra
Poříčí
Upozornění:
V případě
hezkého
počasí
10.37
19.32
Hor.
Maršov,Temný Důl,
odb. M. Úpa
7.519.10 16.58 Trutnov
10.45
19.40
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
7.4510.52 16.50 Jelenia Gór
a velkého
množství
turistů
10.55
19.55
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy
7.35
16.40
Suchovršice
Hostinné–Trutnov
může – Radiostop
být –autobus
opožděn.
zastávky v Kořenově
 – Radiostop – die Haltestellen
 – Radiostop
– busstops in6 Kořenov
ÚPICE
jsou obsluhovány poptávkově. Pro nástup in Kořenov sind so genannte
are serviced
on demand only.
Hinweis: Bei schönem
Wanderfreudigen
volejte 30 min. Wetter
před příjezdemund
autobusuvielen
Bedarfshaltestellen.
Zum Einstieg
For boarding, call7.25
+420 4819.23
368 432 at HostinnéV č
na 481
368 432.
Minuten vor der Busankunft einfach least 30 minutes7.41
before the 9.46
bus arrival. Trutnov Fä
hat der
Bus
mitunter etwas 30Verspätung.
die Nummer +420 481 368 432 anrufen.
Fe
Notice: The bus may be delayed if the weather is good
Trutnov–Svoboda nad Úpou
7.44 9.40
Trutnov In
and there are a lot of tourists.
7.59 9.55
Svoboda n.
MILETÍN

Hraniční přechod proDVŮR
pěší – KRÁLOVÉ
Für Fußgänger
pedestrians
n. L.– For
Kuks
6
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Rokytnický zpravodaj

Bílá Třemešná
Všechny autobusy (kromě trasy 5) jsou
An
Liberec–Kořenov–Harrachov
Další informace na www.krkonose.eu

Zvičina

ZPRÁVY Z MĚSTA
Aktuální informace o investičních akcích
• Na četné žádosti občanů vzniklo na jaře naproti hospůdce u Vocta nové sběrné místo s kontejnery na tříděný odpad, další sběrné místo je právě dokončováno vedle parkoviště u Eprony. Další
stávající místa byla rozšířena a byly přidány další kontejnery např.
vedle samoobsluhy ENAPO v Horní Rokytnici, ve Františkově atd.
• Obyvatelé sídliště jistě přivítají letošní opravu komunikace (obchvat sídliště) a rozšíření parkovacích ploch. Stavební práce již
byly zahájeny. Celkem 12 nových parkovacích míst vznikne propojením dvou stávajících parkovacích zálivů před čp. 553. Aby
i nadále bylo hraní pro děti na „plácku“ bezstarostné, bude před
parkovištěm umístěna ochranná síť, která zachytí všechny letící
míče.
• Jako každý rok začali pracovníci Drobných služeb s opravami
komunikací. Komunikace budou opravovány balenou asfaltovu směsí či asfaltovým recyklátem. Zároveň proběhnou opravy
metodou PATCHMATIC. Jedná se vystříkání prasklin asflaltovou
emulzí, které zamezí dalšímu poškozování komunikace.
• Pomalu se také rozbíhají akce zateplení Základní školy, na kterou získalo město dotaci. Během června budou dokončeny i práce na zateplení Horní školky.
• Město získalo v letošním roce i dotaci na zateplení Domu dětí
a mládeže. V současné době připravujeme výběrové řízení na
zhotovitele. Výměna oken a zateplení střechy by měla proběhnout ještě letos, zateplení fasády příští rok.
• Právě probíhá Oprava kapličky v Rokytně, na kterou má město
přislíbenou dotaci 50.000,- Kč z Ministerstva kultury. Při čištění
střechy bylo zjištěno, že krytina je na mnoha místech zkorodovaná a děravá, neplní svoji funkci a její natření by byla naprosto
zbytečná investice. Po konzultaci s pracovníky NPÚ a MěÚ Jilemnice, odborem památkové péče, bylo domluveno zhotovení nové
střešní krytiny. Bohužel po odstranění celé původní krytiny bylo
zjištěno i značné poškození konstrukce krovu hnilobou a dřevokazným hmyzem. Vzhledem k omezeným finančním možnostem
a navýšení rozsahu prací jsme se rozhodli v letošním roce provést
celkovou rekonstrukci střechy a opravu vnitřních a venkovních
omítek nechat na příští rok.
• Realizace akce Revitalizace aleje HORNÍ VES – 2. část, na kterou
jsme také získali dotaci z OPŽP, již byla dokončena. V úseku mezi
čp. 634 a čp. 35 je vysázeno celkem 17 nových javorů. Ostatní
stromy byly odborně ošetřeny zdravotním řezem. V současné
chvíli připravujeme podklady pro žádost o platbu a dofinancování akce.
• Po domluvě s obcí Paseky nad Jizerou byla zadána zakázka na
zpracování projektu oprav mostu přes Jizeru ve Vilémově (Havírna). Paseky n. J. budou hradit polovinu nákladů. Podobné jednání probíhá s vedením města Jablonec nad Jizerou a to ohledně
lávky přes Jizeru na Blansko, která je v havarijním stavu. Tato lávka nemá pro Rokytnické tak velký význam, avšak leží v katastru města Rokytnice a povinností města je zajišťovat její údržbu
a bezpečnost.
• Z dalších akcí právě probíhá výběrové řízení na zadání zakázky
Geotechnické zajištění svahu pod komunikací ppč. 1238/9. Jedná se o komunikaci k čp. 342 v Horní Rokytnici (mezi Rafandou
a Horním náměstím). Ujíždějící svah bude zpevněn geomřížemi
a bude ozeleněn. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na nutnost
zachování přirozeného osvětlení prostor v přízemí objektu horního náměstí.
Rokytnický zpravodaj
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Výzva k předkládání žádostí o dotaci
z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou
na 2. polovinu roku 2014
1) Finanční prostředky pro tuto výzvu – 49.000,- Kč
2) Předmět podpory
»» volnočasové aktivity dětí a mládeže
»» kulturní a společenské akce
»» sportovní akce
»» vzdělávací programy
»» akce pro seniory
»» podpora činnosti zájmových sdružení a místních spolků
s celoroční působností
»» rozvoj a podpora cestovního ruchu
3) Okruh žadatelů
»» Fyzické osoby; Právnické osoby; Občanská sdružení; Zájmové spolky; jiný subjekt
4) Omezení podpory
»» realizace projektu na území města Rokytnice nebo jinak
přispívající k rozvoji a propagaci Města
»» dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do max.
50 % skutečně vynaložených nákladů
5) Minimální spoluúčast žadatele – Minimálně 50 % skutečně
vynaložených nákladů
6) Požadovaný obsah žádosti
»» řádně vyplněný formulář žádosti; kopii o vzniku statutárního orgánu*; kopii stanov*; kopii smlouvy o zřízení účtu*
(Při opakované žádosti předkládají pouze ti žadatelé, u kterých došlo k nějaké změně)

7) Datum ukončení příjmu žádostí – do 30. 6. 2014 do 17 hod.
8) Způsob, termín, místo podání žádosti
»» písemně na předepsaném formuláři (formulář lze vyzvednout

na městském úřadě v kanceláři Městského informačního centra
nebo na internetových stránkách www.mesto-rokytnice.cz)

»» v zalepené obálce s označením „Granty“
»» na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice
197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
»» na podatelnu nebo do kanceláře Městského informačního
centra
9) Konzultace žádostí – Ing. Lucie Lukešová, tel: 481 522 001,
E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
10) Kontrola formální a administrativní správnosti a úplnosti
žádosti, evidence žádostí, kontrola účelovosti – Ing. Lucie
Lukešová
11) Hodnotící orgán a návrh na přidělení podpory – Hodnotící
komise jmenovaná radou města
12) Projednání a schválení návrhu – Rada města Rokytnice nad
Jizerou
13) Oznámení o přidělení podpory – Do 10ti dnů od projednání
radou města
• O prázdninách bude probíhat rekonstrukce toalet pro dívky ve
staré budově Základní školy. Navazujeme tak na rekonstrukci hygienických zařízení v nové budově, která proběhla v roce 2012.
V Horní mateřské škole proběhne v době prázdnin rekonstrukce
ležatého a požárního vodovodu v 1. podlaží.
• Z již ukončených akcí stojí za zmínku Výstavba dešťové kanalizace na sídlišti, která řeší nejen odvodnění komunikace u čp. 355,
ale díky které je vyasfaltovaná i celá cesta mezi čp. 208 a čp. 546.
• Jízda od Domova důchodců dolů ke Kroupům je již bezpečná díky
namontování nového svodidla.
OdIn
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Projektový záměr: Rozhledna Stráž
Na konci loňského roku byla naše obec oslovena Euroregionem
Nisa s možností zapojit se do projektu CZ/PL Hřebenovka. Tento
projekt má za cíl vybudovat ve spolupráci České a Polské republiky
spojnici po hraničních pohořích a jednou ze součástí tohoto projektu je možnost výstavby nových rozhleden. Trasa Hřebenovky by
měla vést od Lužických hor, přes Jizerské hory, Krkonoše, Orlické
hory, Kralický Sněžník až do Jeseníků. To jest propojení Euroregionu
Nisa, který je na české straně na území Libereckého kraje, s Euroregionem Glacensis na územích Královehradeckého, Pardubického
a Olomouckého kraje.
Město Rokytnice nad Jizerou se rozhodlo využít této možnosti a pokusit se tak získat prostředky z Evropské unie k vybudování
nového turistického cíle, kterým by rozhledna bezpochyby byla.
Zamýšlená rozhledna by stála na samotném vrchu Stráž, necelých
100 m jihozápadním směrem od současné skalní vyhlídky. Rozhledna v tomto místě by nabízela výhled v rozsahu 360°, tedy jak výhled

na panorama Lysé hory a Kokrháče, tak i na druhou stranu směrem
k Vysokému nad Jizerou, Kozákovu a dále.
Součástí projektu na vybudování rozhledny by byla i úprava jejího
okolí, tedy návrh odpočinkových míst s možností posezení a informačními tabulemi. Dále je zamýšleno funkční propojení se současnou skalní vyhlídkou a vytvoření malého lesoparku. V neposlední
řadě je součástí záměru také plánována rekonstrukce přístupové
cesty od rozcestí Na vrších.
Realizace tohoto záměru závisí na získání prostředků ze zdrojů
Evropské unie, o které žádá za všechny partnery společně Euroregion Glacensis. V současné době je v přípravě projektová dokumentace, kterou zpracovává architektonický ateliér Mjölk z Liberce.
Podoba rozhledny bude nejprve zpracována ve formě studie a ta
bude následně prezentována na některém z veřejných zasedání Zastupitelstva města. Pokud bude projekt Hřebenovka CZ/PL schválen,
předpokládá se s realizací rozhledny v letech 2015 – 2016.
OdIn

Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily ve dnech 23. – 24. 5. 2014
Výsledky za město Rokytnice nad Jizerou:
Počet volebních okrsků:
Počet voličů v seznamu:
Počet platných hlasů:
Volební účast:

