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Zlatý záchranář
Je to více než rok, co naše mateřská škola
nominovala Davídka Doubka na cenu Zlatého záchranářského kříže za záchranu jeho
babičky.
Skoro jsem na to zapomněla, když se ozvala MUDr. Jana Bradáčová, že se Davídek dostal
do vítězné dvojice a 20. 4. 2017 se rozhodne,
kdo převezme cenu z rukou pana prezidenta
Miloše Zemana. Davídek to nebyl, skončil na
2. místě, ale já si osobně myslím, že Davídek
vyhrál v podobě splněného snu. Pracovníci
projektu Zlatý záchranářský kříž pro něj zajistili den plný neopakovatelných zážitků – den
s profesionálními záchranáři. Nebylo šťastnějšího dítěte v okamžiku, když mu na klopu jeho
saka ředitel Zdravotnické záchranné služby
hl. m. Prahy MUDr. Petr Kolouch MBA připínal
odznak ZZS hl. m. Prahy se slovy: „Teď už patříš do naší záchranářské rodiny“.
Davídek záchranářům řekl, že by tady jednou rád pracoval a hned se informoval: “Kolik
je na tuto práci potřeba škol?“
Davídek se vlastně stále ptal, zajímalo ho
úplně všechno, a to do detailu. Když viděl, že si
v poledne ke svému stolu pracovníci dispečin-

červen / červenec

ku berou jen ohřáté jídlo, zeptal se: „Proč si nemohou dojít po jednom na oběd?“ (Odpověď
záchranářů: v tu dobu by jedna z linek nebyla
dostupná). Ptal se i dál: „Jak probíhají práce
při hromadných neštěstích, kdy bylo poslední
a kdo z přítomných se jich účastnil a jak?“
Krom hlavního dispečinku Davídek navštívil i vozový park v Motole, kde si mohl prohlédnout sanitky zevnitř, dále pak heliport
v Ruzyni s prohlídkou helikoptér a nakonec
i HZS hl. m. Prahy, i zde na něj čekalo velmi
laskavé přijetí. Jeho otázky neměly konce
a vše si náležitě užil.
Chtěla bych poděkovat panu řediteli
a celé ZZS hl. m. Prahy za krásný den, který
„Zlatému záchranáři“ připravili, za to, jak se
všichni k tak malému chlapci chovali, jak ho
přijali, jak s úsměvem a trpělivostí odpovídali
na jeho nekončící dotazy.
Já jsem obdivovala příjemnou atmosféru,
která na všech stanovištích, kde jsme byli, panovala. A to, jak David od 7:00 ráno, kdy jsme
vyjeli, až do 20:15, kdy jsme se do Rokytnice
vrátili, měl stále dobrou náladu, a jak se říká,
jedinkrát „nezavrzal“ – zkrátka patří do záchranářské rodiny.
PaedDr. Eva Maloňová
(ředitelka MŠ Dolní Rokytnice)

*** Poznámka redakce: Zlatý záchranářský kříž, nejvyšší ocenění záchranářských činů, je prestižním a vysoce uznávaným oceněním, podporovaným ministry a předními odborníky v oblasti bezpečnosti a záchranářství, udělovaným od roku 1999. Vítězové jsou
vybráni předními českými odborníky z celého Integrovaného záchranného systému, kteří ze své dlouholeté praxe znají také detaily
a pozadí události, jež laické veřejnosti mohou mnohokrát uniknout. Davídek byl nominován v kategorii 1B. Záchranářský čin laiků,
subkategorie děti a mládež do 18 let.

Cena 18,- Kč

s ředitelem ZZS hl. m. Prahy
MUDr. P. Kolouchem MBA

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
 Veřejné zakázky:
 Rada města schválila zadání zakázky č. 20170003 „Stavební úpravy hygienického zázemí Mateřské školy v Dolní Rokytnici“ firmě Liebscher & Pohl, spol. s r.o. se sídlem Oblouková 252, 46303 Stráž nad
Nisou, IČ: 63906236 za nabídnutou cenu 1.130.004,48 Kč včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky č. 20170004 „Oprava komunikace Horní Ves – Sachrův Hřeben“ firmě STRABAG a. s. se sídlem
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744 za nabídnutou cenu
1.923.255,65 Kč včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky č. 20170002 „Rekonstrukce
přístupových lávek v Mateřské škole v Horní Rokytnici“ firmě Liebscher & Pohl, spol. s r.o. se sídlem Oblouková 252, 463 03 Stráž nad
Nisou, IČ: 63906236 za nabídnutou cenu 494.064,78 Kč včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky „Oprava božích muk v Rokytně“ panu Hynku Bláhovi se sídlem Vysoký Újezd 1, 517 71 Vysoký Újezd nad Dědinou, IČ 64216764 za nabídnutou cenu 57.500,- Kč
včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky „Oprava komunikací metodou Patchmatic“ firmě Repare Trutnov s.r.o. se sídlem Mladobucká
105, 541 02 Trutnov 4, IČ 64824781 za nabídnutou cenu 3.923,50 Kč
za 1 tunu asfaltové směsi.
 Rada města schválila zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce
toalet v ZŠ“ panu Petru Hornovi se sídlem Dolní Rokytnice 408,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 73586391 za nabídnutou cenu
83.218,81 Kč včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky č. 20170005 v rámci výběrového řízení „Dodávka parkovacích automatů“ firmě Green Center
s.r.o., Zenklova 1545/39, 180 00 Praha, IČ: 471215 za nabídkovou
cenu 284.926,15 Kč včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky č. 20170006 v rámci výběrového řízení „Dodávka osobního automobilu Dacia Duster“ firmě Auto
Belda s.r.o., Jablonec nad Jizerou 800, 512 43, IČ: 25951815 za nabídkovou cenu ve výši 446.620,- Kč včetně DPH, financování a pojištění.
 Rada města schválila zadání zakázky č. 20170007 „Zpracování
územně plánovací dokumentace – změna č. 4 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou“ Ing. arch. Vladimíru Smilnickému, Krakonošovo
nám. 67, 541 01 Trutnov za nabídnutou cenu 265.000,- Kč a pověřuje
starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
 Rada města schválila zadání zakázky v rámci výběrového řízení
č. 20170008 „Dodávka osobního automobilu Škoda Rapid“ společnosti HAVEX-auto, s.r.o., Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, IČ: 60108151 za
nabídkovou cenu ve výši 349.360,- Kč včetně DPH, financování a pojištění.
 Částečná výměna oken na budově radnice
Výměna oken, a to zejména na stavebním úřadě, se již nedá déle
odkládat, a proto byla na letošní rok naplánována jejich výměna. Postupná výměna oken bude pokračovat i v dalších letech. Protože budova radnice byla zapsána na seznam kulturních památek, je Město
jako vlastník kulturní památky oprávněným žadatelem o dotaci na
výměnu oken budovy radnice z programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji Dotačního fondu Libereckého kraje.
Celkové náklady na realizaci projektu činí 187.600,- Kč. Výše požadované dotace činí 56.280,- Kč (30 % z celkových nákladů), výše vlastního podílu pak činí 131.320,- Kč (70 % z celkových nákladů).
Na tento projekt již bylo také požádáno o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017“. Z tohoto
programu má město přislíbeno 50.000,- Kč. Pokud budou obě žádosti
podpořeny, tak ve výsledku by výše vlastních finančních prostředků
činila 81.320,- Kč a výše dotačních prostředků z MK ČR 50.000,- Kč
a z Dotačního fondu Libereckého kraje 56.280,- Kč.
 Finanční dary a sponzorské dary:
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.500,- Kč
na provoz nestátní neziskové organizaci Domov sv. Josefa v Žírči, Dvůr
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Králové nad Labem, která poskytuje komplexní zdravotní a sociální
péči.
 Rada města schválila přijetí sponzorského daru ve výši 11.000,- Kč
ze Tříkrálové sbírky ze strany DDM Pod Střechou, Rokytnice nad
Jizerou a zároveň schválila následné čerpání sponzorského daru na
uspořádání Dne dětí 2017.
 Rada města schválila Základní škole Rokytnice nad Jizerou, Dolní
Rokytnice 172 přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč ze strany paní
Ing. Vladimíry Krejčí, Rokytnice nad Jizerou na uspořádání běžeckých
závodů.
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru Lince bezpečí,
z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice, ve výši 1.000,- Kč.
 Informace o podání žádostí o dotaci z programu Ministerstva zemědělství „Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2017“
 Pro rok 2017 byl MZe vyhlášen dotační program s názvem 129 660
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017, který
obsahoval celkem 5 podprogramů. V rámci dotačního programu bylo
možné podat do každého podprogramu jednu žádost. Město Rokytnice nad Jizerou podalo celkem 3 žádosti, a to:
1) Podprogram 129662 Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny
 Název akce: Oprava havarijního stavu střechy márnice
 Předpokládaný rozpočet akce: 534.026,- Kč
 Předpoklad obdržení dotace: 368.320,- Kč (69 % z celkových nákladů)
 Předpokládaný termín realizace: do října 2017
2) Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
 Název akce: Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici
 Předpokládaný rozpočet akce: 160.308,- Kč
 Předpoklad obdržení dotace: 110.076,- Kč (69 % z celkových nákladů)
 Předpokládaný termín realizace: do října 2017
3) Podprogram 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu
místa pasivního odpočinku
 Název akce: Odpočívadlo na křižovatce turistických cest a cyklotras
na Sachrově hřebeni
 Předpokládaný rozpočet akce: 98.817,- Kč
 Předpoklad obdržení dotace: 69.172,- Kč (70 % z celkových nákladů)
 Předpokládaný termín realizace: do června 2018
V případě úspěšnosti těchto žádostí bude ze strany města Rokytnice nad Jizerou třeba zajistit spolufinancování v celkové výši
245.583,- Kč (165.706,- Kč + 50.232,- Kč + 29.645,- Kč). Tj. ca 31 % z celkového objemu investovaných financí v hodnotě 793.151,- Kč.
 Informace o nákladech na zimní údržbu 2016/2017
V období let zima 2015 – jaro 2019 zajišťuje zimní údržbu komunikací (ZÚK) na území města Rokytnice nad Jizerou společnost AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o. Zimní údržba probíhá podle schváleného Plánu zimní údržby komunikací.
Náklady na ZÚK v zimě 2016/2017 byly tyto (v závorce uvedeny
částky za loňskou zimu):
 listopad 2016:
166.920,- Kč vč. DPH
(120.589,- Kč)
 prosinec 2016:
386.656,- Kč vč. DPH
(145.557,- Kč)
 leden 2017:
912.915,- Kč vč. DPH
(42.104,- Kč)
 únor 2017:
228.623,- Kč vč. DPH
(307.957,- Kč)
 březen 2017:
135.605,- Kč vč. DPH
(144.571,- Kč)
 Celkem:
1.830.718,- Kč vč. DPH
(1.139.778,- Kč)
Uvedené ceny obsahují provoz mechanismů, pohotovost, posypové materiály, osazení sněhových tyčí a dispečink. Náklady na rok 2017
(leden, únor, březen) ve výši 1.277.143,- Kč vč. DPH byly hrazeny z paragrafu 2212 Silnice, položky 5169 nákup ostatních služeb. V rozpočtu
na rok 2017 je na zimní údržbu vyčleněno 2.000.000,- Kč.
6-7/2017
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 Schválení pronájmu nebytových prostor v základní škole –
zubní ordinace
Rada města projednala návrh na schválení pronájmu nebytových
prostor v budově Základní školy, Dolní Rokytnice čp. 172 za účelem
zřízení stomatologické ordinace. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen
na úřední desce města v době od 21. 4. do 9. 5. 2017. O nabízené
nebytové prostory má zájem MUDr. Lucie Císařová, Praha 9. V tuto
chvíli teprve dojde k dokončení projektové dokumentace a ke stavebním úpravám vybraných nebytových prostor, tudíž s nájemkyní
bude prozatím uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Tato smlouva řeší termíny předání prostor a zahájení činnosti zubní ordinace (předpoklad říjen 2017) a text
řádné nájemní smlouvy včetně nájemného a ostatních podmínek.
Zastupitelstvo města na svém jednání 12. dubna 2017 tento záměr
schválilo a rozpočtovým opatřením vymezilo finanční prostředky ke
zřízení stomatologické ordinace. Starosta města Ing. Petr Matyáš navrhl tuto částku navýšit, aby město mohlo operativně řešit případné
vícenáklady. O navýšení finančních prostředků bude jednat následující zastupitelstvo města.
 Schválení stavební uzávěry
V měsíci dubnu se podařilo dokončit „Územní studii propojení
a rozvoje stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky“, včetně jejího odsouhlasení Správou KRNAP Vrchlabí. Na podkladě této
studie a dále na podkladě schváleného zadání Změny č. 4 Územního
plánu města Rokytnice nad Jizerou byly vymezeny pozemky, u kterých
je nezbytné ochránit je před stavební činností, která by mohla ztížit
nebo znemožnit budoucí využití území podle připravovaných změn
č. 3 a č. 4 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou. Doba trvání stavební
uzávěry je navržena do doby předpokládaného schválení výše uvedených změn Územního plánu, nejpozději však do 30. 6. 2020.
Tímto úkonem rada města schválila návrh územního opatření,
toto opatření musí být dále projednáno s dotčenými orgány a zveřejněno na úřední desce. Veřejnost má možnost k tomuto návrhu uplatnit námitky a připomínky a na jejich podkladě je návrh dopracován
o požadavky dotčených orgánů a rozhodnutí o námitkách dotčených
vlastníků nemovitostí. Poté rada města vydá opatření obecné povahy.