2
2.384
413
17,32 %

Počet hlasů volebním stranám odevzdaných v Rokytnici nad Jizerou:
Koalice TOP 09 a STAN
76 hlasů 18,76 %
ANO 2011
62 hlasů 15,30 %
ČSSD
46 hlasů 11,35 %
ODS
43 hlasů 10,61 %
KDU – ČSL
35 hlasů
8,64 %
KSČM
25 hlasů
6,17 %
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
23 hlasů
5,67 %
Česká pirátská strana
21 hlasů
5,18 %
Strana svobodných občanů
18 hlasů
4,44 %
Strana zelených
12 hlasů
2,96 %
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
11 hlasů
2,71 %
Občanská konzervativní strana
10 hlasů
2,46 %
Komunistická strana Československa
4 hlasy
0,98 %
Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO 3 hlasy
0,74 %
Koalice DSSS a SPE
3 hlasy
0,74 %
Republika
3 hlasy
0,74 %
LEV 21 – Národní socialisté
2 hlasy
0,49 %
Česká Suverenita
2 hlasy
0,49 %
SNK Evropští demokraté
1 hlas
0,24 %
NE Bruselu – Národní demokracie
1 hlas
0,24 %
Liberálně ekologická strana
1 hlas
0,24 %
evropani.cz
1 hlas
0,24 %
VIZE 2014
1 hlas
0,24 %
Romská demokratická strana
1 hlas
0,24 %
Ostatní volební strany v Rokytnici nad Jizerou nezískaly žádný hlas.
Výsledky v rámci České republiky:
Počet volebních okrsků:
Počet voličů v seznamech:
Počet platných hlasů:
Volební účast:

14.777
8.395.132
1.515.492
18,20 %

Mandát v Evropském parlamentu získaly následující volební
strany:
• ANO (16,13 %) – Pavel Telička, Dita Charanzová, Petr Ježek,
Martina Dlabajová
• TOP 09 (15,95 %) – Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer, Jaromír
Štětina, Stanislav Polčák
• ČSSD (14,17 %) – Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche
• KSČM (10,98 %) – Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří
Maštálka
• KDU – ČSL (9,95 %) – Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová,
Tomáš Zdechovský
• ODS (7,67 %) – Jan Zahradil, Evžen Tošenovský
• Svobodní (5,24 %) – Petr Mach

Volby do Zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou
Na podzim letošního roku se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Termín voleb v tuto chvíli ještě nebyl vyhlášen. Městský úřad Rokytnice nad Jizerou je při těchto volbách registračním úřadem pro podávání kandidátních listin
volebních stran (politických stran a hnutí, sdružení, nezávislých kandidátů). Tuto funkci obvykle plní pro město Rokytnice
nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou a obec Paseky nad Jizerou.
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou má již v tuto chvíli
k dispozici vzory všech typů kandidátních listin včetně povinných příloh. V případě zájmu o zaslání vzorů se zájemci
mohou obrátit na tajemnici MěÚ, případně jejího zástupce,
nejlépe na e-mailu: mesto@mesto-rokytnice.cz.

Pozvánka na veřejné zasedání

Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat ve středu

25. června 2014 od 17 hodin

v jídelně Základní školy na Dolním náměstí
(vchod jako do městské knihovny).
Program jednání bude včas zveřejněn na úřední desce městského úřadu.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Na počátku dubna 2014 město převzalo
nové nákladní vozidlo pro svoz tříděných
odpadů v obci, jehož součástí je lisovací
kontejner a hydraulická ruka. V průběhu
dubna postupně došlo k rozšíření velkoobjemových kontejnerů na třídění (papír, sklo
barevné i čiré, pet-lahve) a zároveň k výstavbě jednoho nového místa v prostorech
bývalé sběrny papíru v Horní Rokytnici.
V tuto chvíli město samostatně zabezpečuje svoz veškerého tříděného odpadu, jak
ze stanovišť rozmístěných po obci, tak pytlů a nádob ze sběrného dvora. Jednotlivé
komodity jsou vykupovány nebo přebírány
v Nové Pace (pet-lahve, plast, tetra-pack),
v Hrabačově (sklo) a v Pasekách nad Jizerou ve spol. EMBA, s. r. o. (papír). Systém
svozu jednotlivých komodit je v tuto chvíli
nastaven a upravován podle získaných zkušeností.
Avšak již nyní nastávají určité problémy
s některými komoditami.
Chtěli bychom proto požádat všechny
občany města i další osoby (návštěvníky,
podnikatele), aby si uvědomili, že třídění
odpadů má smysl pouze tehdy, pokud jsou
jednotlivé druhy odpadů odkládány tam,
kam opravdu patří a nemíchají se s jinými.
Z takto znehodnocené tříděné komodity se
logicky stává obyčejný komunální odpad,
který si od nás bohužel nikdo neodkoupí
a zbytečně zvyšuje náklady města v oblasti
odpadů.

-lahví, za kterou město získává při výkupu finanční prostředky. Za směsný plast
bohužel musí v tuto chvíli doplácet,
neboť o něj není ze strany koncových
zpracovatelů zájem (nemá to ovšem vliv
na odměny od spol. Eko-kom – proto
se třídí). Město v tuto chvíli zvažuje, že
část žlutých kontejnerů skutečně vyhradí pouze na směsný plast, ale do doby
označení vybraných kontejnerů prosím
respektujte komoditu, která tam patří.
• Pytle na tříděný odpad se odkládají ke
svozné trase (např. k popelnicím) v pondělí a v úterý, dle svozné trasy spol. SKS,
s. r. o. V tyto dny pracovníci města současně svoznou trasu projíždějí a pytle odvážejí do sběrného dvora.
• Velkoobjemový odpad mohou občané
města odkládat celoročně do sběrného
dvora. Ve dvou termínech ročně mohou
tyto odpady odkládat zdarma. Jinam tento odpad nepatří. Nechápeme, že když
se na území města objeví neoznačený
kontejner, kdy lidé vůbec nevědí, zda je
města a zda je možné do něj něco odkládat, že je za pár dní plný velkoobjemového odpadu.

XX Důležité:
• Do pytlů na tříděný odpad patří pouze
tříděný odpad, pokud si odeberete pytle
na tetra-pack, nechápeme, proč se v nich
objevuje směsný plast a další domovní
odpad. Domovní komunální netříděný
odpad patří do popelnice nebo do označeného modrobílého pytle.
• Do kontejnerů žluté barvy, které jsou
označeny slovem „Pet-lahve“, patří pouze pet-lahve. V tuto chvíli jsou do nich
vhazovány veškeré směsné plasty. Tím
dochází k znehodnocení komodity pet-

• A co už vůbec nechápeme? Když velkoobjemový odpad skončí na kontejneru,
který není ani označen ani otevřen pro
možné vhazování.

• Do kontejnerů na bioodpady patří opravdu jenom bioodpady. V jednom případě
bylo zjištěno, že do něj byl vhozen i kovový odpad. Bohužel, na tuto věc se přišlo
až při míchání bioodpadu kompostovacím mechanismem a vznikla škoda kolem
20.000,- Kč.
Rokytnický zpravodaj
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• Upozorňujeme, že některá sběrná místa
(klece, stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad, sběrný dvůr) jsou monitorována
ze strany městské policie buď fotopastmi
nebo kamerovým systémem. V případě
zjištění přestupku nebo jiného správního deliktu na úseku životního prostředí,
bude tato věc postoupena příslušným
orgánům a řešena ve správním řízení.
XX Pokud nemůžete třídit odpad správně,
do správných pytlů a nádob, tak raději
netřiďte.
XX Pro velkoobjemový odpad je vyhrazen
pouze sběrný dvůr.
XX Pokud není kontejner nijak označen,
prosíme, nic do něj nevhazujte.

Změna v umístění
kontejnerů na bioodpad
Aktuální přehled umístěných kontejnerů na bioodpad:
1) Parkoviště naproti bývalému Solidu
v Dolní Rokytnici – změna, dříve umístěn na sběrném dvoře, nyní na parkovišti s možností 24hodinového neomezeného přístupu ke kontejneru
2) Městský hřbitov – odstavná plocha nad
městským hřbitovem v Dolní Rokytnici
3) Na parkovišti U Modré hvězdy (náhrada za plochu u fotbalového hřiště TJ
Spartak) – naproti hřišti, na ppč. 1280/2
v k.ú. Horní Rokytnice
4) Na sídlišti Horní Kout
5) U bývalé sběrné papíru v Horní Rokytnici – poblíž odbočky k restauraci U Vocta, změna - nově zřízené místo

Červený kontejner ASEKOL
Město Rokytnice nad Jizerou uzavřelo
smlouvu o umístění tzv. červeného kontejneru se spol. ASEKOL, s. r. o., se kterou již
několik let spolupracuje na úseku zpětného
odběru elektrozařízení. Červený kontejner
bude sloužit ke zpětnému odběru baterií a drobného elektrozařízení. Je umístěn
vedle kontejneru na nepotřebný textil, tj.
u hlavní silnice pod čp. 143 v Dolní Rokytnici (poblíž sídla Drobných služeb a sběrného
dvora).
Do stacionárních kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např.
kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky, drobné nářadí, kulmy a podobně.
Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky,
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velké a malé domácí spotřebiče (jako např.
ledničky, pračky, chladničky a podobně),
stejně jako tonery, CD, videokazety a jiná
záznamová media.
Veškeré elektrozařízení – velké i drobnější věci, lze kdykoliv ZDARMA odložit na
sběrném dvoře, v jeho provozní době (tj.
středa a neděle, vždy od 13.00 do 18.00
hodin).

Kam se tříděným odpadem?
Pro funkční systém tříděných odpadů je
důležitá i pravidelná informovanost, proto
občanům znovu připomínáme veškeré možnosti, jakým způsobem mohou svoje odpady třídit, a tím nejen šetřit životní prostředí,
ale i pomoci Městu snižovat náklady za likvidaci odpadů.
Jaké jsou možnosti pro odkládání tříděných odpadů:
• DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ přímo určených pro sběr tříděných
odpadů s tímto barevným rozlišením:
modrý – papír, žlutý – pet lahve, zeleno/
bílý – sklo čiré a sklo barevné.
Seznam stanovišť s velkoobjemovými
kontejnery pro tříděný odpad:
1) Vilémov – u garáží
2) Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
3) Horní Rokytnice – u hřiště Základní
školy – směr k hasičské zbrojnici
4) Sídliště Horní Kout – u bytovek Dušánky
5) Sídliště Horní Kout – u odstavné plochy nad sídlištěm
6) Za budovou městského úřadu –
u vjezdu k rampě samoobsluhy Tesco
7) Horní Rokytnice – Berlín, odstavná
plocha pod lesem
8) Horní Rokytnice – u samoobsluhy
pod Horním náměstím
9) Horní Rokytnice – pod Chatou Rokytka
10) Horní Rokytnice – u spol. EPRONA,
a. s.

ROZPIS

STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBY
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátky
8.00 – 12.00 hod.

11) Horní Rokytnice – plocha po bývalé
sběrně papíru
12) Rokytno – u Hotelu Starý mlýn
13) Františkov
• DO PYTLŮ, které jsou pro sběr tříděných
odpadů přímo určeny, a které vydává
městský úřad fyzickým osobám zdarma
s tímto barevným rozlišením: modrý –
papír, žlutý – směsný plast, světle žlutý –
pet lahve, oranžový – kartonové obaly od
nápojů, šedý – kovové plechovky. Pytle
se svážejí každé pondělí a úterý (paralelně se svozy komunálního odpadu).
• NA SBĚRNÉM DVOŘE, a to v jeho provozní době. Odkládat je možné zejména
kartony, sklo a plasty.

Sběrný dvůr
v Rokytnici nad Jizerou
• provozovatelem je spol. Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou
• nachází se u čp. 143 v Dolní Rokytnice
(současné sídlo Drobných služeb města)
• Provozní doba:
• středa 13.00 – 18.00 hodin
• neděle 13.00 – 18.00 hodin

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

XX Zpětný odběr elektrozařízení ve
Sběrném dvoře:
Nadále platí možnost bezplatného celoročního odkládání elektrozařízení ve sběrném dvoře.
Jsou to např:
• Velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, velké ventilátory, ...
• Střední spotřebiče – vysavače, varné
desky, mikrovlnné trouby, odsavače,
ohřevy vody, topení, ...
• Malé spotřebiče – žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy,
fény, holící strojky, el. zubní kartáčky,
masážní strojky, šicí stroje, el. nářadí
a nástroje, ...

Vážení zákazníci,

s účinností od 1. 6. 2014 dochází
ke změně hodin pro veřejnost

pošty Rokytnice nad Jizerou 3

(adresa Horní Rokytnice 307) a tato
pobočka bude otevřena v rozsahu:

PO – PÁ 13 – 16 hod.
Pošta Rokytnice nad Jizerou 1,
na adrese Dolní Rokytnice 360,
poskytuje služby v rozsahu hodin pro
veřejnost PO – PÁ 8 – 11 a 13 – 17 hod.
S pozdravem Česká pošta, s.p.,
Pobočková síť Severní Čechy

14. 6. – 15. 6.

MUDr. Irena Štilcová

Pošepného 263, Jilemnice

tel. 736 452 716

21. 6. – 22. 6.

MUDr. Marie Folprechtová

Horní 164, Rokytnice nad Jizerou

tel. 481 523 876

28. 6. – 29. 6.

MUDr. Aleš Malý

Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou

tel. 481 523 393

5. 7. – 6. 7.

MUDr. Miroslav Michálek

Harrachov 252

tel. 481 529 241

12. 7. – 13. 7.

MUDr. Jana Pokorná

Komenského 2, Jilemnice

tel. 481 545 621

19. 7. – 20. 7.

MUDr. Jana Hrbková

Jablonec nad Jizerou 321

tel. 481 584 215

26. 7. – 27. 7.

MUDr. Jiřina Machová

Horní Branná 3

tel. 481 584 215

2. 8. – 3. 8.

MUDr. Dana Mařasová

Poštovní 481, Jilemnice

tel. 481 541 096

9. 8. – 10. 8.

MUDr. Marie Folprechtová

Horní 164, Rokytnice nad Jizerou

tel. 481 523 876

16. 8. – 17. 8.

MUDr. Daniela Zajícová

Pošepného 263, Jilemnice

tel. 481 545 620

23. 8. – 24. 8.

MUDr. Jana Pokorná

Komenského 2, Jilemnice

tel. 481 545 621

30. 8. – 31. 8.

MUDr. Hynek Štilec

Pošepného 263, Jilemnice

tel. 736 452 716

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví, přímo na odkaze: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
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PROJEKT ROKYTNICE NAD JIZEROU – CELOROČNÍ DOVOLENÁ
V dubnu 2014 byla dokončena realizace
projektu Rokytnice nad Jizerou – celoroční
dovolená reg. č. CZ.1.13/3.2.00/14.00823,
který byl financován v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod.
K hlavním aktivitám projektu patřila například aktualizace mapových podkladů a obnova 6 kusů velkoformátových map s orientačním plánem města Rokytnice nad Jizerou
obsahujícím i rejstřík čísel popisných. Další
rozsáhlou aktivitou probíhající po celou
dobu realizace projektu byla tvorba a tisk
ucelené řady propagačních materiálů o Rokytnici nad Jizerou. V rámci této aktivity

bylo vydáno více jak 40 různých tiskovin,
a to od jednoduchých letáků a plakátů informujících o právě probíhajících akcích,
přes skládačky „tipy na výlet“ a „tématické
stezky“ až po rozsáhlé brožury zaměřené
buď na konkrétní témata (Kapličky a kříže, Geocaching) nebo brožury podávající
informaci o horském středisku Rokytnice
nad Jizerou jako celku. Bylo vydáno rovněž
několik map města různých formátů usnadňujících návštěvníkům Rokytnice orientaci ve městě. Rozsáhlou aktivitou bylo také
natáčení videospotů pro webovou aplikaci
pracovně nazývanou „Virtuální Rokytni-

NAUČNÁ STEZKA KRAKONOŠ A LYŽNÍCI
Rokytnice nad Jizerou
Stezka
Krakonoš a lyžníci
Ścieżka
Liczyrzepa i narciarze
Exploring trail
Krakonoš and the skiers
Pfad
Rübezahl und die Skiläufer

Krkonoše • Karkonosze • Giant Mountains • Riesengebirge

SURA s.r.o.
a-reklama.cz

Spolek pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou dokončil v červnu 2014 další naučnou stezku, tentokrát na téma „Krakonoš a lyžníci“. Jedná
se v pořadí již o čtvrtou naučnou stezku,
jejíž vytvoření financoval Spolek (v minulosti to byly stezky Okolo Rokytnice,
Pašerácká stezka a stezka Dřevosochání). Stezka Krakonoš a lyžníci vede
od horní stanice lanové dráhy Horní
Domky okolo chat Švadlenka, Světlanka a dále kolem právě rekonstruované
kapličky v Rokytně až na křižovatku
u hotelu Starý mlýn, kde se napojuje na
naučnou stezku Okolo Rokytnice. Trasu
lze ale absolvovat v obou směrech a jak
už je z názvu patrné, dozvíme se během
putování po stezce řadu informací z historie lyžování v Krkonoších a v Rokytnici nad Jizerou. Stezka obsahuje celkem
11 zastavení (včetně úvodního a konečného) tvořených informačními cedulemi, které obsahují fotografie a texty
ve čtyřech jazycích. V rámci projektu
Rokytnice nad Jizerou – Celoroční dovolená, kterého byl spolek realizačním
partnerem, došlo rovněž k vytvoření
propagačního materiálu ke stezce. Tento materiál je k dispozici v Městském
informačním centru, kde jsou k dostání
také propagační materiály k ostatním
naučným stezkám.
Petr Kadavý – předseda spolku
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ce“ a vlastní tvorba této webové aplikace. Tato aplikace, která obsahuje více jak
90 videospotů, a která je jakýmsi videoprůvodcem městem Rokytnice nad Jizerou a jeho okolím, je dostupná na adrese:
www.rokytnice-virtualne.cz. Prostřednictvím aplikace je také možné si stáhnout většinu z vytvořených propagačních materiálů
v elektronické podobě a to včetně orientačního plánu města. Partnerem projektu byl
Spolek pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou.
Petr Kadavý
místostarosta města

ZMĚNA PROVOZNÍ
DOBY MIC
od 1. 7. 2014
Provozní doba je přizpůsobena
letní sezóně.
Provozní doba MIC je následující:
Pondělí:
Úterý – Pátek:
Sobota:
Neděle:

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
9:00 – 15:00
ZAVŘENO

Změna provozní doby MIC
je přizpůsobená požadavkům
návštěvníků města Rokytnice nad
Jizerou v letní sezóně.

INZERCE
Pronajmu částečně zařízenou
garsonieru na Letné
v Jablonci nad Jizerou.
Informace na tel. čísle
+420 604 72 65 86
11

Nehledejte pět rozdílů, v Rokytnici nad Jizerou to frčí i v létě!

Uplynulá zimní sezóna proběhla ve znamení klimatických podmínek, které patrně
nikdo nepamatuje. Ztráty na tržbách představují 60% průměru posledních let, což
naši společnost přivedlo do situace, kdy je
třeba hledat a využít veškeré možnosti, jak
„přežít“ do zimy příští. Z tohoto důvodu management společnosti přistoupil k množství
úsporných opatření, jejichž cílem je omezit
veškeré výdaje pouze na ty, které jsou nezbytně nutné, zvážit ekonomičnost některých aktivit a zároveň využít všech možností, jak zachovat pracovní místa a chod areálu
jako takový.
V důsledku těchto úsporných opatření
jsme mimo jiné nuceni omezit provoz lanové dráhy Horní Domky v letní sezóně. Po
důkladné analýze a zvážení několika variant

se vedení společnosti rozhodlo pro zachování letního provozu v době prázdnin denně,
v červnu a v září se budou moci návštěvníci
areálu svézt lanovkou pouze o víkendech.
Po předchozí domluvě je možné uskutečnit
mimořádnou jízdu i mimo jízdní řád. Víkendový provoz zahajujeme už 7. června 2014,
na denní provoz přejdeme 28. června 2014.
JÍZDNÍ ŘÁD: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
v půlhodinových intervalech
Kromě lanové dráhy Horní Domky bude
v provozu také Bikepark pod vedením známého lokála Týdy Michala Martínka. Otevřeny jsou dvě tratě - lehčí překážková, která je tvořena dřevěnými překážkami (lávky,
tobogány). Těžší sjezdová DH trať je vedena

přímo pod lanovou dráhou se spoustou klopenek a překážek, které jsou výhradně přírodní (pařezy, kameny). Každoročně je DH
trať upravována a stavěna tak, aby bavila.
K dispozici je samozřejmě půjčovna sjezdových a horských kol značky Specialized.
Informace o cenách za jízdu lanovkou i za
pobyt v Bikeparku mohou návštěvníci nalézt na našich internetových stránkách.
Doufáme, že navzdory omezenému letnímu provozu areálu zavítá do Rokytnice
nad Jizerou množství turistů, cyklistů a nadšených bikerů. Snad jsou důvody vedoucí
k úsporným opatřením pochopitelné.
Všem zákazníkům a obchodním partnerům děkuje za podporu, tým pracovníků
Skiareálu Rokytnice nad Jizerou.