 Informace o dotačním projektu rekonstrukce sportovního
areálu Pěvín - I. etapa
Rada města byla informována o jednání zástupců vedení města
s vedením TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou ve věci dalšího postupu
v případě dotačního projektu Rekonstrukce sportovního areálu Pěvín
- I. etapa. Jednání bylo vyvoláno aktuální situací a aktuálním děním
okolo dotačních programů vyhlašovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Z tiskové zprávy MŠMT a z médií vyplývá, že
investiční dotační program MŠMT bude zrušen, případně dojde k novému hodnocení projektů. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou však dosud žádnou oficiální zprávu z MŠMT neobdržela a není tedy jisté, zda
se zrušení týká i dotačního programu 133510. V souladu s uzavřenou
smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou přitom již byly zaslány odpovídající finanční prostředky na účet TJ
a projekt je tak připraven k realizaci. V rámci jednání bylo konstatováno, že uzavřená smlouva řeší případné neposkytnutí dotace ze strany
MŠMT a bude tak prozatím postupováno ve smyslu uzavřené smlouvy. TJ do konce května 2017 vyčká, zda MŠMT zašle nějakou oficiální
zprávu nebo výzvu k dalšímu postupu a pokud ne, pošle TJ na MŠMT
písemnou žádost o sdělení dalšího postupu.
 Ostatní:
 Rada města byla informována, že spol. Podkrkonošská uzenina
s.r.o., Bělá u Staré Paky ukončila v Rokytnici nad Jizerou pojízdný
prodej.
 Rada města byla seznámena s dokumenty (Inspekční zpráva,
Protokol o kontrole) z inspekční činnosti České školní inspekce
Libereckého inspektorátu v Mateřské škole, Dolní Rokytnice 210,
příspěvková organizace. V rámci kontroly nebyla zjištěna žádná
pochybení ani závady, celkově byl provoz této školy velmi kladně
hodnocen.
 Rada města schválila zapůjčení automobilu CAS30 Scania 4x4 na
výstavu Pyros 2017, která proběhne 31. 5. – 3. 6. 2017 v Brně.
Firma, která tento automobil dodala JSDH Rokytnice nad Jizerou,
uhradí veškeré náklady spojené s poskytnutím automobilu na výstavu. RM schválila zapůjčení tohoto vozidla za podmínky, že firma
poskytne po dobu nepřítomnosti vozidla CAS náhradní vozidlo,
aby byla zajištěna akceschopnost jednotky.

Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva města ze dne 12. dubna 2017:
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání
 ověřovatele zápisu ve složení PaedDr. Eva
Maloňová a Martin Pozdníček, DiS., návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata,
MUDr. Daniela Zajícová a Michal Seidl a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání zastupitelstva
města ze dne 8. března 2017.
 rozpočtové opatření č. 1/2017 a č. 2/2017
a pověřuje Petru Stojanovou provedením
těchto schválených změn v rozpočtu města
Rokytnice nad Jizerou pro rok 2017.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši
1.825.394,- Kč TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s., která bude použita na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí Sportovního
areálu Pěvín – I. etapa.
 znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi Městem Rokytnice nad Jizerou
a TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s. a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše
podpisem této smlouvy.
 zřízení ordinace zubního lékaře v přízemí
nové budovy základní školy, Dolní Rokytnice
čp. 172.
Rokytnický zpravodaj
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 uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek se Statutárním
městem Liberec, jejímž předmětem je nákup elektrické energie na komoditní burze
pro Město Rokytnice n/J a jeho příspěvkové
organizace na rok 2018 a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Zastupitelstvo města pověřilo:
 starostu města Ing. Petra Matyáše svoláním
společné schůzky mezi vlastníky podniků
Music Bar Šnekolend a Music klub Korej
za účasti Policie ČR a Městské policie, a to
za účelem projednání možných opatření
k zabezpečení veřejného pořádku v dané
lokalitě.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice
nad Jizerou za období od 20. 2. 2017 do
6. 3. 2017.

Zápisy z jednání rady města
a z astupitelstva města, včetně
rozprav a diskusí k jednotlivým
bodům, jsou v plném znění včetně
audiovizuálního záznamu ZM
zveřejněny na webových stránkách
města: www.mesto-rokytnice.cz.

Následující veřejné jednání
se bude konat
14. č ervna 2017.
Program jednání bude zveřejněn
na úřední desce.
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Zprávy z úřadu
Nové služby Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou
V posledním roce se podařilo pro naše
občany a ostatní zájemce zprovoznit nové
způsoby pro aktivní moderní komunikaci.
On-line aplikace jsou v dnešní době již zcela
dostupné a jsou považovány za nejlepší cestu k rozvoji a transparentnosti správy obce.
Webové stránky města:
www.mesto-rokytnice.cz
 Platební karty – platby na městském
úřadě (např. místní poplatky, správní poplatky) nebo za zboží v infocentru mohou zájemci provádět i platebními kartami. Platební
terminál je umístěn v informačním centru.
V letošním roce byl prozatím nejvíce využit
pro platbu místních poplatků.
 Hlášení závad – aplikaci najdete na
webových stránkách města. Jedná se o portál, kde mohou obyvatelé jednoduchým
způsobem buď z počítače nebo z chytrého

telefonu nahlásit zjištěnou závadu na majetku města nebo jinou poruchu, poškození,
znečištění apod. V aplikaci je vidět i jaký je aktuální stav a způsob řešení oznámení.
 Rozklikávací rozpočet – aplikaci najdete
na webových stránkách města. Zájemci zde
vidí aktuální hodnocení plnění schváleného
rozpočtu pro daný rok, a to v členění příjmů
a výdajů až na položky jednotlivých rozpočtových paragrafů. Aplikace je velice přehledná
a jednoduchá.
 Facebook Městského informačního
centra – aktuality z Rokytnice nad Jizerou
zejména v kulturní a společenské oblasti mohou zájemci sledovat i na facebooku (Informační centrum Rokytnice nad Jizerou).
 E-mailing – v tuto chvíli používá rokytnický e-mailing přes 400 uživatelů! Pro odběr
novinek, aktualit nebo k zasílání Rokytnické-

Novela zákona o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích
Novela je platná od června a zjednodušuje řidičům jednání
s úřady, neboť nyní mohou žádat o změny v registru vozidel na
kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (pro nás dosud
pouze MěÚ Jilemnice). Od poloviny roku 2018 má totéž platit pro
vyřizování žádosti o vydání řidičského průkazu.
Mezi nejčastější úkony v centrálním registru patří změna vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, registrace nového či dovezeného auta, jeho umístění do depozitu, nahlášení
zániku vozidla, ale i žádost o registrační značku na přání. Vozidlo
v depozitu ovšem půjde opět uvést do provozu jenom na stejném
úřadě, kde došlo k jeho dočasnému vyřazení (řidič odevzdává
registrační značky).

Nahlášení pálení klestí
na webových stránkách
Hasičského záchranného sboru
Dle § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství
včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost
zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů
nejsou tímto dotčena.
Pálení je možno ohlásit i prostřednictvím
webového formuláře zde: https://paleni.izscr.cz/
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ho zpravodaje v elektronické podobě se lze
zaregistrovat buď na webových stránkách
města či v infocentru. Za zmínku stojí, že náš
e-mailing byl v roce 2016 vybrán mezi několik
projektů, které byly součástí publikace „Příklady dobré praxe veřejné správy“. Tuto publikaci každoročně vydává Ministerstvo vnitra.
 Karta občana – jedná se o kartu s čárovým kódem, na základě které občané mohou
celoročně odevzdávat velkoobjemový odpad
ve sběrném dvoře. Karta zároveň umožňuje
i poskytování jiných slev. Více na webových
stránkách města.
 V roce 2017 připravujeme:
 Portál občana – jedná se o on-line aplikaci, kde si mohou obyvatelé města zjistit,
zda vůči Městu Rokytnice nad Jizerou nemají
žádné závazky. Systém by měl být propojen
i vůči kabelové televizi.