UDÁLO SE
Pálení čarodějnic
Poslední dubnový den byl již tradičně zakončen pálením čarodějnic o zázračné Filipojakubské noci. Tato neobvyklá, ale velmi
oblíbená událost, která má své prameny již v dávné historii přilákala spoustu návštěvníků. Čarodějové, čarodějnice, čarodějčata šli
průvodem od sportovní haly za doprovodu mažoretek pomalu na
centrální parkoviště, kde byla připravena mohutná vatra s čarodějnicí na vršku. Po vystoupení mažoretek kolem půl deváté večerní
vzplála vatra a celou akci doprovázela kapela ADAPTACE, která roztančila své početné publikum. Napilno měli především hasiči, kteří
celou akci uspořádali a hasili žízeň dychtivých návštěvníků. Dle fronty u občerstvení se dalo lehce usoudit, že málokdo odolal tradičním
sejkorám a klobásám.
Lucie Lukešová

kou 4,5 km. Dle slov jednoho z pořadatelů: „Je to nejnáročnější závod Nativia Challenge, je to trať plná překvapení, kopečků a nádherné přírody…“. Celý závod byl rozdělen do několika kategorií – Muži
se psy nad 25 kg, ženy se psy nad 25 kg, muži se psy do 24,9 kg, ženy
se psy do 24,9 kg, a posledními kategoriemi se zkrácenou tratí byli
Junioři a Juniorky. Dle bohatého počtu závodníků i přihlížejících se
dá lehce usoudit, že se jedná o velmi oblíbený sport spojující zábavu
a radost z pohybu v přírodě. Pokud Vás nadchnul, neváhejte navštívit
www.behejsepsem.cz.
K. Javůrková

Nativia Challenge
To je originální závod v canicrossu, což je v podstatě běh se psem
na vodítku. Tento závod s bohatým
doprovodným programem se u nás
v Rokytnici nad Jizerou pořádal dne
4. 5. 2014, trať byla vytyčená ve
skiareálu Studenov s celkovou dél-
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CO BUDE
Dny Wojcieszówa 21. – 22. 6. 2014
Rádi bychom Vás informovali o pozvánce partnerského města
Wojcieszów, na již tradiční akci nesoucí název „Dny Wojcieszówa“.
Akce proběhne před prázdninami a to v sobotu 21. 6. 2014 a v neděli 22. 6. 2014.
Akce je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa. Neděle 22. 6. 2014 je věnována dětem, které s učitelkami z DDM Wojcieszów navštíví a mažoretky předvedou v rámci doprovodného programu své vystoupení.

Pozvánku a prostor v sobotu 21. 6. 2014 tedy dostávají všichni rokytničtí obyvatelé. Tímto tedy vyzýváme všechny zájemce
o účast na Wojcieszówských dnech, nechť se přihlásí ti, kteří mají
o výlet do Wojcieszówa zájem! Pozvání platí také pro spolky a záj
mové kroužky.
Odpovědná osoba: Ing. Lucie Lukešová, tel.: 481 522 001,
infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
• Doprava autobusem tam i zpět ZDARMA. Časy odjezdu a příjezdu budou upřesněny.
• Každá osoba dostane stravenku s nárokem na 1 pokrm také zdarma.

MLADÍ HASIČI 2013/14
Na začátku školního roku se u hasičské zbrojnice sešlo 21 Mladých hasičů. Hned druhý kroužek jsme zavítali do rokytnického
Domova důchodců, kde děti předvedly štafetu dvojic a hašení plamínku džberovými stříkačkami. Jako poděkování děti dostaly ručně
uháčkované chobotnice a keramická sluníčka.
Jelikož do podzimní části hry PLAMEN (Závod hasičské všestrannosti) zbývalo pouze 7 kroužků, začali jsme hned trénovat střelbu
ze vzduchovky, základy první pomoci, uzlování, základy topografie,
základy požární ochrany a překonávali jsme překážku po vodorovném laně.
Týden před branným závodem se v Mašově u Turnova konalo
slavnostní vyhlášení uplynulého ročníku série soutěží OSH Semily
„O Soptíkův pohár“.
Dne 19. 10. 2013 nastal den, kdy děti mohly zúročit vše, co se naučily. Vyrazili jsme na Závod hasičské všestrannosti neboli „braňák“
do Bukoviny u Čisté. Startovali jsme se třemi družstvy v kategorii
mladších, kde mezi sebou soupeřilo celkem 35 družstev. Naši Mladí
hasiči obsadili: 6., 12. a 32. místo. Dětem jsme za krásné výsledky
koupili marcipánový dort ve tvaru hasičského automobilu.
Hlavní náplní podzimních a zimních kroužků bylo plnění odznaků
odborností neboli „odborky“. Zkoušky úspěšně složili a odznaky odborností získali: strojník junior: Lukáš Čech, Martin Zlámal. preventista junior: Tobiáš Vlk, Vojtěch Apltauer, Vojtěch Doubek.
Při podzimních kroužcích děti kreslily obrázky do výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí, nacvičovaly krátké pásmo básniček a písniček na Výroční valnou hromadu sboru a celou zimu chodily trápit
svá těla do školní tělocvičny. Poslední kroužek před Vánoci jsme měli
besedu se záchranáři ze Záchranné zdravotnické služby LK na stanici
v Rokytnici nad Jizerou. Jan Musil s kolegyní nám ukázali, jak probíhá
jejich činnost od nahlášení události po výjezd. Poté proběhly názorné
ukázky poskytnutí první pomoci. Tímto bychom chtěli záchranářům
poděkovat.
Před vánočními prázdninami jsme se rozloučili vánoční besídkou
s malými dárečky.
Jen co počasí dovolilo, začaly děti trénovat venku na jarní kolo
hry PLAMEN. V rámci tréninku jsme se zúčastnili série soutěží
O Soptíkův pohár. První závod se konal 3. 5. 2014 v Bradě – Rybníčku. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4× 60 m. Letos jsme
sestavili 2 družstva, aby si, i ti nejmenší, mohli vyzkoušet atmosféru
pravých závodů. Děti se umístily na 12. a 14. místě.
Sváteční den 8. 5. 2014 jsme si zpestřili dalším dílem soutěže
O Soptíkův pohár, který se konal tentokrát u sousedů v Jablonci nad
Jizerou. Závodilo se v požárním útoku a štafetě požárních dvojic.
Obsadili jsme 7. a 11. místo. Třetí díl soutěže O Soptíkův pohár se

konal 10. 5. 2014 v Semilech, kde děti poměřily síly v požárním útoku a štafetě 400 m s překážkami CTIF. Naši mladí hasiči se umístili
v kategorii mladších na 7. a 13. místě. Poslední závod, jarní části
soutěže O Soptíkův pohár, se konal 24. 5. 2014 v Kundraticích, kde
se, v kategorii mladších, soutěžilo pouze v požárním útoku. I přes
nepřízeň počasí jsme vyrazili do boje a vybojovali 8. a 9. místo.
V průběžném pořadí po čtvrtém závodě ze série O Soptíkův pohár
jsme se umístili na 7. a 15. místě z 21 družstev.
Jako v minulých letech, tak i letos, jsme se zúčastnili literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Děti nakreslily opravdu
krásné obrázky. Tento rok se podařilo na stupně vítězů opět dostat
Petře Smolové, která v kategorii M1 – mateřské školy, skončila na
výborném 1. místě v okresním kole.
V sobotu 31. 5. 2014 nastal dlouho očekávaný den, kdy děti mohly zúročit celoroční práci. Odjeli jsme do Semil, kde se konala jarní
část hry PLAMEN. Celý závodní den nás provázelo slunné počasí.
Zde jsme mohli poprvé využít nově zakoupeného nůžkového stanu, díky němu jsme mohli dětem vytvořit zázemí. Děti poměřily své
síly a dovednosti v těchto disciplínách: Požární útok, Štafeta dvojic,
Štafeta 4× 60m, Štafeta 400m s překážkami CTIF a Požární útok CTIF
(pouze pro starší). Naše děti soutěžily v kategorii MLADŠÍ a umístily
se na 11. místě.
Na rozloučení se školním rokem jsme pro děti připravili opékání
buřtů a tombolu o krásné ceny.
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou při roznášce pozvánek na Hasičský ples. Z těchto peněz byl pořízen nůžkový stan pro Mladé hasiče.
Vedoucí MH
Fotogalerie na straně 24
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Z ČINNOSTI SDH ROKYTNICE NAD JIZEROU
Pálení čarodějnic 2014
Ve středu 1. 5. 2014 se konalo na centrálním parkovišti P2 tradiční pálení čarodějnic. Na rozdíl od několika minulých let vyšlo v letošním roce naštěstí počasí, takže si všichni příchozí mohli nerušeně
užít vystoupení rokytnických mažoretek, vystoupení hudební skupiny Adaptace a připraveného občerstvení.
Děkujeme všem sponzorům a příznivcům našeho sboru, díky
kterým můžeme tuto akci pořádat: Hásek Petr – doprava dřeva,
Chomanič Zdeněk, Štěpánek Petr – Rotes, s. r .o., Správa KRNAP,
Město Rokytnice nad Jizerou.
Děkujeme také DDM Pod Střechou za výrobu čarodějnice na vatru a zajištění vystoupení mažoretek.

Účast na propagační jízdě hasičů
k připomenutí 150 let od založení
prvního českého hasičského sboru ve Velvarech
V neděli 18. května 2014 jsme se zúčastnili hasičské slavnosti
v Semilech, pořádané v návaznosti na VI. propagační jízdu SH ČMS
2014, která připomíná 150 let od založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech. Jako upomínku na propagační jízdu obdržel náš sbor od OSH Semily stuhu k historickému praporu, pamětní
list KSH a výroční medaili. Stuhy předával Ing. Karel Richter, starosta
SH ČMS.

Okrsková soutěž v požárním sportu
24. května 2014 Jablonec nad Jizerou

www.hasicirokytnice.cz

přihlásilo 10 družstev mužů a 4 družstva žen, která se utkala tradičně ve
dvou disciplínách - požárním útoku
a v běhu na 100 m s překážkami.
Družstvo mužů z Rokytnice se umístilo na čtvrtém místě a družstvo žen
na místě druhém.

Účast na třetím ročníku Krajské soutěže
JSDHO
ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel –
24. května 2014 Frýdlant
V sobotu 24. 5. 2014 se zúčastnilo družstvo ve složení Matyáš
Petr, Šír Jiří, Večerník Miroslav a Večerník Luboš třetího ročníku
Krajské soutěže jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDHO) ve
vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, která se konala ve Frýdlantu. Pořadatelem soutěže byl Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje ve spolupráci s hasiči Frýdlant pod záštitou starosty města Ing. Dana Ramzera. Soutěž je organizována pro JSDHO
Libereckého kraje, které jsou předurčené pro zásahy v souvislosti
s následky dopravních nehod. Soutěže se účastnilo osm družstev,
JSDHO Český Dub, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Cvikov, Lomnice nad
Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Turnov a Železný Brod.
Naše družstvo se nakonec umístilo na pátém místě, když získalo
v hodnocení 305 bodů. Stejný počet bodů obdrželo i družstvo JSDHO Turnov, které se však díky lepšímu času při provedení soutěžního pokusu umístilo na čtvrtém místě.

V sobotu 24. 5. 2014 se v Jablonci nad Jizerou uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu okrsku č. 9 – Rokytnicko. Do soutěže se

OOP ČR ROKYTNICE NAD JIZEROU
Po delší době budeme náš dnešní příspěvek věnovat opět problematice dopravy
a provozu na pozemních komunikacích, neboť příslušníci našeho oddělení řešili v měsíci dubnu případ důchodce, kterého jako řidiče motorového vozidla nelze nazvat jinak
než recidivistou v dopravě.
Pán je v důchodovém věku a pochází
z kraje nedaleko hlavního města. U nás na
horách má již několik let rekreační chaloupku, a protože se mu tady moc líbí, rozhodl
se svůj důchodový čas trávit právě zde.
A když je chaloupka na odlehlejším místě
tak dá rozum, že se pán musí nějak přepravovat. A pro tento účel má osobní motorové
vozidlo zapůjčené od své dcery z kraje.
Službu konající hlídka zaujala stanoviště
u silniční komunikace II. třídy. Bylo páteční
ráno a počasí „nic-moc“. Po zaujetí stanoviště policisté zastavili první motorové vozidlo, které k jejich stanovišti přijelo. Vozidlo
řídil právě starší pán v důchodovém věku,
který na výzvu policisty předložil veškeré doklady potřebné k řízení motorového
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vozidla. Již při předávání dokladů policista
zaregistroval, že mu řidič předkládá neplatný řidičský průkaz, jehož platnost skončila
v kalendářním roce 2013. I dotázal se tedy
řidiče-důchodce, proč si neprovedl výměnu
řidičského průkazu za nový, platný. Na toto
mu řidič odvětil, že mu to asi nějak uniklo
a na výměnu prostě zapomněl s tím, že je
již staršího věku a v tomto že tedy již „má
nárok“ na obdobné výpadky...
Policistům se ale jeho chování zdálo silně
nervózní a nestandartní. Následnou lustrací
v evidencích řidičů pak zjistili, že řidič má
od měsíce září 2011 soudem udělený trest
spočívající v zákazu řízení všech motorových
vozidel a to na dobu pěti let, tedy do měsíce
září roku 2016! V hlavním městě totiž zavinil
dopravní nehodu, při které jeden z poškozených utrpěl těžkou újmu na zdraví s trvalými
následky.
Následně tedy pánovi neplatný řidičský
průkaz odebrali, řidiče zadrželi jako podezřelého ze spáchání trestného činu a na služebně obvodního oddělení mu bylo sděleno

podezření ze spáchání trestného činu „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ podle ustanovení § 337, odst. 1, písm. a)
trestního zákoníku......
Službu konající hlídka zaujala stanoviště
u silniční komunikace I. třídy. Bylo pondělní
ráno a počasí opět „nic-moc“. Byla to hlídka v tom samém složení jako v pátek. Náhle
kolem jejich stanoviště projelo jim známé
vozidlo, které zřejmě řídil jim známý řidič –
důchodce. Hlídka tedy po chvilce zájmové
vozidlo dojela a provedla silniční kontrolu.
K jejich úžasu to vozidlo skutečně řídil opět
řidič – důchodce, se kterým měli zkušenost
již z páteční služby. Na dotaz, kam pán jede
v době, kdy má soudem stanoven zákaz řízení a k tomu mu ještě bylo před dvěma dny
(tedy dosti čerstvě) sděleno podezření ze
spáchání shora uvedeného trestného činu,
pán uvedl, že důchod je malý a on, že si tedy
musí přilepšit jako údržbář jednoho hotelu
v sousedním městě. Údiv službu konajících
policistů si pak vysloužil tím, že se je snažil přesvědčit o skutečnosti, že když už ten
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trestný čin mají sepsaný z pátečního dne,
že tedy tím to „asi mělo být pro tentokráte“
vyřízeno a vše ostatní pak bude řešit Okresní
soud v Semilech. Na toto mu policisté sdělili,
že se i nadále dopouští trestného činu „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ jak je shora uvedeno a tím, že i nadále
řídí motorové vozidlo, tak v tomto trestném
činu tzv. pokračuje. Pak už následovala řidiči
dobře známá „procedura“. Opět byl zadržen

jako podezřelý, následně převezen na obvodní oddělení do Rokytnice nad Jizerou kde
mu pak bylo (již podruhé) sděleno podezření z téhož trestného činu jako v páteční den,
tentokrát však spáchaného pokračováním
v trestném činu.
Co říci k tomuto případu závěrem? Za
spáchání tohoto druhu trestného činu se
udělují (ve většině případů) toliko tresty
podmíněné. Nechceme v žádném případě

předjímat budoucí rozhodnutí soudu. Výrok
o vině a trestu náleží pochopitelně pouze
jemu. V tomto případě „dopravní recidivy“
se to už ale podmíněným trestem nemusí
obejít. Pro úplnost dodáváme, že v tomto
případě hrozí odsouzenému trest odnětí
svobody až na tři léta......
komisař:
npor. Bc. Šelep
Vedoucí OOP ČR Rokytnice n. J.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje,
čas běží neuvěřitelně rychle – blíží se nám
konec školního roku 2013/2014. Je pro naši
školu tentokrát trochu kratší – s povolením
MŠMT ČR končíme dříve z důvodů rekonstrukčních prací na škole – výměna oken
a zateplování budovy. Proto Vás v tomto
posledním čísle zpravodaje před prázdninami chceme jen stručně informovat alespoň
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o některých činnostech, kterým se věnovali
děti, učitelé a vychovatelky v tomto školním
roce kromě naší hlavní náplně – vzdělávání.
Vedle exkurzí, regionálních vycházek,
kulturních aktivit a podobně má v těchto
činnostech významné místo sport. Naše
děti se na podzim účastnily spolu s dětmi
z Jablonce nad Jizerou přespolního běhu,
jako každým rokem proběhl pro děti 3. a 4.
tříd plavecký výcvik, třetí a čtvrté
třídy absolvovaly také dopravní
hřiště. Starší žáci se zúčastnili
turnaje v sálové kopané, úspěšná
byla účast našich dětí v atletických závodech a děti z I. stupně
velmi úspěšně absolvovaly oblastní kolo atletického trojboje
a postoupily do okresního kola.
Zima nám se sněhovou nadílkou
letos moc nepřála, takže lyžařský kurz jsme museli přesunout
na příští rok. S velkým ohlasem
se setkal sportovní kurz pro devátou třídu – sjíždění řeky na
raftech a další sportovní aktivity
v Harrachově. Při této příležitosti
opět velice děkujeme panu Šilhavému za jeho pomoc – každým
rokem nám velmi ochotně vychází vstříc a podává pomocnou
ruku při sportovních akcích.
Z dalších akcí vybírám například besedu se spisovatelem panem Petrem Holánem nad jeho
knížkami pro děti, návštěvu hvězdárny, zoologické a botanické
zahrady a besedu o houbaření.
Z kulturních akcí kromě divadelních a koncertních představení
musíme vyzvednout vánoční
koncert v místním kostele, který
pro nás se svými kolegy připravil
náš bývalý žák, Jan Hnyk – byl to
pro všechny velmi krásný zážitek.
Děti ze sedmé třídy pokračovaly
v projektu „Globální výchovou za
spravedlivý svět“ – vyvrcholením
byla návštěva zástupců dětí a uči-

telů z Ghany – byly pro ně připraveny různé
soutěže, úkoly a bohaté občerstvení – všichni si společné dny velmi užili.
Naše děti dále velmi pěkně reprezentují
školu v soutěžích Hlídek mladých zdravotníků – na podzim mladší děti úspěšně postoupily až do republikového kola, nyní na
jaře se starší děti umístily na druhém místě.
Úspěšná byla rovněž účast V. Mikoláškové
a T. Koublové v okresním kole Olympiády
českého jazyka a účast Dana Zuzánka v matematické soutěži Klokan, kterou dokonce
vyhrál.
I v tomto školním roce běžely další projekty – Ročníkové práce, Ovoce do škol, Mléko do škol, Pomáháme opuštěným psům,
Adopce na dálku, … Všech těchto i dalších
akcí se s námi účastní děti ze speciální
a praktické třídy, které jsou od 1. 1. 2014
sloučené s naší školou. Navíc se samostatně
a velmi úspěšně zúčastnily akce „Kola pro
Afriku“ – všichni měli velkou radost z ocenění jejich práce.
Nesmím zapomenout poděkovat všem
dětem, které nám v tomto období pomáhají
se stěhováním a uklízením věcí před výměnou oken – velký dík patří zejména chlapcům z deváté třídy.

Absolventi naší školy ve
školním roce 2013/14
Z letošní deváté třídy vychází dvacet
žáků. Všichni byli na základě prospěchu
a výsledků přijímacího řízení přijati – jeden
žák nastupuje na gymnázium, 10 žáků na
SOŠ a zbývající nastupují na SOU. Dále nám
z páté třídy odchází jedna žákyně na víceleté gymnázium. Za celou školu jim všem
přeji, ať jsou ve svých nových působištích
spokojeni.
Závěrem přeji všem dětem a zaměstnancům školy příjemné, pěkné a klidné prázdninové dny a v září na shledanou.
BZ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ
Školní rok 2013/2014 končí a naší mateřskou školu letos opustí
11 dětí. Odejdou do Základní školy v Rokytnici nad Jizerou, Jablonci
nad Jizerou a Praze. Byl to velmi zvláštní rok. Z důvodu rekonstrukce
mateřské školy pro většinu dětí začal až 23. 9. 2013. Rekonstrukce
pokračovala po celý podzim až do prvních mrazíků. S dětmi jsme
tudíž nemohli na zahradu. Proto jsme podnikali procházky do vzdálenějšího okolí školky. Moc jsme se těšili na zimu, že si užijeme lyžování, bobování, her na sněhu, stavění iglú a sněhuláků, vše co zima
nabízí. Příroda však rozhodla jinak, pro nedostatek sněhu odpadl
tradiční lyžařský výcvik a poté i následné lyžování a ta trocha sněhu
byla brzy pryč a tím i naděje na zimní radovánky. Opět jsme tedy
denně vyráželi na dlouhé procházky. Všechny děti zaslouží velkou
pochvalu za desítky podzimních a zimních kilometrů. Prošli jsme
nejrůznější zákoutí a poznávali krásy našeho města i bez sněhu.
Díky mírné zimě jsme se dostali na zahradu už v březnu – to bylo
radosti. Zahrádku si užíváme dopoledne i odpoledne – pískoviště,
houpačky, kolotoč, odrážedla a kluci hrají s velkým zápalem fotbal. Nejen vycházky patří do programu mateřské školy, ale hlavně
hrou a vzdělávacími metodami se děti dozvídají o ročních obdobích a vše, co k nim patří. Učí se znát dopravní prostředky, zvířátka,
stromy, kytičky, profese... Předškolní děti mají program rozšířený
o logopedickou, grafomotorickou, matematicko-rozumovou přípravu. Navštěvujeme divadelní představení, jak v Kulturním domě
v Jablonci nad Jizerou, tak u nás v Rokytnici nad Jizerou. 16. 4. 2014
proběhlo na naší školce za pomoci rodičů „Velikonoční malování“.
Překvapení nám připravil pan Šilhavý, který donesl veliké dřevěné
vejce. Všechny děti se do malování vejce hned vrhly, namalované
jsme ho postavili u vchodu do MŠ. Čtvrteční odpoledne jsme s maminkami a babičkami oslavili jejich svátek. Po krátkém programu
milých básniček a písniček jsme si pochutnali na dobrotách, které
maminky připravily. V květnu naší školku navštívila paní Enochová
s báječným programem o třídění odpadu. Formou pohádky se děti

seznámily s tříděním odpadu a významu třídění. Jako dárek jsme
dostali kontejnérky na odpad kovový, plastový, skleněný a papírový.
Předškoláci se několik dní věnovali výtvarné soutěži „Škola snů“.
Každý předškolák zvládl svůj obrázek a společně s menšími dětmi
vytvořili i velkou školu snů, za kterou nás porota ocenila diplomem
a medailí. Po chladném počasí přišlo úterý 20. 5. 2014 – teplý, sluneční den a s ním výlet na zámek „Staré hrady“ u Jičína. Prošli jsme
zámecké pohádkové sklepení, domov čertíků, vodníků, strašidel
a skřítků. Po strašidelné prohlídce nás čekala na nádvoří zámku
výuka čarodějnického létání na košťatech. Jako čarodějnice jsme si
prohlédli zámeckou pohádkovou půdu, kde jsme se potkali s čarodějnicemi všech kategorii, půdními strašidly a kouzlobabkami. Výlet
na Staré hrady doporučujeme všem.
Zbývá měsíc do konce školního roku a ten bývá ve školce jeden
z nejhezčích. Čeká nás oslava „Dne dětí“ - den plný soutěží, masek,
písniček, odměn a malým občerstvením. 13. 6. 2014 nás čeká tradiční výšlap na Dvoračky, na který se moc těšíme. Chtěli bychom
podniknout výlet do Harrachova na Liščí stezku a sportovní areál
pod lanovkou, také do Jablonce nad Jizerou na dětské hřiště a hrou
na stopovanou dojít ke Kroupům.
Loučení s předškoláky proběhne tradičně ve školce společně
s ostatními dětmi. Děti projdou zkouškou předškoláka a na rozloučenou dostanou vysvědčení, knihu a tričko. Oslavu vylepšíme malým občerstvením. Poslední den si předškoláci vyzkouší, jak se spí ve
školce v noci. Čeká je opékání buřtíků a stezka odvahy.
Nyní započala poslední etapa rekonstrukce školky a také pan
Šilhavý s panem Novákem nám chystají překvapení. Zatím sledujeme za oknem, co to asi bude?
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se v srpnu na shledanou na zahrádce u bazénu.