UKONČENÍ

NĚKTERÝCH DÁLKOVÝCH LINEK AUTOBUSŮ
Naše město obdrželo v dubnu informaci, že od 2. května 2017
dojde k ukončení provozu dálkových linek z Prahy do Libereckého
kraje ze strany ČSAD Střední Čechy a. s. Tyto linky byly v provozu na
komerční riziko dopravce mimo objednávku Libereckého kraje. V případě Rokytnice nad Jizerou se jedná především o přímé spojení do
Prahy každý den cca ve 13.30 hodin.
Pro většinu relací existují alternativní možnosti spojení jinými dálkovými autobusovými linkami nebo vlakem. Pokud by však přesto
vznikl někde zásadní a těžko řešitelný problém s dopadem na dopravní dostupnost, lze zaslat námět buď městskému úřadu nebo přímo
na info@korid.cz. Dopravní obslužnost zabezpečuje spol. KORID LK,
spol. s r. o.
Společnosti KORID LK, spol. s r. o. jsme zaslali (a nejen naše město)
nesouhlasné stanovisko, neboť zrušené linky se ve velké míře dotýkají
dopravní obslužnosti města Rokytnice nad Jizerou – dálkové spoje do
Prahy, jedny z mála přímých spojů. Alternativní spoje do Prahy a zpět
sice existují, ale s více či méně složitými přestupy. Vlaková doprava do
Rokytnice nad Jizerou byla zrušena. Tyto jiné spoje jsme prověřovali,
dopolední hodiny, soboty a neděle by, podle našeho názoru, mohly
být dostačující. Problematické se nám ale jeví pracovní dny - odpolední hodiny. Jediné dva přímé spoje zůstaly v brzkých ranních hodinách, ale pak už nic.
Obecně se našeho regionu velmi negativně dotýká, že jsou postupně dálkové spoje rušeny a omezovány. Náš region je hůře dostupný
a spousta obyvatelstva (studentů i pracujících) je zcela závislá na dojíždění. Každý kraj si hradí ztráty na dopravní obslužnosti pouze
na svém území a chybí řešení těchto dálkových spojů, které projíždějí více kraji. Každá obec přispívá na zabezpečení dopravní
obslužnosti ze svého rozpočtu 90,- Kč na trvale žijícího občana.
I přesto podstatnou část ztráty dopravcům hradí Liberecký kraj.
Dálkové spoje, které projíždí více kraji, a jejich financování nejsou vyřešeny a doplácí na to okrajové regiony.
Ze strany spol. KORID LK, spol. s r. o. nám bylo odpovězeno, že
ani pro ně (potažmo pro Liberecký kraj) není informace o konci linek
6-7/2017
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ČSAD Střední Čechy příznivá. Navíc zrušení linek si dopravce prosadil mimo řádné termíny změn jízdních řádů. Jakmile bude mít Liberecký kraj vyřešeno smluvní zajištění dopravy, prověří možnosti, zda
by existovala možnost alespoň částečně spoje nahradit. (Resp. tyto
možnosti prověřují již nyní, ale t. č. neví, zda a za jakou cenu by mohly
být realizovány.) Zároveň je zjišťováno, zda místo ČSAD Střední Čechy
nebude mít zájem o provoz těchto tras v komerčním režimu jiný dopravce.
Aktuální informace o veřejné dopravě v Libereckém kraji
naleznete na www.iidol.cz (např. aktuální výluky, turistické jízdenky, platné jízdní řády, cestovní karty, apod.). Jako například
článek o výletech po kraji veřejnou dopravou.

Na výlet po kraji veřejnou dopravou
K oblíbeným výletním místům v Libereckém kraji cestující i letos přiblíží speciální vlakové a autobusové spoje. Podobně jako
v předchozím roce podporuje Liberecký kraj veřejnou dopravu
se zaměřením na rozvoj turistického ruchu. Kromě již tradičních
spojů budou jezdit i nové atraktivní linky, třeba cyklobusy do Krkonošského národního parku nebo letní vlaky do Českého ráje.
„U cestujících zaznamenáváme trvalou poptávku po využívání vlaků
a autobusů v rámci volnočasových aktivit a snažíme se na ni odpovídajícím způsobem reagovat. Navíc cyklobusy, cyklovlaky a další letní spoje
jsou ideálním řešením, jak lidem turistické oblasti ještě více zpřístupnit,“
říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic
a veřejných zakázek.
Pět cyklobusů začalo jezdit už koncem dubna. Během června
a o letních prázdninách se jejich nabídka rozroste o další spojení, které pokryje nejen většinu Libereckého kraje, ale bude mít přesah i do
sousedního Královéhradeckého kraje.
Na nové atraktivní spojení se mohou těšit výletníci, kteří chtějí zamířit do Krkonošského národního parku. O letních prázdninách a částečně i v září bude jezdit přímá linka 995 z Harrachova přes Rokytnici
nad Jizerou na Zlaté návrší, které je strategickým výchozím bodem pro
cesty do české i polské části Krkonoš, k pramenu řeky Labe, a zároveň usnadní dostupnost nejvyššího bodu Libereckého kraje. Autobus
v Harrachově navazuje na vlaky linky L1 z Liberce a polské Szklarske
Poreby. Zde stojí za připomenutí, že Zlaté návrší není dostupné pro
osobní automobily, ale jen pro linky 991 a 995.

V pátek 7. dubna 2017 a v sobotu
8. dubna 2017 se město Rokytnice nad Jizerou připojilo k 4. ročníku celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, jejíž
hlavním organizátorem je Spolek Ekosmák
(blíže na www.uklidmecesko.cz). Tato akce
je určena všem, kterým vadí černé skládky a nepořádek v přírodě a v obcích, ale
také mají chuť s tím něco udělat. Cílem
akce je zaangažovat co největší počet
dobrovolníků a s jejich pomocí zmapovat
a uklidit černé skládky a odpadky z přírody i z měst.
V pátek ale počasí této akci nepřálo,
takže se nepodařilo projít všechny trasy
tak, jak bylo plánováno. Hlavním pomocníkem jsou děti ze základní školy a zaměstnanci města. Náhradní termín se
v brzké době nenašel, neboť letošní jarní
počasí bylo nevyzpytatelné.
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Železniční doprava také nezůstane pozadu. Stejně jako vloni se
cestující mohou těšit na spojení „Mácháč“, tedy přímý vlak z Liberce
do Doks. „K Máchovu jezeru a zpět se dostanou v pohodlí bezbariérové
motorové jednotky. Vlak umožní i přepravu jízdních kol,“ dodává Pavel
Blažek, jednatel společnosti Korid LK, která je koordinátorem veřejné
dopravy v Libereckém kraji.
Pravidelné letní spojení do Kořenovska v podobě cyklovlaku, který
posiluje nabídku z Liberce do Tanvaldu a Kořenova, se letos rozšíří
o další atraktivní lokalitu. Nově bude zavedeno přímé spojení z Kořenova přes Železný Brod až do oblasti Českého ráje, Rovenska pod
Troskami. Následně v odpoledních hodinách usnadní výletníkům návrat zpět z Rovenska jako přímý spoj do Liberce. Sobotní cyklovlak
bude jezdit od počátku června do konce září.
„Při využívání železničních linek je výhodou jejich vzájemné potkávání
v Liberci. Lze se tak z vybraných relací snadno dostat z jednoho konce kraje na druhý s přestupem do 10 minut,“ vysvětluje Pavel Blažek.
Liberecký kraj rovněž pamatuje na zážitkovou dopravu. „Formou
příspěvků dlouhodobě podporujeme spolky, které se věnují zachování
železniční či tramvajové historie,“ říká náměstek Marek Pieter. Ve vybraných termínech se tak výletníci mohou svézt muzejním motorákem nebo i parním vlakem na zvláštních jízdách na tratích v Českém
ráji nebo do Krkonoš, motoráčkem na Českolipsko do Kamenického
Šenova, historickou tramvají pro změnu mezi Libercem a Jabloncem
nad Nisou v návaznosti na historický autobus z Jablonce nad Nisou
do Tanvaldu.

Co nejvíce chybí rodinám s dětmi
v Libereckém kraji - DOTAZNÍK
Napomoci tomu, aby se rodinám s dětmi v kraji dobře žilo, má
nový dotazník sociálního odboru Krajského úřadu Libereckého
kraje. Jeho cílem je zmapovat prorodinné aktivity v jednotlivých
lokalitách, a k tomu zjistit, co rodinám v jejich bydlišti nejvíce
chybí. Dotazníkové šetření, které spustil Liberecký kraj 1. května, potrvá do 30. června.
Všechny náměty, jež z třiadvaceti otázek dotazníku vyplynou, zpracují krajští úředníci do připravovaného Strategického plánu rodinné
politiky Libereckého kraje. Ten bude dokončen do konce příštího roku
a bude obsahovat jednotlivé kroky kraje ke zlepšení života rodin s dětmi na období let 2019 – 2023.
Dotazník mohou rodiny vyplnit po internetu - více informací naleznou na www.rodinalk.cz.

V sobotu již situace byla lepší, dostavilo se několik dobrovolníků a členů rokytnického Sboru dobrovolných hasičů.
Posbíralo se asi 11 plných pytlů odpadů
a množství odpadu objemnějšího. Jako
v loňském roce byly vytipovány některé
problematické oblasti, které budou uklízeny následně zaměstnanci města kvůli
většímu objemu odpadu.
Všem zúčastněným touto cestou děkujeme za jejich čas a ochotu pomoci
s úklidem našeho města a s mapováním
černých skládek. Věříme, že se v příštím
roce podaří na tuto akci opět navázat, zapojit všechny, kteří budou mít chuť ji podpořit a především, že bude lepší počasí.
Zároveň upozorňujeme všechny obyvatele, že se kdykoliv v průběhu roku mohou obrátit na městský úřad a pomoci
s mapováním problematických oblastí
a černých skládek.
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Tajemnice městského úřadu Martina Šubrtová
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

1) výběrové řízení na obsazení funkce

vedoucí/vedoucího finančního úseku
Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou.

Základní charakteristika pracovního místa:
 Vedení finančního úseku města po stránce organizační, odborné, technické a personální.
 Odpovědnost za komplexní vedení účetnictví účetní jednotky „Města Rokytnice nad Jizerou“ včetně organizačních složek
a ekonomické činnosti, koordinace účtování o stavu, pohybu
a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích
a příjmech, o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní
závěrky a vedení účetních knih.
 Sestavování návrhu rozpočtu obce s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek, usměrňování hospodaření
podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování včetně provádění
rozpočtových opatření.
 Spolupráce s finančním a kontrolním výborem zastupitelstva
města.
 Vypracovávání ekonomických výstupů pro potřeby zastupitelstva, rady města, starosty, tajemníka a ostatních orgánů.
 Provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených městem a u příjemců dotací z rozpočtu města.
Dále zveřejňuje:

2) veřejnou výzvu na obsazení funkce

referenta finančního úseku

Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou.
Základní charakteristika pracovního místa:
 Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky „Město Rokytnice nad Jizerou“ včetně organizačních složek a ekonomické činnosti města.
 Vedení účetních knih, deníků, hlavní knihy, knihy analytické
evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
 Podílení se na sestavování rozpočtu města a dalších úkonech
v rámci rozpočtového procesu.
 Podílení se na sestavování účetní závěrky.
 Vedení pokladen.

3) výběrové řízení na obsazení pracovního místa

strážníka Městské policie
Rokytnice nad Jizerou.

Základní charakteristika pracovního místa:
 Činnost obecní policie je dána zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta pro podání přihlášek:

do 21. června 2017

Úplné texty výběrových řízení zájemci naleznou na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz na úřední desce.
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Léto
a s ním spojené cestování

Duben se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a právě v tomto
okamžiku se nejčastěji zamýšlíme nad naší letní dovolenou, plánujeme, která města a státy navštívíme, kde si odpočineme od shonu
všedních dní, koho vezmeme s sebou, a když se hodně zasníme, začínáme už pořizovat letní plážové oděvy, ve kterých zazáříme na promenádách u moře. Málokdo z nás ovšem začne plánovat dovolenou
tím, že by si zkontroloval své doklady. Chyba! Nyní je přesně ten pravý
čas, kdy lze nový cestovní doklad vyřídit bez zbytečných nervů a včas
tak, abychom mohli bez problémů vybrat jakoukoliv destinaci. Ať už
se rozhodneme pro dovolenou ve státě Evropské unie (uvnitř Schengenského prostoru), kam lze cestovat i s platným občanským průkazem, nebo ať si vybereme z nabídek dovolených v ostatních státech,
kam je nutné cestovat s platným cestovním pasem. Pokud si již nyní
vyřídíme nový cestovní pas, můžeme si později z inzerce cestovních
kanceláří vybrat jakoukoliv destinaci bez ohledu na to, je-li součástí
Schengenského prostoru či nikoliv. S platným pasem totiž můžeme
cestovat do všech států světa.
A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat?
Prvním krokem je podání samotné žádosti. O pas je nutné požádat
na úřadě příslušném k jeho vydání a nově, od ledna 2016, je možné tak učinit i mimo místo trvalého pobytu. Pasy jsou vydávány ve
dvou zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za 600,- Kč a do
6 pracovních dnů za 4.000,- Kč. Platnost pasu je v obou případech
10 let. Jsou-li pasy vydávány pro děti do 15 let, jsou správní poplatky
nižší. Pas vydaný do třiceti dnů přijde rodiče dítěte mladšího 15 let
na 100,- Kč a v případě pasu vydaného do šesti pracovních dnů rodič
zaplatí 2.000,- Kč. Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let.
Chcete-li si ušetřit starosti a vyhnout se největším frontám při vyřizování nových cestovních pasů, podejte si žádost o vydání co nejdříve. Čas do odletu na dovolenou tak budete moci strávit opravdu
tím příjemným plánováním a ne zbytečnými starostmi s propadlými
doklady.
Na závěr si dovolujeme upozornit, že některé státy mají specifické podmínky pro vstup na své území, které se týkají především délky
platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou cestovat děti mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy nutné před odcestováním
ověřit na příslušném zastupitelském úřadu daného státu.
S dotazy se můžete obracet na autora tohoto článku:
Mgr. David Fátor, metodik správních činností EO, OP a CD,
Tel. 485 226 232, david.fator@kraj-lbc.cz
Krajský úřad Libereckého kraje, odd. matrik a státního občanství

RTK, spol. s r.o., tkalcovna
v Rokytnici nad Jizerou

přijme pracovníky
na dělnické profese
na 2 směnný nebo nepřetržitý provoz
Kontaktní osoba p. Ježek Pavel, vedoucí výroby
tel.: 481 549 217, mobil: 736 740 712, mail: jezek@rtksro.cz
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Kompostování v Rokytnici nad Jizerou
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města
lze v roce 2017 odkládat:
 do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých
částech města nepřetržitě, 24 hodin denně:
 u bytových domů ve Vilémově
 odstavná plocha nad Sběrným dvorem v Dolní Rokytnici
(naproti bývalému Solidu)
 u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
 na sídlišti Horní kout (odstavná plocha v horní části sídliště)
 v Horní Rokytnici u odbočky k restauraci U Vocta (u bývalé
sběrny papíru)
 u fotbalového hřiště TJ Spartak na ppč. 1280/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze odkládat vždy v období od dubna do října daného kalendářního roku
dle klimatických podmínek.

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

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

Rokytnický zpravodaj
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Důležité:
 Kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadů pouze ze
strany fyzických osob (plátců místního poplatku za odpad).
 Odkládání bioodpadů ze strany fyzických podnikajících
osob a právnických osob je zakázáno.
 Dále je zakázáno odkládat bioodpady v místě kompostárny
na Sachrově hřebenu.

MOŽNOST POUŽITÍ KOMPOSTU:
Upozorňujeme občany města, že mají možnost v případě zájmu
odvézt si a použít kompost – zeminu, který je produkován v rámci
komunitní kompostárny.
Zájemci si mohou kdykoliv samostatně bez předchozího povolení
kompost odvézt, a to přímo z kompostárny.
Zemina je uložena pod kompostárnou Na Vrších, a to směrem
ke komunikaci do Františkova. (Na uzamčené ploše teprve probíhá
kompostovací proces, zralý kompost je poté vyvážen za oplocení a je
všem občanům přístupný bez omezení).
Prosíme ovšem, aby zde občané udržovali pořádek a odebírali
rozumné množství.
Nabídka se týká pouze fyzických osob, na právnické osoby a podnikající fyzické osoby se nevztahuje.

ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ
Do kontejneru neodkládejte rozměrnější nebo silnější větve
a náletové dřeviny. Pokud budete potřebovat větve odložit, kontaktujte vedoucího Drobných služeb města pana Milana Lukeše na tel.
605 348 466, který po vzájemné dohodě určí místo pro jejich odložení.
Děkujeme.
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DOTACE města Rokytnice nad Jizerou 2017
Přehled schválených projektů
Z rozpočtu města je pro rok 2017 vyčleněno: 251.000,- Kč
(původně rozpočtovaná částka 230.000,- Kč byla zastupitelstvem města navýšena na 251.000,- Kč)
Hodnotící komise na svém zasedání dne 10. 4. 2017 rozhodla o rozdělení částky takto:
Žadatel

Název projektu

Schválená
částka

Předmět dotace

1 Svaz důchodců Vilémov

Aby člověk nebyl ve stáří sám

8 000 Kč

Přednášky, vstupné, doprava, dárky, občerstvení, parkovné.

2 Hartych Stanislav

RNL 2017 (Rokytnická neregistrovaná liga
– kuželky)

5 000 Kč

Pronájem kuželny, poháry, medaile, věcné ceny, pronájem
sálu, zajištění ozvučení a pohoštění při vyhlašování výsledků.

3 Černá Pavlína

Povídky z Františkova - vydání knihy,
vzpomínky pamětníka

6 000 Kč

Tisk publikace/knihy v tvrdých deskách. Sbírka povídek pana
Soukupa z Františkova s tématikou života na horách.

4 Horská služba

Činnost Horské služby Rokytnice nad
Jizerou v zimní a letní sezóně

15 000 Kč

KČT Rokytnice nad Jizerou, odbor
TJ Spartak
KČT Rokytnice nad Jizerou, odbor
6
TJ Spartak
KČT Rokytnice nad Jizerou, odbor
7
TJ Spartak

Doprovodný program při Sjezdu pašeráků (hudba, ohňostroj),
soustředění členů HS - doprava, ubytování, strava, cvičné akce
- strava, ubytování, pronájem prostor.

Přejezd Krkonoš – memoriál Karla Šaldy,
43. ročník

2 000 Kč

Ubytování, doprava, režie, diplomy, občerstvení pro účastníky.

Turistická expedice Jižní Čechy - Písecko

4 000 Kč

Ubytování, doprava, režie, diplomy, půjčovné přívěsu.

HETOS, 42. ročník

2 000 Kč

Výroba medailí, tisk diplomů, jízdné, drobné občerstvení.

8 Starý kravín, o.s.

Dřevo-socho-kování

30 000 Kč

Materiál (dřevo, kov), ubytování a stravování sochařů, pohonné
hmoty.

9 Sedláček Jakub

Závody v silovém trojboji

30 000 Kč

Doprava, výživa, stravování, výbava, ubytování, startovné.

O super cenu Rokytnice - lyžařské závody

7 000 Kč

Memoriál Dr. Vedrala - závody Masters

12 000 Kč

5

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
10
z.s., Lyžařský klub
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
11 z.s., Lyžařský klub, skupina
Masters
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
12
z.s., Alpin klub

O Dřevěného Krakonoše 2017 skialpinistické závody
Vo zlámanou grešli - Memoriál Borka
Nechanického - závod v historickém
lyžování
Běh na Dvoračky - 20. ročník horského
běhu

Časomíra, ceny.
Poháry a medaile.

5 000 Kč

Odměny pro závodníky, vítěze, občerstvení pro pořadatele.

8 000 Kč

Kapela, propagace, tisk, správa webu, ceny pro vítěze,
pronájem vleku/jízdné a prostor, pohonné hmoty.

6 000 Kč

Finanční odměny pro medailová umístění v hlavním závodu,
odměny pro děti, časomíra.

Rokytnické volejbalové dny

3 000 Kč

Odměny pro družstva, provozní náklady.

Poslední podání

2 000 Kč

Dort pro děti, odměny pro vítěze.

Pronájem kuželny ve Vrchlabí

5 000 Kč

Pronájem kuželny ve Vrchlabí.

Leki Cup 2017 - Pohár Liberec. a Středoč.
kraje

3 000 Kč

Odměny pro závodníky, vítěze, občerstvení pro pořadatele.

Olympiáda dětí a mládeže 2017

3 000 Kč

Odměny pro závodníky, vítěze, materiál pro jednotlivé
disciplíny.

Senioři seniorům - Aby nikdo nebyl sám

10 000 Kč

Činnost střeleckého klubu

7 000 Kč

22 Šístek Jan

Letní tubing v areálu "Bosíno" v Rokytnici
nad Jizerou

Nájem a spotřeba el.energie, stavba nového oplocení, údržba
střelnice, nákup bezpečnost. pomůcek, 2x pořádání závodů
(hodnotné ceny, poháry), konání 2 členských schůzí
(občerstvení).

5 000 Kč

Propagace letního tubingu.

23 SDH Rokytnice nad Jizerou

Hasičský ples

3 000 Kč

Propagace, hudba.

24 SDH Rokytnice nad Jizerou

Čarodějnice

4 000 Kč

Propagace, hudba.

25 SDH Rokytnice nad Jizerou

Mladí hasiči

8 000 Kč

Cvičební materiál, malířské potřeby, ochranné pomůcky.

26 SDH Rokytnice nad Jizerou

Okrsková soutěž v požárním sportu

3 000 Kč

Cvičební materiál, ceny, propagace.

27 Vančura Václav

Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v
individuálních mushingových disciplínách
off snow

20 000 Kč

Cestovní náklady dvou automobilů na místo konání závodů
(IT,PL), startovné, stravné, krmení pro psy, sportovní výživa pro
sportovce a psy.

28 Herberová Pavlína

Snowkitingová expedice a závody

10 000 Kč

Visa, startovné, doprava, ubytování, stravování, povinné
doplňkové vybavení.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

29

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
z.s., Paraglide club
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
z.s., Lyžařský klub
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
z.s., oddíl volejbalu
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
z.s., oddíl volejbalu
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
z.s., oddíl kuželky
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
z.s., Lyžařský klub
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
z.s., ASPV
Klub důchodců v Rokytnici nad
Jizerou
KVZ Rokytnice nad Jizerou Schneider Robert

Myslivecký spolek Hořec Jablonec Společenstevní honitba Stráž - Rokytnice
nad Jizerou
nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou

Doprava.

4 000 Kč

Částečná úhrada nájmu ze společenstevní honitby.

Modernizace sportovního zázemí tábora
Pod Sovím vrchem

7 000 Kč

Nákup nového povrchového bazénu s pevným kovovým rámem
včetně pískové filtrace a deskového solárního ohřevu vody.

Putování s Krakonošem - 3. ročník

4 000 Kč

Doprava, občerstvení, vstupné.

32 SDH Vilémov

Podpora celoroční činnosti hasičské
mládeže

5 000 Kč

Oprava překážek, nákup ochranných pomůcek, sportovního
oblečení, obuvi a sportovního nářadí.

33 Červinka Milan

Nohejbalové turnaje trojic

5 000 Kč

Ceny, propagace, občerstvení pro pořadatele a rozhodčí,
hudba a ozvučení, technické zajištění akce.