Parkoviště, park i hřiště
V posledních dnech se množí dotazy
ohledně rozšíření parkovacích ploch na
sídlišti, tyto dotazy jsou směřovány především na malé škvárové hřiště. V prvé
řadě je nutné vyvrátit domněnku, že toto
hřiště bude zničeno, zasypáno nebo zaasfaltováno. Naopak. Jedná se o jedno
z míst, se kterými se počítá při rozšiřování
ploch pro volnočasové aktivity.
Nejprve k samotné rekonstrukci obchvatu sídliště, okolo „Manhattanu“.
V rámci této akce bude opravena městská komunikace, která začíná u sběrného
místa naproti panelovému domu čp. 647
a končí na křižovatce pod objektem čp.
668. V těchto místech dojde také ke zpevnění povrchu stávajícího parkoviště. Dále
budou zvětšeny plochy pro parkování na
sídlišti, po kterých je stále větší poptávka.
Možností, jak parkovací plochy rozšířit,
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– po uzávěrce –
nebylo mnoho. Přistoupilo se tak k řešení, kterým je propojení dvou stávajících
ploch před čp. 552 a před čp. 647. Tímto
řešením dojde ke zvýšení kapacity parkoviště o více jak 50 %, vznikne 12 nových
parkovacích míst + 1 místo pro tělesně
postižené.
V lokalitě sídliště se dnes nachází malé
škvárové hřiště a malé dětské hřiště.
Škvárové hřiště bude stavbou parkoviště zmenšeno o necelé 2 metry. U okraje
nové parkovací plochy budou umístěny
záchytné sítě a hřiště tak bude možné využívat i nadále. Okolí tvoří poměrně velké plochy zeleně. Do budoucna se počítá
s parkovými úpravami tak, aby byly tyto
zelené plochy funkčně propojeny s okolní
zástavbou a škvárové hřiště by bylo rozšířeno směrem na východ. Záměrem je
vytvořit park, který bude sloužit pro děti,

dospělé i seniory a to jak k odpočinku, tak
ke sportu.
Dalším z plánovaných záměrů je vytvoření volnočasového areálu v místě dnešního školního hřiště a současně vybudování víceúčelového hřiště u volejbalových
kurtů. Dnešní školní hřiště bohužel nevyhovuje současným standardům a jeho
rekonstrukce není vzhledem k množství
podzemních sítí příliš rozumná.
Všechny tyto projektové záměry jsou
nyní v přípravě, bez které není možné začít s výstavbou, případně žádat o dotace.
Příprava by měla být hotova do konce
letošního roku, alespoň pro část zamýšlených projektů. Tato místa budou sloužit
nám všem, rádi uvítáme případné konkrétní návrhy.
Odin
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Letos slavíme 50. let od otevření. K tomuto výročí nacvičily děti pohádku s písničkami „O perníkové chaloupce“. K této příležitosti jsme si koupili nové kostýmy zvířátek
- všichni z nich měli velkou radost.
MĚLI JSME DIVADELNÍ TÝDEN:
V úterý naši malí herci s pohádkou a pásmem básniček navštívili obyvatele Domu
s pečovatelskou službou, kde byla příjemná
atmosféra.
Ve středu jsme se všichni těšili na bývalé
zaměstnance, pro které jsme připravili po-

hoštění, děti také zahrály pohádku a všichni
si školku rádi prohlédli a společně popovídali.
Ve čtvrtek děti se svým vystoupením
potěšily maminky a členy rodiny a všichni
společně oslavili svátek maminek. Do programu se zapojily i malé Berušky a Koťátka.
Naši malí pekaři napekli koláčky, řezy a společně jsme nazdobili třídy.
V pátek jsme udělali radost klientům
Domu Senior v Dolní Rokytnici – úspěch byl
tak velký, že jsme představení hráli na obou
patrech. V té chvíli nikdo nevnímal rozdíly
mladý - starý, zdravý – nemocný jen to, že
je všem dobře.

21. 5. Dráčci složili za přítomnosti městské policie pana Řehořka řidičské průkazy
na odrážedla a koloběžky na našem dopravním hřišti v areálu MŠ.
20. 5. jsme navštívili ZOO ve Dvoře Králové – byl krásný den a tak jsme si výpravu za
zvířátky užili. ZOO nás přivítala směsicí neznámých zvuků, barev a vůní. Stále se bylo
na co dívat. Výlet se všem líbil - zahrada je
příjemná, čistá, má plno parkových klidových zón – můžeme všem doporučit.
28. 5. – divadelní „ turné“ jsme zakončili
představením pro kamarády ze 4. třídy Základní školy v naší MŠ.

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
Vážení,
dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o podporu v soutěži „Plníme
přání seniorům“, kde je náš Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
přihlášen s projektem „Mít si kde uvařit“:
www.plnime-prani-seniorum.cz/cs/detail-prani/77-mit-si-kde-uvarit
Z Vašich finančních příspěvků bychom rádi pořídili kuchyňský
kout pro klienty z 2. patra, kde by si sami mohli uvařit kávu, případně si občas něco dobrého upéct a posedět se svojí rodinou.
Každý příspěvek od dárce bude automaticky zdvojnásoben společností Sodexo (tj. přispěje-li dárce 100 Kč, Sodexo automaticky
přidá další 100 Kč navíc).
Veřejná sbírka probíhá do 30. 6. 2014.
V případě, že se náš projekt rozhodnete podpořit a budete potřebovat potvrzení pro odpočet z daní. U bodu č. 4 zaškrtněte – Chci
potvrzení o daru.
Rokytnický zpravodaj
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V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.
Předem děkujeme za Váš finanční příspěvek.
S pozdravem
Bára Zemánková, Dis.
sociální pracovnice- Domov pro seniory
tel. 481 55 33 75, 724 516 149
Bc. Zuzana Stehlíková
sociální pracovnice – Domov se zvláštním režimem
tel. 481 55 33 73

www.ddrokytnice.cz
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KULTURNÍ SERVIS
Přehled událostí v Rokytnici nad Jizerou
• do 22. 6. 2014 – Výstava Krajka, výšivka a knoflík, Galerie Starý kravín Františkov.
• 7. 6. 2014 – Den dětí v areálu přírodního divadla, od 14:00 hodin.
• 14. 6. 2014 – Tatra v Českém ráji, cca od 14:00 hodin jízda zručnosti,
přehlídka veteránů, náměstí.
• 1. 7. - 5. 7. 2014 – Dřevosochání, tradiční akce, Galerie Starý kravín
Františkov.
• 26. 7. 2014 – Krkonošská kuchyně – dobré jídlo, pití a zábava, kterou
pořádá na Dolním náměstí Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci
s místními podnikateli.

Okolí
• Do 31. 12. 2014 – Meiznerův Betlém, rodinný betlém z 19. století,
Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
• Do 31. 12. 2014 – Osobnosti Semilska, stálá expozice, slavní rodáci
Semilska a výběr malířských děl spjatých s Pojizeřím, Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
• Do 31. 12. 2014 – Znovuotevření stálé expozice Etnografie, soubor
loutek, lidový nábytek, … Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
• 7. 6. 2014 – 30. 5. 2015 – Tajemství školního kabinetu, výstava používaných učebních pomůcek v první polovině 20. století, Památník
zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou.
• 10. 6. 2014 – „Ať žije Bouchon“ – zábavná komedie v podání DS Kandrdas Hořice, od 19:30 hodin, SD Jilm Jilemnice.
• 14. 6. 2014 – XXIV. ročník Veteránské soutěže Tatra, závod historických
vozidel a veteránů, trasa: Jilemnice – Vysoké nad Jizerou – Příchovice
– Kořenov – Harrachov – Rokytnice n. Jiz. – Roudnice – Benecko.
• 15. 6. 2014 - „Kterak Kačenka Honzu zachránila“, pohádka pro děti,
hraje DS Tři na tři z Nové Paky, od 15:00 hodin, SD Jilm Jilemnice.
• 18. 6. 2014 – Pohádkový les, odpoledne věnované dětem, od 16,00
hodin, sraz u hlavní brány hřiště (nad sokolovnou), Jilemnice.
• 21. 6. 2014 – Pohádkový les, odpoledne věnované dětem, fotbalové
hřiště na Kozinách, Poniklá.
• 21. 6. 2014 – Jablonecký Country festival, od 14:00 hodin, areál městského parku Pilišťata, Jablonec nad Jizerou.
• 21. 6. 2014 – Sborové písňobraní, společný koncert několika sborů,
akci pořádá pěvecký sbor Camponotus, Erbovní sál Krkonošského muzea, Jilemnice.
• 6. 7. 2014 – Dotek strun a kouzla měchu, netradiční koncert akordeonu a loutny, od 18:00 hodin, SD Jilm Jilemnice.
• 12. 7. 2014 – 25. ročník Slavností Svijanského piva, s bohatým doprovodným programem, od 13:00 hodin, Svijanský újezd.
• 19. 7. 2014 – Harrachovské pivní slavnosti s bohatým doprovodným
programem s ochutnávkou dalších dobrot, Harrachov.
• 23. - 27. 7. 2014 – Svatoanenské dřevosochání, v sobotu koncert skupiny Vacancy, areál penzionu Bílá Voda, Harrachov.
• 1. - 3. 8. 2014 – Pasecké hudební slavnosti 2014, Paseky nad Jizerou.
• 2. - 4. 8. 2014 – Porciunkule 2014, tradiční pouť, Hostinné.
• 3. 8. 2014 – 24. Festival dechových hudeb, 14:00 – 19:00 hodin, SD
Jilm Jilemnice.
• 8. - 9. 8. 2014 – Keltská noc, open air festival, areál doskočiště mamutího můstku, Harrachov.
• 9. 8. 2014 – Bike Music Fest, cyklistický závod spojený s hudebním
festivalem, Paseky nad Jizerou.
• 23. 8. 2014 – 19. Krakonošův festival dechových hudeb, areál městského parku Pilišťata, Jablonec nad Jizerou.
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Program Dřevosochání 2014
XX Úterý 1. 7. 2014
• 14:00 zahájení starostou města Rokytnice nad Jizerou
Ing. Petrem Matyášem, mažoretkami z DDM, zástupci
KRNAP a Krakonošem
• 15:00 otevření výstavy Rokytnice – rokytnických fotografií
• 16:00 žonglovámí s Míšou Poi - Poi (ponožkami)
• 17:00 diskotéka pro děti L. Saska
• 19:00 ohnivá šou Fireshow
• 20:00 diskotéka L. Saska