30 Spolek Soví vrch
31

Domov důchodců Rokytnice nad
Jizerou

CELKEM

251 000 Kč

Schváleno radou města dne 19. 4. 2017 usnesením č. 128/2017
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SPOLU PRO ROKYTNICI
OVĚŘENÉ VÝZVY
DESATERO VÝZEV PRO ROKYTNICI
Fórum Zdravého města a místní Agendy 21 k udržitelnému rozvoji města
V dubnu jsme se spolu poprvé sešli na historicky první interaktivní diskuzi „Spolu pro Rokytnici“, kde
jsme společně odhalili 14 nejzásadnějších výzev (problémů) pro naše město.
Odhalené výzvy byly následně ověřovány veřejnou anketou. Cílem ankety je ověření výzev na
veřejnosti, zda veřejnost považuje za důležité stejné výzvy, které byly odhaleny v diskuzi „Spolu pro
Rokytnici“. Výsledky ankety ověřily výběr devíti odhalených výzev. Ověřená výzva je ta výzva, na jejíž
významnosti se shodli jak účastníci diskuze „Spolu pro Rokytnici“, tak i respondenti ankety. Jedná se
o výzvy, které se dle počtu hlasů umístily do desátého místa jak v anketě, tak i v diskuzi „Spolu pro
Rokytnici“.
Ověřené výzvy v rámci desatera jsou seřazeny dle oblastí:
B. Školství a kultura
Rekonstrukce školního hřiště
C. Infrastruktura a veřejná správa
Provozování vodohospodářského majetku od roku 2020 vlastními silami
Vstřícnost územního plánu vůči trvale žijícím obyvatelům
D. Životní prostředí
Řešení vzhledu města podél hlavní silnice při vjezdu do města
E. Sociální a zdravotní služby
Vybudovat bezbariérové centrum zdravotní péče (stomatolog, pediatr, obvodní lékař)
Vybudovat bezbariérový dům s pečovatelskou službou
F. Děti a mládež „Stůl mladých“
Vybudování volnočasového areálu (lezecká stěna, skatepark, venkovní posilovna)
Výzvy, které se objevovaly u více oblastí
Rekonstrukce koupaliště/Vybudování koupaliště
Rekonstrukce přírodního divadla a jeho využití pro potřeby občanů a cestovního ruchu
Pozornost respondentů v anketě vzbudila ještě jedna výzva, která ale nebyla ověřena, a to:
Vybudování multifunkčního hřiště pro školu a veřejnost s celoročním využitím
Všem zúčastněným město Rokytnice nad Jizerou moc děkuje. O dalších krocích v rámci „Desatera“
budete informováni na webu města. Děkujeme za přízeň .
Informace: Ing. Věra Rohlíková, E-mail: investice2@mesto-rokytnice.cz, tel.: 481 549 324

Rokytnický zpravodaj
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Městské informační centrum
LÉTO 2017 – Lanovka Horní Domky,
bikepark a půjčovna kol

Připravované akce:
KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ
Sobota 22. července 2017 od 12:00 hod. – Dolní náměstí
Rokytnice nad Jizerou
Na Dolním náměstí se v sobotu 22. července uskuteční další ročník akce plné dobrého jídla, pití a zábavy, nesoucí název
KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ a jiné speciality. Můžete se těšit na
sejkory, krkonošské kyselo, zvěřinový guláš, borůvkové knedlíky,
palačinky a jiné dobroty. Nebude chybět bohatý kulturní doprovodný program, malování na obličej, dílnička pro děti a historický
kolotoč.
Tento den zároveň proběhne již 20. ročník Horského běhu na
Dvoračky.

Lanová dráha Horní Domky zahájila letní provoz v omezeném režimu již na konci dubna, tedy necelý měsíc po ukončení zimní lyžařské
sezóny.
Od 3. června do 30. září pojede denně od 9:00 do 17:00 hodin
v půlhodinových intervalech. V říjnu přejdeme opět na víkendový provoz. Na přelomu září a října, v rámci tradiční Svatomichaelské pouti,
bude v provozu také lanová dráha na Lysou horu v režimu okružních
jízd. Tentokrát však bude možné svézt se na největším kolotoči pouze
v sobotu 30. 9. 2017.

LETNÍ PŘÍROĎÁK
Pátek 11. srpna 2017 od 17:00 hod. – areál přírodního divadla
PROGRAM
17:00
18:00
20:00
21:00

Pohádka pro děti O Zakleté labuti – DIVADLO Spojáček Liberec
Koncert country kapely NABOSO
Volná zábava, opékání buřtů
Letní KINO

Nezbývá nám jen, než si přát pěkné počasí, aby se obě akce
mohly uskutečnit.
Přijďte, těšíme se na Vás!!!!
Kontakt:
 e-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
 tel: 481 522 001
 www.facebook.com/infocentrumrokytnice
 30. září – 1. října – Rokytnická svatomichaelská pouť
 2. prosince – Vánoční trhy na Dolním náměstí

Divadelní představení
 7. října 16:00 hod. – Zubatá story – pohádková komedie pro
děti – DS Vojan Desná
 7. října 19:30 hod. – Úžasná svatba – komedie – DS Vojan
Desná
 30. října 19:30 hod. – Ani za milion – komedie s detektivní
zápletkou – hrají Michaela Kuklová a Lukáš Langmajer
 21. listopadu 19:30 hod. – Účel světí prostředky – komedie –
DS Tyl Slaná
 10. prosince 16:00 hod. – Trampoty čerta Huberta – Divadélko Koloběžka

Bikepark rock-it-nice je zatím ve fázi výstavby. Jako první byla zpřístupněna sjezdová trať T-line, kterou mohou
downhilloví nadšenci
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Skiareálu.
Začátkem června bude Skiareál Rokytnice nad Jizerou vydávat brožuru obsahující
informace o letním provozu střediska. Dovolujeme si tímto informovat provozovatele
ubytovacích zařízení, že brožury budou v omezeném počtu výtisků k dispozici v
Městském informačním centru, případně si je můžete vyzvednout přímo ve Skiareálu.

Všem přejeme krásné počasí a úspěšnou letní sezónu 2017!
Všem přejeme krásné počasí a úspěšnou letní sezónu 2017!

Tým pracovníků Spartak Rokytnice, a.s.
Tým pracovníků Spartak Rokytnice, a.s.

KALENDÁŘ LETNÍHO PROVOZU 2017
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Rokytnický zpravodaj

Základní škola Rokytnice nad Jizerou
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje, na konci školního roku
2016/2017 bychom Vás rádi informovali alespoň o některých akcích,
které, samozřejmě vedle naší hlavní náplně – vzdělávání, u nás na
škole probíhaly.
Kromě exkurzí, školních výletů, regionálních vycházek, kulturních
aktivit a dalších činností zaujímá významné místo na naší škole sportovní oblast. Jako každým rokem – i letos se děti z III. třídy, IV. třídy
a z praktické třídy účastnily deseti lekcí plavání v bazénu v Jilemnici.
Protože v loňském roce byli rodiče i děti velmi spokojeni s projektem
„Děti v pohybu“, rozhodli jsme se i v tomto školním roce projekt „Školy sportu“ zajistit, a to pro všechny děti I. – IV. třídy a třídy praktické.
Opět proběhlo 10 lekcí a myslím, že můžeme říci – k plné spokojenosti
všech. Sněhové podmínky a velká vstřícnost ze strany místních vlekařů nám umožnily, aby mohly probíhat lyžařské výcviky a hodiny lyžování ve II., III., V. a VII. třídě a v praktické třídě. Dvoutýdenní lyžování
připravily i paní vychovatelky pro děti ze školní družiny. Pro celou školu byly uspořádány lyžařské závody a v únoru byl zorganizován pro
všechny děti školy „Sportovní den“- dle výběru – sjezd na lyžích, běžky,
vycházky. Zcela na závěr lyžařské sezóny proběhly v březnu pro I. – IV.
třídu a pro V. – IX. třídu lyžařské závody ve sjezdu a běžecké závody
pro všechny děti naší školy. Děti prvního stupně absolvovaly dopravní
výchovu na dopravním hřišti v Košťálově a děti z I. třídy na dopravním hřišti u Dolní MŠ. Starší žáci reprezentovali naši školu na turnajích
ve florbalu, sálové kopané a volejbalu, mladší i starší děti v atletice.
V dubnu probíhal třídenní kurz první pomoci pro VIII. třídu. V květnu úspěšně proběhl sportovní kurz pro IX. třídu a cyklistický kurz pro
VII. třídy – jsme moc rádi, že pan P. Šilhavý nám i nadále zachovává
přízeň a každoročně nám s cyklistikou pomáhá – moc děkujeme! Z velice bohaté činnosti školní družiny můžeme jmenovat například „vánoční přespávání ve škole“, „Noc dýní“, „Noc s Andersenem“, lyžování
se školní družinou, sportovní dny, návštěvy kuželny, celodenní výlety
školní družiny a mnoho dalších.
Z dalších akcí uvedeme například kurz ekologické výchovy v Horním Maršově pro VI. třídu, projekt „Šetrná turistika“ pro VII. třídy – na
závěrečné konferenci konané v březnu zvítězil QUEST (naplánování

trasy pro turisty), který vytvořili žáci naší školy. I letos byly naše děti
úspěšnými řešiteli v celostátní soutěži „Finanční gramotnost“ a úspěšní byli i žáci druhého stupně v olympiádě v AJ. Dále proběhly různé
besedy – například „Bezpečně na Internetu“, pro I. a II. třídu „Praktický kurz první pomoci“, beseda „Šplhavci“, beseda s letcem z Kanady
v AJ, místní hasiči připravili pro děti prvního stupně praktickou besedu
„Požární ochrana“.
Z kulturních akcí to bylo například vystoupení divadelního souboru z Hradce Králové, vystoupení členů agentury „Pernštejni“, vánoční
koncert v kostele, vánoční vystoupení na náměstí a příprava výrobků
a vánoční pečení pro trhy na náměstí…
Pro žáky VIII. a IX. třídy pravidelně připravujeme akce související
s volbou povolání – například besedy, exkurze v místních a okolních
závodech, exkurze v ISŠ ve Vysokém nad Jizerou a v SOU v Hořicích.
Z letošní IX. třídy vychází 19 žáků. Všichni byli na základě prospěchu a výsledků přijímacího řízení přijati – 2 žáci na gymnázium, 1 žák
na SOU a 16 žáků na SOŠ. Věříme, že budou ve svých nových působištích spokojeni.
Ve školním roce 2016/2017 běželo na naší škole několik projektů – například Ovoce do škol, Mléko do škol, Volba povolání, Pomoc
opuštěným psům, Ročníkové práce a v neposlední řadě nový projekt „Dětský úsměv“. Projekt podpořilo Město Rokytnice nad Jizerou
a rovněž MUDr. D. Zajícová. Profesionální lektoři vyučovali dentální
hygienu s praktickými cvičeními ve všech třídách školy v šesti lekcích,
které probíhaly během celého druhého pololetí. Naše škola se také
díky pí učitelce Ing. I. Gebrtové zapojila do projektu Nadačního fondu
Tesco a na základě získané dotace mohlo být vybudováno odpočinkové místo s geoparkem vedle budovy naší školy.
Blíží se nám prázdniny – takže bych ráda závěrem poděkovala
všem zaměstnancům školy – pedagogům, vychovatelkám ve školní družině a nepedagogickým pracovníkům – za jejich práci a všem
zaměstnancům a dětem přeji, aby prázdniny byly krásné, příjemné,
klidné, slunečné, dlouhé… Prostě perfektní! Mějte se hezky a v září
zase na shledanou.
BZ

Fotogalerie na str. – 24 –

Zdravotnický kurz pro 8. ročník
V letošním roce se kurz uskutečnil od 26. do 28. 4. 2017 na chalupě Pechtačka. Žáci si během kurzu osvojili základy obvazové techniky, poskytování technické a zdravotnické první pomoci. Všichni si
vyzkoušeli na figuríně srdeční masáž a dýchání z plic do plic. Kurz žáci
zakončili více či méně úspěšnou zkouškou ze zdravovědy.

Hlídky mladých zdravotníků
Okresní spolek ČČK Semily v letošním roce soutěž Hlídek mladých
zdravotníků nepořádal. Proto jsme naše družstva přihlásili na okresní
kolo do Jablonce nad Nisou. V početné konkurenci se naše družstva
neztratila, ale na vytoužené postupové první místo jsme bohužel nedosáhli.

Rokytnický geopark
Do nadačního fondu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáháme“ paní
učitelka Ivana Gebrtová podala projekt s názvem Rokytnický geopark.
Po vítězném hlasování v prodejnách TESCO naše škola obdržela dotaci ve výši 30 000 korun na vybudování geoparku vedle školy. Od
září 2016 jsme začali s přivážením vzorků hornin, vymýšlením textu
na naučnou tabuli, fotografováním vzorků hornin a nerostů, výrobou
cedulek, výrobou laviček a tabule.
Na jaře 2017 jsme oddrnovali trávník, položili fólii, zabudovali lemovku, rozvezli kačírek, zabetonovali lavičky, tabuli a cedulky, vysadili
keře, rozmístili vzorky hornin a vyseli trávník.
Rokytnický zpravodaj
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Na konečné podobě geoparku mají největší zásluhu žáci 9. třídy.
Poděkování za pomoc patří: panu M. Vondrovi, paní J. Novotné,
paní M. Pampelové, panu B. Kuřinovi a pracovníkům Drobných služeb
města Rokytnice nad Jizerou.

Šplhavci v základní škole
Ne, nelekejte se, nezkoumali jsme žáky „šplhavce“ – u nás se totiž nevyskytují, to nás navštívila společnost Ornita z Prahy se svým
programem o ptácích – šplhavcích. Žáci všech tříd se v hodinových
blocích dozvěděli zajímavosti z jejich života a připomněli si jejich důležitost v přírodě. Nejvíce se ale obdivovali živým exemplářům.

Sportovní kurz
Ve dnech 10. – 12. května se 9. třída zúčastnila sportovního kurzu
v Harrachově. Ačkoliv počasí vypadalo předchozí dny všelijak, hned po
příchodu k autobusu se potvrdila slova paní učitelky Gebrtové: „Každý
má tak, jak si zaslouží!“ a mezi mraky začalo vykukovat sluníčko.
První den děti strávily v Harrachově – na dopoledne byl naplánován geocaching, ze kterého se naštěstí všichni stihli vrátit k obědu. Po
ubytování v pensionu Bílá voda a poledním odpočinku jsme se přesunuli do lanového centra Proud. Zde se žáci nejprve naučili správnou
techniku jištění na laně a poté už mohli v trojicích zdolávat vysoké
lanové překážky.
Čtvrteční program jsme zahájili v Železném Brodě, odkud jsme pluli na raftech do Dolánek – všichni jsme se přesvědčili, že Jizera ještě
není natolik ohřátá, aby to stálo za koupačku a raději jsme se pevně
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drželi lodí. V Dolánkách jsme rafty vyměnili za koloběžky a vydali se na
Malou Skálu, odkud nám jel autobus zpátky do Harrachova.
Poslední den byl ve znamení výzev. Na děti čekala obří houpačka.
Tu i přesto, že se někteří odvažovali déle, nakonec téměř všichni pokořili a mohli si užít nejen zážitek z volného pádu, ale i z výhledu na
skokanské můstky z výšky zhruba dvanácti metrů.
Nakonec jsme se všichni plni nevšedních a adrenalinových sportovních zážitků vrátili do školy.

Vyhrály jsme a užijeme si to J
Tímto vítězným pokřikem se radovaly děti z 2.A, které přinesly nejvíce víček a za odměnu šla celá třída na zmrzlinový pohár do kavárny
Pralinka. Všechny třídy školy se zapojily do soutěže s názvem „Sbírám,
a tím pomáhám“, která probíhala celý květen. Děti sbíraly recyklovatelná víčka, která následně pomohou malému Tomáškovi Voborníkovi z Lomnice nad Popelkou. Tomášek ke svému životu potřebuje plicní ventilátor a sběr víček pomůže získat peníze na zakoupení tohoto
drahého zařízení. A jak to celé probíhalo? Každá třída obdržela krabici
na sběr s instrukcemi a děti začaly sbírat. Na konci každého týdne
se víčka sečetla a začátkem následujícího týdne děti znaly průběžné
výsledky. Především mezi dětmi na prvním stupni se probudila velká soutěživost a vítězní druháci přinesli neuvěřitelných 32 862 kusů
víček.
1. místo - 2.A - 32 862 ks
2. místo - 4.A - 17 036 ks
3. místo - 3.A - 7 269 ks
4. místo - 6.A - 4 633 ks
5. místo - 1.A - 3 835 ks
6. místo - 7.A - 3 462 ks

7. místo - 7.B - 2 694 ks
8. místo - speciální třída - 2 526 ks
9. místo - 5.A - 2 074 ks
10. místo - 9.A - 393 ks
11. místo - 8.A - 139 ks

Za celou školu jsme nasbírali neuvěřitelných 76 923 kusů víček
(142 kg).
Do sběru se zapojila i Mateřská škola Horní, která nasbírala
cca 25 kg.
Děkuji všem za jejich ochotu pomoci Tomáškovi a také těm, kteří
pomohli s počítáním.
K. Javůrková

Mateřská škola Dolní Rokytnice
Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní ředitelce, učitelkám a dětem
Mateřské školy Dolní 210 v Rokytnici nad Jizerou, že každoročně
navštíví Dům s pečovatelskou službou s milým programem pro
naše babičky a dědy.
Pravidelně uspořádají kulturní představení, které tematicky
souvisí s Mikulášem, Velikonocemi či Vánoci. Letos nás potěšili
návštěvou v souvislosti s Dnem matek. Pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou je jejich návštěva vždy milým zpestřením života zde a pro nás není nic hezčího, než vidět jiskřičky radosti
v očích malých i těch velkých.
Děkujeme a těšíme se na další návštěvy.
Tým ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.
Pavlína Černá, Helena Čechová, Iveta Štěpánková,
Gita Janáková a Jana Černá

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Od 1. 1. 2017 zajišťují pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje pouze dva
poskytovatelé. Ke změně organizace a zajištění těchto pohotovostních služeb došlo na základě výsledků
vyhlášených veřejných zakázek. Liberecký kraj uzavřel smlouvu o zajištění pohotovostních služeb v oboru zubní
lékařství s těmito poskytovateli: Krajská nemocnice Liberec a Liberecká dentální s.r.o.
SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY
8:00 – 15:00 hod.
přestávka 12:00 - 12:30 hod.

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357
pavilon Oddělení následné péče – budova D, Liberec

tel. 485 312 187
www.nemlib.cz/pohotovost

Služby zajišťuje KNL na základě pracovně právních vztahů se zubními lékaři.

18:00 – 22:00 hod.

Soukenné nám. 121/1 (budova DUNAJ – 4. patro), Liberec
Liberecká dentální s.r.o., IČ 27285677

tel. 777 738 625
www.libdent.cz

Od 1. 1. 2017 již zubní lékaři v okrese Semily ve svých ordinacích pohotovostní služby neslouží!!!
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Rokytnický zpravodaj

Mateřská škola Horní Rokytnice
Máme tu závěrečný měsíc školního roku a s ním i zprávičky ze
„žluté“ školičky.
Jarní měsíce byly naplněny mnoha aktivitami:
 10. 4. Velikonoční odpoledne
– tradiční odpolední posezení s rodiči, prarodiči a sourozenci
u zdobení vajíček a vytváření velikonočních dekorací

 26. 5. Ukázka práce Horské služby
– velký dík patří Honzovi Doubkovi a Jirkovi Nedvědovi ml. za jejich
ochotu, nadšení a nesmírnou trpělivost při předvádění práce členů
Horské služby. Děti si prohlédly a vyzkoušely vybavení záchranářů,
deportaci zraněného vrtulníkem, deportaci na vozíku a mnoho jiných,
zajímavých aktivit. Na závěr dostaly od členů Horské služby plno dárečků.

 24. 4. Závěrečná lekce „Školy sportu“
– slavnostní zakončení s předáváním diplomů a medailí
 28. 4. Čarodějnický den
– vzhledem k tomu, že nepřálo počasí, musela nás čarodějnice
Láry Fáry navštívit ve školce. Děti v čarodějnických kostýmech plnily
pohádkové úkoly (třídily hrách a čočku, prodíraly se šípkovými keři,
poznávaly koření…). Za každý správně splněný úkol dostaly kousek
fotografie čarodějnice, kterou musely složit a vybarvit. Odměnou
všem dětem bylo vysvědčení od čarodějnice, poklad v truhle a kouzlo
„Hrnečku vař“.

 18. 5. Besídka nejen pro maminky
– společné odpoledne s pásmem básniček a písniček, které letos
probíhalo ve slůňátkovém (mladší děti) a indiánském (starší děti)
duchu.
 25. 5. Výlet do „Šťastné země“ v Radvánovicích
– celodenní výlet, který si na interaktivní naučné stezce i na jednotlivých herních prvcích (především trampolínách) užili nejen děti a rodiče, ale i pedagogický dozor.

 29. 5. Zahájení ozdravné kúry v Solné jeskyni
– díky pí Silvě Martinkové mohou naše děti navštěvovat za výhodnější vstupné zdejší Solnou jeskyni, která je právě v době pylových
alergií to nejlepší pro naše dýchací cesty.






Co nás čeká v červnu?
tradiční výlet s přespáním na Dvoračkách
výlet za krásami Rokytnice
výlet na Liščí stezku do Harrachova
maturita předškoláků
závěrečné přespání předškoláků ve školce

Touto cestou bychom chtěli poděkovat zřizovateli za schválení
našeho záměru o poskytnutí dotace z MŠMT, kterou jsme také získali. Peníze získané z dotace nám pomohou zafinancovat osobní asistentku, která je potřeba u nejmenších, dvouletých dětí, majících své
specifické potřeby. Asistentka si v současné době doplňuje potřebné
vzdělání na speciálním kurzu v Liberci.
Závěrem bychom chtěli popřát krásné letní dny, hodně sluníčka,
pohody a odpočinku během prázdnin.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté“ školičky
P. S. Držíme pěsti všem našim bývalým žáčkům, kteří postoupili
do okresního kola atletického trojboje, které se koná v Turnově!!!
Rokytnický zpravodaj
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Informace z DDM
Květen a červen v DDM je tradičně rušný. Poslední květnový týden jste mohli vidět v hale TJ Spartak přehlídku všech sportovních
a tanečních kroužků – sportovní akademii. Celkem na akademii během 16 vystoupení potěšilo oči přihlížejících bezmála 100 vystupujících – mažoretek, country tanečníků a cvičenek aerobiku. Tento týden jsme také zahájili výstavu na půdě DDM, kde můžete do pátku
2. června vidět ukázky výrobků, které se za celý školní rok vyráběly
v kroužcích keramiky, výtvarných, patchworku i jiných.

Na konci měsíce května proběhlo také finále hudební a pěvecké
soutěže DOREMI, které se konalo v kulturním domě. Třináct účinkujících předvedlo svůj um a získalo pěkné ceny. Díky patří oběma moderátorům – Davidu Pampelovi a Filipu Skřiváčkovi.
Do června vykročíme tradiční oslavou dětského dne v přírodním
divadle, přijďte i vy! Zveme též na druhý ročník šifrovací hry v terénu
Medardova výzva aneb Memoriál Mirka Štajera, který se bude konat
v sobotu 17. června. Přijďte zkusit svoje schopnosti a orientaci v okolí
Rokytnice!