XX Středa 2. 7. 2014
• 11:00 zahájení starých řemesel
• 18:00 divadelní představení ochotnického divadla
Jilemnice Pukoviny aneb Ochotnické noci sen 2

XX Čtvrtek 3. 7. 2014
• 14:00 autogramiáda knížky ,,Jak to bylo dřív“ s p. Janatou z buřanského mlýna a autorkou J. Bachmanovou
• 15:00 otevření prostor buřanského mlýna s laskavým
svolením p. mlynáře
• 18:00 cimbálová kapela Kapric

XX Pátek 4. 7. 2014
• 13:00 – 18:00 otevření historických prostor Buřanského
mlýna s laskavým svolením p. mlynáře
• 14:00 poudačky Martin Hnyk
• 19:00 koncert rokytnické country kapely Naboso

XX Sobota 5. 7. 2014
• 12:00 ekumenická pouť ke kapličce
• 13:00 – 18:00 otevření historických prostor Buřanského
mlýna s laskavým svolením pana mlynáře
• 14:00 tradiční hasičská slavnost u příležitosti svátku
Mistra Jana Husa spojená s inscenací obživlého obrazu
Kostnické exekuce. Přehlídka staré a současné hasičské
techniky v akci. Občas se uhasí i Hus.
• 17:00 Slavnostní ukončení Dřevosochání s Krakonošem,
hejtmanem libereckého kraje Martinem Půtou, starostou Rokytnice nad Jizerou Ing. Petrem Matyášem, spolkem Paní a dívek z Jilemnice,
»» k vidění budou i členové AEROklubu
»» celé odpoledne doprovází hudba DJ Václav Urlich
• 18:00 Diskotéka DJ Václav Urlich
Změna programu vyhrazena. Přijd´te pobejt!
Informace na tel.: 775 970 180,
broza.jana@seznam.cz
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Nové knihy na květen
Romány pro ženy, společenské romány:

»» Keleová-Vasilková – Lék na smutek
»» Petrusová – Zakázaná přitažlivost
»» Urbanová – Vteřinová noc
»» Váňová – Štěstí Aloise Peina
»» Pačutová – Vykupitel duší
»» Glattauer – Dobrý proti severáku. Každá
sedmá vlna
»» Fallon – Jak se zbavit Matthewa
»» Costello – Před svatbou
»» Roy – Pikantní život Charlotte Lavigneové
»» Gesthuysen – Jsme přece sestry
»» Seran – Deset žen
»» Leyshon – Barva mléka
»» Guillou – Stavitelé mostů
»» Urban – Praga piccola
»» - romány pro mladší dospělé (starší dospívající):
»» Hoover – Bez naděje
»» Collins – Hunger games (1.-3. díl)

Autobiografické romány, vzpomínky,
paměti:
»» Strayed – Divočina
»» Vopěnka – Nebarevné vzpomínky
»» Davouze – Dům v Bretani
»» Anderle – Láska za lásku
»» Moorjani – Musela jsem zemřít
»» Schneidt – Uvězněna v rodné zemi
»» Cox – Antarktická míle
Napětí:
»» Rowling (Galbraith) – Volání kukačky
»» Crais – Ochránce. Zloději lidí
»» Harris – Vražda o Velikonocích. Vražda na
apríla. Vražda v den sv. Valentýna
»» Flynn – Temné kouty
»» Seghers – Příliš krásná dívka
»» Stevens – Pořád se dívá
»» Gerritsen – Poslední na řadě
»» Roberts (Robb) – Smrtící hrátky. Smrtící
posedlost
»» Cole – Gang
»» Villar – Pláž utonulých
»» Chauvel – Apač, který chtěl být orlem
(válečný r.)
Regionální literatura:
»» Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku
»» Připomínky starých časů (Pomníčky Jizerských hor)
Populárně-naučná literatura:
»» Staré dobré časy (Hodgkinson)
»» Michliq – inteligentní průvodce ekonomikou (Michl)
»» Konec prokrastinace (Ludwig)
»» Žítkovské čarování (Jilík)
»» Letecké vzpomínky (Kudlička)
»» 8 511 970 km2 Brazílie (Jazairiová)
»» Bajkal. Procházky po rovině (Šimíček)
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»» Co ještě nevíte o životě našich předků
(Jarolímková)
»» Příběhy z tribuny (Maléřová)

Nové knihy na červen,
červenec a srpen
Romány pro ženy, společenské a psychologické romány:
»» Wood – Had a hůl
»» Giffin – Na čem záleží
»» Ironside – Zraju jako víno
»» Simonson – Major Pettigrew se nevzdává
»» Costello – My single holky
»» Bomann – Motýlí ostrov
»» Boyd – Čtvrtky v parku
»» Jakoubková – Manžel v domě není pro mě
»» Kupka – Válečná nevěsta
»» Váňová – Babí léto
»» Třeštíková – Dobře mi tak
»» Pekárková – Levhartice
»» Reiner – Lucka, Maceška a já
»» Kraus – Má žena a jiné živly (povídky)
»» Laureen – Měsíc nad horami
»» Brockmole – Dipisy z ostrova Skye
»» Gavalda – Billie
»» Mazetti – Rodinná hrobka
»» Walter – Nádherné trosky
»» Jones – Malé války
»» Lomax – Koleje osudu
»» Zafón – Andělská hra.
Nebeský vězeň

»» Neill – Mlha nad Pendlem
»» Winters – Ve stínu černých ptáků

Populárně-naučné knihy:
»» Svěží patchwork
»» Grily, krby, udírny
»» Mozaika
»» Klasické české dovednosti pro kluky a holky
»» Nauč se tvořit – koláže a přáníčka z papíru
»» Zvířátka levou zadní
»» 2x101 knih . Nejlepší a nejvlivnější knihy
pro děti a mládež

Upozornění pro čtenáře
městské knihovny:
Knihovna bude otevřená naposledy
12. 6. 2014 (čtvrtek)
»» Zavřeno bude z důvodu výměny oken
a zateplování celé budovy, s tím souvisejících prací a následného úklidu a také kvůli
čerpání dovolené.
»»Otevřeno bude až v srpnu (nejspíš
od 11. 8. – termíny budou upřesněny).

Děkuji za pochopení
a těším se na vaši návštěvu.
Soňa Valášková

Napětí, detektivky,
tajemno:
»» Harris – Vražda při bar
micva. Vražda v Alphabet City
»» Robberts (Robb) – Smrtící klon. Smrtící zrození
»» Jackson – Noc předtím
»» Lindell – Cukrová smrt
»» Sigurdardóttir – Žhavý
hrob
»» May – Muž z ostrova
Lewis
»» Dán – Moucha. Mucholapka
»» Niedl – Pohled šelmy.
Světla na pobřeží
»» Crais – Podezřelý
»» Fossum – Kdo miluje
jinak
»» Gerhardsen – Perníková
chaloupka
»» Gerritsen – Elixír mládí
»» Mankel – Bílá lvice
»» Stevens – Prorok
»» Elfgren – Oheň (2.)
»» Červenák – Mrtvý na
Pekelném vrchu
5 - 6/2014
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Vítání občánků v sobotu 12. dubna 2014
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 12. dubna 2014 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Přivítáni byli: Rychtr Dominik, Culek Tibor, Novák Marek, Holec Jan, Kordina Jan, Svatý Alois, Rubáková Nelly
Děkujeme paní učitelce Evě Votočkové a dětem z Mateřské školy v Dolní Rokytnici za velmi hezké básničky.

Životní jubileum slaví v měsíci květnu a červnu 2014
tito naši spoluobčané:
80 let
81 let
82 let

83 let
84 let

Vittek Rudolf
Salačová Milena
Hanoutová Helena
Erlebach Herbert
Jiřičková Miloslava
Drdolová Waltraud
Herberová Anna
Jäckelová Gertruda
Hanoutová Waltraud
Lukeš Karel
Neudorfský Jaroslav
Doležal Roman
Dumková Jarmila
Dohnalová Věra
Marek Vladimír

85 let

Kousalová Anna
Paulů Hermina
Hájková Věra
Opočenská Drahomíra
86 let Jará Jaruška
Jón Josef
87 let Slavíková Jiřina
Pluchová Květuše
88 let Motyčková Marie
90 let Radoňská Emilie
Janouch Jaroslav
91 let Knopová Lidmila
Hájková Emilie
93 let Lepšová Jiřina
100 let Lukšová Anna

Všem oslavencům blahopřejeme!

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům i známým za účast na rozloučení
s paní Helenou Malkovskou. Takéž bychom chtěli poděkovat paní V. Soukupové a panu O. Pfeiferovi za ochotu a vstřícnost.
Zarmoucená rodina

Rokytnický zpravodaj
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Městský obvod Vratislavice poskytuje každou středu mezi
13:00 - 17:00 hodinou občanům bezplatné energetické
poradenství nejen k aktuálnímu dotačnímu programu
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Chcete získat příspěvek na zateplení
a výměnu oken, nový zdroj tepla na
vytápění, solární systém pro přípravu
teplé vody či rekuperaci tepla?
Nevíte, zda váš objekt vyhoví
podmínkám dotace a nevíte jak
žádost o dotaci zpracovat?
Či přemýšlíte o novostavbě
domu v pasivním standardu
a chcete získat dotaci
až 585 000 Kč?
Přijďte se poradit s energetickým specialistou a konzultantem
Ministerstva průmyslu a obchodu.
Kdy:
každou středu mezi 13:00 – 17:00 na MÚ či kdykoli u Vás doma
Kde:
v obřadní síni obecního úřadu Vratislavice (Tanvaldská 50)

Kdo konzultace poskytuje:
Ing. Petr Kotek, Ph.D., energetický specialista a konzultant
Ministerstva průmyslu a obchodu.
Konzultace vhodné domluvit předem na tel.: 775 665 128.
Co si vzít s sebou:
projektovou dokumentaci či fotografii Vaší nemovitosti.