Co je v Domově důchodců
nového???
V těchto jarních dnech běžně nasáváme energii ze sluníčka a teplého počasí, abychom tuto energii mohli zase někde
využít. My jsme začali už v březnu, to sice ještě teplo nebylo,
a rozhodně počasí nevypadalo jarně, ale i tak jsme se bavili na Josefovské zábavě, která v našem Domově proběhla
22. 3. 2017. Zábava byla jako vždy výborná, škoda jen, že
nám počasí nedovolilo vyjet i ven.
Kromě pravidelných týdenních aktivit samozřejmě klienti
nyní tráví více času venku na dvorku, na procházkách, při
společných aktivitách jako je zpívání nebo trénování paměti.
Na čerstvém vzduchu se přece jen dělají věci lépe.
A k tomu všemu nám zlepšuje náladu náš oblíbený pan
Veleta, který k nám zavítal 27. 3., 24. 4. a 22. 5. a opět s ním ožil
taneční parket pro vozíčkáře. Na pana Veletu se ještě budeme těšit 12. července, kdy plánujeme zakončit toto malé jarní
turné společnou akcí třeba i s malým překvapením. Takže se
i Vy přijďte podívat, jak nám to na parketu šlape.
Poslední velkou akcí jara byl tradiční Sejkorák 24. května. Tancovalo se, zpívalo se a samozřejmě se pekly sejkory,
které, doufáme, chutnaly všem. A že nás bylo. Účast byla
opravdu hojná. A tak jako obvykle děkujeme všem zaměstnancům, kteří pomáhali a přidali ruku k dílu a také rodinným
příslušníkům a známým, že se svou návštěvou podílí na vytváření atmosféry při těchto společenských akcích v našem
Domově a jsou tak nedílnou součástí našeho týmu. Děkujeme.
Kateřina Kubátová
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Zpráva o bezpečnostní situaci v územní části Rokytnice nad Jizerou za rok 2016
V průběhu kalendářního roku 2016 bylo v územní části obce Rokytnice nad Jizerou Policií ČR vyhledáno nebo občany oznámeno celkem
22 trestných činů, ze kterých byla více jak polovina objasněna. Některé
trestné činy byly objasněny přímo, jiné ve spolupráci s kriminální policií a v některých případech není šetření do současné doby ukončeno
a prověřování stále pokračuje. V celkovém množství trestných činů
jsou nejčetnější majetkové trestné činy, zejména krádeže vloupáním
či krádeže prosté, a to celkem ve třinácti případech. Dále policie evidovala trestné činy zanedbání povinné výživy, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci a neoprávněné nakládání s osobními údaji. Značný
pokles trestné činnosti byl zaznamenán po linii autokriminality, kdy
pokles registrujeme jak u krádeží motorových vozidel, tak i jejich dílů.
Pokles je evidován rovněž i u případů řízení motorových vozidel pod
vlivem návykových látek, který byl v kal. roce 2016 zaznamenán pouze
v jednom případě. Naopak na vzestupu jsou trestné činy podvodu,
ať už prostřednictvím různých internetových portálů či úvěrové i jiné
podvody. Za rok 2016 jsou evidovány celkem tři případy tohoto druhu
trestné činnosti.
Na úseku přestupků v roce 2016 Obvodní oddělení Policie ČR v Rokytnici nad Jizerou eviduje v územní části obce Rokytnice nad Jizerou
celkem 42 přestupků, zejména pak proti majetku, proti občanskému
soužití a proti veřejnému pořádku. Jedná se zejména o drobné krádeže, kde škoda či způsob spáchání nenaplní skutkovou podstatu
trestného činu, dále rušení nočního klidu, drobné ublížení na zdraví
a napadení. Samostatnou kapitolou přestupků jsou přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které jsou policisty
OO PČR v Rokytnici nad Jizerou průběžně řešeny. Za rok 2016 bylo
řešeno celkem 135 neukázněných řidičů v katastru města Rokytnice
nad Jizerou, kdy jejich přestupky byly ve většině případů projednány
v blokovém řízení uložením blokové pokuty.
Z hlediska policejní činnosti v roce 2016 lze mezi nejvíce problémová místa v Rokytnici nad Jizerou jednoznačně zařadit noční podniky,
a zejména pak ty, které jsou v provozu do časných ranních hodin. Jejich návštěvníci po opuštění těchto provozoven velmi často ruší noční
klid a rovněž mají i největší podíl na přestupcích proti občanskému
soužití, veřejnému pořádku a podobně. Samostatnou kapitolou pak

jsou trestné činy, kterých se po opuštění těchto nočních podniků hosté dopouštějí. V drtivé většině se jedná o útoky proti tělesné integritě
v podobě rvaček a fyzického napadání, když u tohoto druhu trestné
činnosti registrujeme poměrně značný nárůst. U řešení těchto případů je na místo častokrát povolána i posila z jiných obvodních oddělení
Územního odboru Semily, v několika případech pak byla na místo přivolána i rychlá zdravotnická pomoc, neboť následky těchto rvaček bývají často fatální. V souladu s ustanovením § 15 Zák. č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky tímto dáváme zástupcům místní samosprávy
na zvážení, zda by nebylo vhodné provoz těchto zařízení regulovat,
neboť v souvislosti s provozem těchto zařízení prokazatelně dochází
k ohrožování nebo porušování vnitřního pořádku a bezpečnosti.
Z hlediska policejních činností dále musíme negativně hodnotit nedostatečné veřejné osvětlení v některých částech města, kdy i hlavní
komunikace v Rokytnici nad Jizerou je nedostatečně osvětlena a na
zastavěném území města jsou i místa zcela neosvětlená. Naopak
velice kladně lze zhodnotit zprovoznění kamerového systému města, který již v mnoha případech přispěl k objasňování trestných činů
a přestupků. V této oblasti si dovolujeme požádat zástupce místní
samosprávy, aby tento kamerový systém byl v budoucí době zkvalitňován a rozšiřován.
Závěrem zprávy velmi kladně hodnotíme spolupráci se zástupci
místní samosprávy i s ostatními zaměstnanci MěÚ v Rokytnici nad Jizerou. Na velmi vysoké úrovni je i spolupráce s Městskou policií, se
sborem dobrovolných hasičů a s učitelským sborem MŠ a ZŠ. Poděkování patří i všem občanům, kteří přispěli k objasnění protiprávního
jednání, a věříme, že vzájemná spolupráce bude nadále pokračovat
i v nadcházejícím období. Pro příslušníky zdejší součásti Policie ČR je
velice povzbudivé, když od spoluobčanů nebo i návštěvníků slyší, že
do Rokytnice nad Jizerou jezdí rádi nejen pro zdejší krásu přírody, ale
i proto, že jde o město bezpečné. A o to nám všem jde.
Územně odpovědní policisté:
prap. Karel Kučera
prap. Radek Novák
pprap. Roman Zelinka

Vedoucí OOP Rokytnice n. J.
komisař
npor. Bc. Josef Šelep

Tady je Krakonošovo
Jsou výletní hry do chytrého telefonu, díky kterým lze
poznávat krásy České republiky s virtuálními průvodci, zažít kopec zábavy při plnění nejrůznějších úkolů a dozvědět
se zajímavé informace.
Aplikaci GEOFUN lze zdarma stáhnout pro chytré telefony se systémy Android a iOS. Poté je třeba v sekci
Geosrandy vyfiltrovat konkrétní geosrandu (hru), kterou
chcete odehrát. Pro stažení aplikace a hry je třeba internetové připojení. Proto je vhodné si hru stáhnout doma.

Vydejte se Krakonošovou oblíbenou cestou a pomozte vládci
 erkonoš zasadit houby, aby jich měla Hanče dostatek na poctivé
K
kerkonošské kyselo. Pán hor vás za vaši námahu odmění překrásnými výhledy.

Každá geosranda obsahuje informace o tom, kde hra
startuje a končí, jaký výlet a virtuální průvodce vás čeká
a potřebujete-li nějaké speciální vybavení např. peníze na
vstupné. Po stažení geosrandy stačí pouze dorazit na startovní bod a užít si příjemný výlet. Hra se zde sama aktivuje
pomocí GPS signálu a již běží offline.
Hry jsou vhodné pro jednotlivce, rodiny s dětmi a všechny, kdo mají chuť zažít nové věci. Více informací naleznete
na www.geofun.cz nebo www.facebook.com/GeofunCZ.
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Český rozhlas Hradec Králové
nabízí Habaděj v novém
Od května můžete na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové opět naladit nejoblíbenější pořad Českého rozhlasu Hradec
Králové – Dopolední Habaděj. Proč tomu tak je a na co se můžeme těšit, na to jsme se zeptali vedoucí Programu ČRo Hradec
Králové Lady Klokočníkové.
Tříhodinový proud informací a hudby Dopolední Habaděj vysíláme
„v novém“ od prvního května vždy ve všední den od devíti do dvanácti
hodin. Jde o tzv. proudové vysílání, hodně zaměřené na životní styl,
zprávy z regionu, zábavu a především servisní informace. Ty se ve vysílání objevovaly už dříve, ale na základě výzkumů Českého rozhlasu
v minulém roce jsme je na přání posluchačů vylepšili.
V čem především je nová tvář pořadu?
Rádi bychom byli velmi blízko k posluchači, tedy budeme se snažit
o kontaktní rubriky, často i v návaznosti na sociální sítě. Do vysílání se
vrací oblíbená soutěž Věřte, nevěřte; rady dostanou posluchači v rubrikách Vaše hobby a také Ptáme se za vás, kterou připravuje spotřebitelský rádce Josef Černý. Od pondělí do pátku nebude chybět po
jedenácté hodině Radioporadna. V ní dostanou prostor lékaři a další
odborníci. Známé osobnosti, které navštíví náš region, budeme oslovovat v rubrice Nezavěšujte, prosím!
A co hudba?
I tady připravujeme nové playlisty ve velké míře zaměřené na českou hudbu, abychom naplnili slogan Českého rozhlasu – České písničky, které si zazpíváte. Kromě známých hitů ale budeme pravidelně
nabízet i hudební novinky, především českých autorů.

Na které moderátory se můžeme od května těšit?
Od pondělí do čtvrtka se budou po týdnu střídat Lucie Peterková
a Jana Kudyvejsová a v pátek dopoledne se s posluchači a hosty v kavárně budu setkávat já. I tady vycházíme z toho, že dopoledne vyhledávají náš program především ženy. To ale rozhodně neznamená, že
bychom nechtěli oslovit ve větší míře i muže. Do jaké míry se nám to
podaří, ukáže čas.

V pátek dopoledne vysíláte mezi desátou a jedenáctou hodinou z Radiokavárny v Havlíčkově ulici, budete tam i nadále zvát
výjimečné hosty na setkání s posluchači?
Ano, a nejen mezi desátou a jedenáctou hodinou, ale od května
už od devíti hodin, takže půjde o tříhodinové vysílání za účasti posluchačů. Kromě soutěží a rozhovorů se známými osobnostmi chceme
z kavárny nabídnout po jedenácté hodině i netradiční Radioporadny,
ve kterých se hosté v kavárně budou moci nejen zeptat odborníků, ale
řadu věcí si budou moci vyzkoušet a v případě kulinářských poraden
i ochutnat.