Podporuje:

ekis_vratislavice_dl.indd 1

INZERCE

Děkuji touto cestou všem, kteří se dne 29. 4. 2014 přišli rozloučit s mojí
maminkou Ludmilou Martinkovou. Děkuji za květiny a projevy soustrasti.
Děkuji také panu Otu Pfeiferovi za ochotu a vstřícnost při zařizování obřadu.
Věra Soukupová

Bezplatné energetické
poradenství
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MÁTE SLOVO
Ze života vozíčkáře v Rokytnici č. 3
Vážení členové Spartaku a obyvatelé Rokytnice. Spartak uspořádal konferenci dle nich ekonomickou. Musím vám zúčastněným
poděkovat za pozitivní změnu, která se projevila ve zvýšeném tlaku
na vedení TJ. Výrazně se zvýšila nedůvěra v řádné vedení a hospodaření společnosti. To, co vedení tentokrát provedlo, že v podstatě
postavilo své členy před hotovou věc, že pokud se neprodá strategická Akuma za opravdu mizivou cenu 8,5 mil., půjde Spartak do
insolvence, dalo by se nazvat jako nátlak. Bohužel si myslím, že na
podzim bude situace naprosto stejná. Tato suma bude, tak akorát
na výplaty, protože jsou ve výši 0,75 – 1,5 mil průměrně za rok a neuhradí se žádné významné pohledávky. Pro nový výbor bude situace
velmi těžká, protože to převezmou jako snědený krám. Jejich sebestřednost a neomylnost je tak velká, že to převyšuje Lysou horu.
Můj experiment s odvoláním celého výboru přinesl neuvěřitelný
výsledek. Hlasování o návrhu na odvolání výboru probíhalo zcela
veřejně, a o to více je cenné tyto lidi, kteří měli odvahu ukázat se
svým kolegům. Pro návrh bylo 26 hlasů, proti 21 a zdrželo se 6. Dalo
by se předpokládat, že by následné hlasování probíhalo podobně.
Smutné je, že vzhledem k tomu, jak jsou napsané naše nové vyhlodané stanovy, které nechrání řádně práva členů, tak následný
výpočet který o doslova ½ hlasu přinesl neschválení tohoto návrhu,
i když byla většina pro. Při dalším hlasování navrhnu, že by stálo za
to si odhlasovat jiný způsob výpočtu, aby většina hlasujících byla
rozhodující. Pokud se někdo zdrží v hlasování, tak je to prostě jeho
svobodná vůle a nemělo by to mít vliv na probíhající hlasování. Výpočet totiž vychází z přítomného počtu lidí a né z hlasujících pro
nebo proti a pokud se někdo vzdá tak nehlasuje. Tímto postupem
nehlasování, může hrstka lidí vědomě nebo nevědomě blokovat
rozumné návrhy s vlivem na chod společnosti. Zbývalo tedy velmi
málo, aby se současné vedení TJ vzdálilo do věčných lovišť a již se
nevracelo. Paní Holubcová by byla pověřena k vedení TJ Spartak po
dobu 30 dní a pak by proběhla další konference, kde by se zvolilo
nové vedení TJ Spartaku.
Tím, že vedení TJ a a.s. použilo nezodpovědně proti svým členům hrozbu insolvence, si prosadilo prodej majetku Akuma a již
nikdy si nepořídí tento strategický majetek nazpět. Vedení TJ a a.s
je tak moc přesvědčené o sobě, že vede tuto společnost správně,
že úplně zapomnělo na to, že v roce 2002 musela Rokytnice prodat
skoro veškerý svůj majetek, aby se z toho díky Spartaku vysekala,
tato situace je letos téměř podobná. Já pokud bych měl podíl na
podobném průseru, tak bych chodil kanály nebo bych se musel odstěhovat, protože bych se nemohl podívat svým spoluobčanům do
očí. Dále posuďte sami. Místní občané a ubytovatelé je vůbec nezajímají, protože by nejradši podnikali pouze 3 měsíce v roce a pak
seděli a čekali na další sníh. Vůbec je nezajímá, že lyžařský průmysl
jde v dnešní době jiným směrem, že upřednostňuje služby, kde se
nabízí větší marže a že tyto kopce mají vydělávat i v létě.
Jsou také významný zaměstnavatel. Ve společnosti je personální
chaos. Stačilo pozorovat vystoupení současného ředitele. Tento člověk by měl být vizitkou společnosti, rázný, se schopností zaujmout
své zaměstnance, mít přirozenou autoritu a donutit je pracovat
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k určitému cíli společnosti. Tento člověk se hodí především představenstvu a vedení TJ. Není ve společnosti vytvořen systém zodpovědností. Jednotlivé skupiny zaměstnanců si vzájemně nepomáhají
a nespolupracují a tím celkový cíl hlavně spokojený lyžař a turista
tratí.
Měla by se ve společnosti vytvořit rivalita mezi zaměstnanci,
někteří to v současnosti považují za samozřejmost, že jsou zaměstnáni. Měla by se dát příležitost mladým, aby také něco dokázali
a pokud svoji práci budou vykonávat dobře, tak je také patřičně vyzdvihnout a odměnit, aby ti kteří si své práce neváží byli nuceni svůj
přístup k práci změnit. Každý člověk je nahraditelný. Pokud takový systém funguje, tak paradoxně s menším počtem zaměstnanců
uděláte více práce a zaměstnanci mají následně možnost mít také
vyšší platy. Jenom v komunismu platilo, že všichni měli stejně. Toto
platí naprosto pro všechny, kteří mají jakýkoliv plat od Spartaku
včetně představenstva a dozorčí rady. Tímto bych chtěl poděkovat
paní Žalské za její kritiku vedení a.s a TJ. Muselo to pro ní být po
těch odpracovaných létech velmi těžké takto se postavit bývalému
zaměstnavateli. Jakýkoli zaměstnanec musí být v průběhu zaměstnání loajální ke svému zaměstnavateli.
Pokud se vůbec podaří zachránit TJ, tak to nebude za 5 min 12
hod ale ½ hodiny po. Při hlubším prozkoumání zjistíte, jak se vůbec
mohlo povést do takového stavu to dopracovat. Vedení mi napsalo
na mé ekonomické dotazy z prosince 2013 po téměř 5 měsících velmi strohé nic neříkající odpovědi. S dovětkem, že se mohu obracet
na orgány TJ s dotazy, že mi bude odpovězeno, tak tedy nerozumím,
proč podrobně neodpověděli. Tuto odpověď pro mne podepsal pan
Braun a pan Krtička. Také napsali, že pokud se mi to nelíbí a mám
podezření, tak se mám obrátit na policii.
Nepřístupnost k informacím obhajují obchodním tajemství a výkonem práv jednotlivých orgánů TJ, které jsou pro běžného člena
prakticky nekontrolovatelné. Obchodní tajemství má smysl v obchodě, výrobním procesu nebo patentech, ale fakt nevím, co by mohla
jakákoli konkurence tomuto spolku a a.s. chytrého a převratného
ukrást a zneužít. Názorná ukázka byl dotaz na konferenci na podobu
smlouvy o prodeji majetku AKUMA. Nabízí se otázka, jestli její znění
je korektní k TJ a to včetně ceny. Myslím si, že neudělaly dost transparentně pro nás členy postup ověření o dosažení nejvyšší možné
prodejní ceny. Opět se nabízí otázka, proč to tak je. Oni prodávají
majetek všech členů TJ Spartak a dovolí si říci členům, kteří je zvolili,
že smlouvu kryje obchodní tajemství.
Každý oddíl v TJ má takové vedení, jaké si zaslouží.
Zdraví člen ASPV Spartak Michal Seidl, zde budu dělat pro členy
vše, co umím.
Ps: Lyžaři o mé názory nestály, proč bych s nimi měl ztrácet čas já?
www.proski-rokytnice.cz
seidl111@gmail.com
mobil: 602 334 517
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SPORT
MISTROVSTVÍ ČR V BENCHPRESSU
Město Hostinné pořádalo 10. 5. 2014 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
 EPUBLIKY v BENCHPRESSU ČAST 2014. Na tuto soutěž si odskočili i dva RokytniR
čáci a nevedli si vůbec špatně. V kategorii másters RAW do 100 kg obsadil Sedláček
Tomáš 4. místo, a v kategorii open RAW do 90 kg zvítězil Sedláček Jakub. Stal se
rovněž absolutním vítězem v kategorii RAW a posunul tak národní rekord.
Dne 2. – 7. 6. 2014 se koná v Trutnově Mistrovství Evropy v Powerliftingu –
Benchpressu. Na této soutěži předvedou své výkony dva Rokytničáci, Jakub Sedláček
v kategorii open a Tomáš Sedláček v kategorii masters. Tímto chceme poděkovat
MUDr. paní Zajícové Daniele za sponzorský dar, který byl použit k úhradě startovného a licence. Ještě jednou děkujeme paní Zajícové.
Tomáš a Jakub Sedláčkovi

ŠACHY
Náš oddíl uspořádal 26. 4. 2014 „Jarní krkonošský turnaj“ v rapid šachu. Zúčastnil se rekordní počet hráčů – 37, ze 6 oddílů lib. kraje, ale i 2 hráči z Kutné
Hory. Mezi účastníky bylo i 12 žáků, z toho 3 z našeho oddílu. Zvítězil Jiří Jareš ze
Slávie Liberec. Z našich hráčů se na čelných místech umístili: Z. Lenc, Z. Hollmann
a J. Kubát, když obsadili 4. – 6. místo. Neztratili se ani naši žáci. Lukáš Čech obsadili
26. místo, Jan Mikolášek 27. a Petr Malík 34. místo. Turnaj byl i organizačně dobře
zajištěn zásluhou L. Šimůnka a J. Pohořalého.
8. 5. 2014 se naši dva hráči zúčastnili bleskového turnaje na diktát ve Víchové.
Tento druh bleskového šachu se již v současné době prakticky nehraje. Bleskové turnaje se hrají výhradně s hodinami, nicméně ve Víchové tuto tradici již přes
40 let zachovávají. Střídavě bílý a černý musí táhnout po 5 vteřinách, kdy dostávají
pokyn z magnetofonu. Startovalo 15 hráčů a hrálo se dvoukolově. Každý hráč sehrál úctyhodných 28 partií. Z. Hollman ziskem 24 bodů (stejně jako druhý v pořadí
J. Kohout z Jičína) obsadil 3. místo. J. Hanuš ziskem 5.5 bodů obsadil 15. místo.
31. 5. 2014. se konal v Liberci krajský přebor seniorů v šachu. Hrálo se ve dvou
kategoriích a v obou zvítězili naši hráči, a stali se tak přeborníky kraje 2014. V kategorii nad 60 let zvítězil Ing. Zdeněk Joukl (loni k nám přestoupil z Desné).
V kategorii nad 70 let zvítězil Zdeněk Hollmann a obhájil tak loňské prvenství.
M. Saska obsadil 6. místo a J. Hanuš 10 místo. Hrálo se na 7. kol tempem 2× 25
min. na partii. Oba vítězové získali 5.5 bodu.
Z. Hollmann
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60 let KČT Rokytnice nad Jizerou 1954 – 2014

Velice srdečně Vás zveme na oslavu 60 let
vzniku turistiky v Rokytnici nad Jizerou.
Program:

XX 20. 6. 2014 pátek

60

• Od 17:15 hodin varhanní koncert v kostele sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou spojený s prohlídkou běžně
nepřístupných částí kostela.
• Od 19:00 hodin posezení přátel turistiky v restauraci
U Mojmíra spojené s promítáním z turistických akcí
KČT Rokytnice nad Jizerou.

XX 21. 6. 2014 sobota
• Nenáročný výlet na hřebeny Krkonoš – sraz v 8:45
hodin na dolní stanici lanovky Rokytka.
• Od 18:00 hodin posezení v restauraci U Mojmíra.

Na Vaši hojnou účast se těší KČT Rokytnice n. J.
Rokytnický zpravodaj
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Mladí
hasiči
– viz. str. 13 –

Mateřská škola Horní
– viz. str. 16 –
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