Habaděj je pořad s dlouholetou tradicí, i na ní „stavíte“
program?
Určitě. Habaděj vznikl v roce 1990. Nejprve to byl pořad víkendový
a pro jeho oblibu jsme název a některé programové prvky přesunuli do všednodenního dopoledního vysílání. V roce 1996 byl Habaděj
nejoblíbenější regionální pořad a v tomto roce také obdržel cenu generálního ředitele ČRo. Byli bychom velmi rádi, kdybychom novým
programem na tuto tradici navázali a kdyby se nový Dopolední Habaděj stal pro posluchače každodenním přítelem.
Tomáš Peterka

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období
(2014 – 2020) již nedá očekávat. Proto
je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co
uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky,
zrychluje administraci a zároveň hledá
další možnosti, jak pomoci žadatelům
získat potřebnou podporu, která od léta
2016 činí 30 – 40 % z celkových způsobilých
výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi
a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. „Díky přijatým opatřením je
aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro
vlastníky bytových domů je nyní také výrazně
jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se
podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla
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pro získání podpory na zdroje tepla“, informuje náměstek pro řízení sekce evropských
programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je
umožnit podporu výměny např. plynového
nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo,
což v současné době není možné, a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více
možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových
stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení
nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických
kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat
vyšší míru podpory pro žadatele, a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě
výhodnější. „Zároveň je možné říci, že podpora
je výhodná pro všechny typy bytových domů:
evidujeme žádosti o podporu na malé bytové
domy o 4 bytech, ale také na velké panelové

domy“, dodává náměstek Semorád. Jako
nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím
jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti
o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč
(téměř 1/5 podpory všech administrovaných
žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě
potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly
nebo byste se rádi dozvěděli další informace
o získání podpory, obraťte se na regionální
pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR
(www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archiv MMR

6-7/2017

Rokytnický zpravodaj

Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 4. – 8. 7. | Dřevo-socho-kování – pestrý kulturní program u Starého kravína ve Františkově
 22. 7., 12:00 | Krkonošská kuchyně a jiné speciality – festival
dobrého jídla a hudby, Dolní náměstí
 22. 7. | Horský běh na Dvoračky – další ročník oblíbeného závodu, během něhož účastníci zdolávají převýšení 750 m. U Modré
Hvězdy připravena varianta závodu pro děti a mládež.

 Paseky nad Jizerou
 17. 6., 14:00 | Pohádkový les – zábavná akce pro děti, setkání
s pohádkovými bytostmi, zhotovování výrobků z kolíčků, délka trasy cca 5 km, vstupné 100,- Kč
 4. – 6. 8. | Pasecké hudební slavnosti – kostel sv. Václava

 Harrachov
 24. 6. | Harrachov bez bariér – již 8. ročník akce, pořádá Zrnko
naděje ze Semil
 22. 7. | 14. Harrachovské pivní slavnosti – ukázky ruční výroby
skla, hudební program, soutěže, tombola, občerstvení a Zlatou pečetí oceněné harrachovské kvasnicové pivo
 26. – 29. 7. | Svatoanenské dřevosochání – park u Městského
úřadu - v sobotu 29. 7. bude akce zakončena dražbou dřevěných
výtvorů. Doprovodný program zajištěn. Vstupné zdarma.
 3. – 5. 8. | Keltská noc – tradiční open air festival v prostoru pod
skokanskými můstky

 Jizerka
 22. 7. | Anenská sklářská slavnost na Jizerce – lidová řemesla
a trhy

 Příchovice
 17. 6. | Příchovická pouť – na návsi u kostela sv. Víta – atrakce,
občerstvení, hudba
 1. 7. | Zahájení prázdnin na Štěpánce – koncert kapely Blues-jazz
s Monikou Hejdovou
 1. – 2. 7. | Rally Bohemia – automobilová soutěž, mistrovství ČR
 8. – 9. 7. | Šermíři na Štěpánce – tradiční víkend v duchu středověku
 29. 7. | Cyklozávody Eleven-bike maratón Příchovice – skutečný
maratón pro horská kola, délka trati 50 km, převýšení cca 1.200 m,
součástí maratónu je i 15 km fitness jízda pro ty méně odvážné
 4. – 6. 8. | M.U.H.Ú. – Minifestival umění, hor a údolí – 2. ročník –
alternativní hudba, venkovní instalace, tvoření s dětmi

 Kořenov
 17. 6. | Oslavy 100 let parní lokomotivy 354.7152 – zvláštní jízdy
na trati Kořenov – Harrachov a zpět
 1. – 2. 7. | Oslavy 115 let zubačky – na trati Tanvald – Kořenov
– Harrachov vyjedou zvláštní vlaky s parní lokomotivou i ozubnicovými lokomotivami, v Kořenově jízdy důlního vláčku, občerstvení
 22. 7. | Zubačkou na Harrachovské pivní slavnosti – z Tanvaldu
do Harrachova, v Kořenově jízdy důlního vláčku, občerstvení
 5. 8. | Modelářská sobota na zubačce – na trati Tanvald – Kořenov – Harrachov vyjedou zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou, v Kořenově výstava modelů a železničních kolejišť, jízdy důlního vláčku, občerstvení

 Jablonec nad Jizerou
 24. 6., 15:00 – 22:00 | Jablonecký country festival - tradiční open
air festival kromě hudebního programu nabídne dovednostní soutěže, táborový oheň, kanadské svíce, slosování vstupenek o zajímavé ceny a samozřejmě bohaté občerstvení. Areál městského
parku v Pilišťatech
 8. – 9. 7. | Jablonecká pouť – atrakce, stánky, občerstvení
 5. 8., 10:00 | Motosraz 2017 – soutěže, projížďky a vyjížďky na motorkách, hudba, občerstvení
Rokytnický zpravodaj
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 Vysoké nad Jizerou
 15. 6., 14:00 | Pohádkový park – odpoledne plné zábavy a soutěží
o ceny
 17. 6. | Den Farského – diecézní den a zahradní slavnost ve Škodějově a ve Vysokém nad Jizerou
 23. 6. | Pátá vysocká muzejní noc - další ročník oblíbené akce
 25. 4. – 30. 9. | Horské boudy v Krkonoších a Jizerských horách
– putovní výstava v podkrovní obrazárně Vlastivědného muzea pro
Vysoké nad Jizerou a okolí, otevřeno denně mimo pondělí
 28. 4. – 29. 9. | Věnceslav Metelka – výstava k 150. výročí úmrtí
a 210. výročí narození sklenařického rodáka a paseckého podučitele a houslaře, v přízemí MěÚ

 Jilemnice
 23. 6., 19:00 | Španělské písně a skladby s kytarou – koná se ve
Sloupové síni, vstupné: 100,-/ 80,- Kč
 9. 7., 20:00 | Divadlo v zámeckém parku: Kdo se bojí postele? –
čtyři samostatné příběhy, uvede Divadlo Artur Praha, hrají Kristýna
Podzimková a Karel Zima, vstupné: 200,- Kč
 29. 7., 15:00 | Folkový festival – účinkují Jindra Kejak, Pepa Štros
se synem a Neřež Trio, vstupné 150,- Kč
 6. 8., 16:00 | Pohádkové odpoledne – odpoledne s pohádkou pro
rodiny s dětmi, dva skákací hrady, tvořivé dílničky, pořádá MC Rodinka

 Semily
 13. 6., 18:00 | Podvečer s dechovkou – v KC Golf
 13. 6., 18:30 | Saudská Arábie odhalena – promítání nezávislého
dokumentu a následná diskuze, Čajový klub U Robinsona
 16. 6., 17:00 | Muzejní noc trochu jinak – vernisáž obrazů Ivana
Bukovského, koncert hry na sitár, módní přehlídka historických
kostýmů, prohlídky červené roubenky, kostela sv. Petra a Pavla,
Muzea a Pojizerské galerie Semily
 22. 6., 16:30 | Pobaltí – přednáška Mgr. Lady Kocourkové
 23. – 25. 6. | Semilská pouť
 27. 6. | Tak to umíme my – prezentace zdravotně postižených –
dílničky, taneční vystoupení, prodejní stánky, na Riegrově náměstí
 27. 6., 17:00 | Hovory nad otevřenou Biblí
 30. 6., 19:30 | Šumný jazz koncert – koncert semilské jazzové skupiny, Čajový klub U Robinsona

Výstavy v Semilech:

 12. 5. – 23. 7. | I naše babičky si rády zamlsaly… – Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 9. 6. – 11. 8. | Plastiky Miroslava Hrachy – výstava plastik a maleb
železnobrodského rodáka. Státní okresní archiv Semily
 16. 6. – 23. 7. | Ivan Bukovský – Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 30. 6. – 31. 8. | Ida Saudková a Vladimír Franc – výstava fotografií. Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Májový koncert
27. 5. 2017 se konal v kapli mistra Jana Husa v Horní Rokytnici – Berlíně „Májový koncert“ i s připomínkou konání první bohoslužby před 90 lety. Účinkoval sbor pedagogické fakulty z Liberce.
Koncert byl moc pěkný a všem přítomným se líbil. Jsme rádi, že se
s tímto sborem navázala přátelská spolupráce a budeme se těšit
na další koncert v době adventu.
Rada starších CČSH
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Příběh jednoho řádku
napsaného před 98 lety
Ve stářím vonící knize zemřelých je pod číslem 93. pouze strohý záznam
o jednom člověku co byl a už není. Johann Hollmann, katolického vyznání,
bydlištěm Horní Rokytnice 267, zemřel 2. srpna 1919 ve věku 37 let. Nevíme,
kolik měl dětí, ani jak se jmenovala dozajista mladá vdova. Co však víme,
je příběh jeho posledního dne, spjatý s horami a činností, která mnohým
pomáhala přežít krušná léta po skončení první světové války, pašováním.
Je 24. července roku 1919, a není to ještě ani rok, co skončila ta prokletá
válka. Na stanici finanční stráže v domku za hotelem Blaue Sterne, dnes
bývalá restaurace Modrá hvězda, (samotná stanice finanční stráže se nacházela v objektu dnešní chaty Sluníčko) bádá správce stanice, inspektor
II. třídy Hugo Formann nad rozpisem dnešních hlídek. Rozpačitě přešlapuje po vrzající podlaze a mezi tahy z viržinka přemýšlí, kolik chlapů má
poslat na dnešní službu na hřebeny, na „Finanzerhütte“ (Dnes chata HS za
Dvoračkami). Má jich tak zoufale málo… Venku padá mlha a jemně mží, to
si učitě parta z Körbrovky nenechá ujít, aby nešla přes hranice.

stín s nákladem na zádech. Stůj!!! Ozve se výkřik doprovázený výhružným
„klik klak“, jak závěr zasunul náboj do hlavně karabiny Manlicher, Dlouhánovi tak důvěrně známé ze zákopů… Vzápětí tichem hor práskne výstřel.
Johann cítí prudký náraz do nohy. Kulka zasáhne stehno a roztrhne
mu tepnu. Obrys Kotle se začíná slévat do černého nic. Dlouhán ztrácí
vědomí a po chvíli umírá v tratolišti krve. Několik dní financové pročesávají kleč, až konečně po ranním rozbřesku 2. srpna najdou vykrváceného
pašeráka.
Na „Dlouhána Hollmanna“ nebyla připravená střela v zákopech dalekých bojišť první války, ta jeho kulka na něj čekala doma, v pušce československého strážce hranice.
A toto je vše skryto v několika úředních záznamech, které se vešly do
jednoho řádku…
D.J.

Program
Dřevo–socho–kování 2017
ÚTERÝ 4. 7. 2017
 14.00 Slavnostní zahájení místostarostou města Rokytnice nad
Jizerou Petrem Kadavým, mažoretkami z DDM Pod Střechou a Krakonošem
 15.00 Vystoupení kouzelníka bublinkáře Václava Strasera
 17.00 Diskotéka pro děti
 18.00 Krkonošské poudačky v podání vysockého souboru
Krakonoš
STŘEDA 5. 7. 2017

O necelé dva kilometry dále, v kuchyni hotelu „Körber Waldhaus“ (chata Světlanka) sedí zajímavá sešlost ošlehaných horalů, převážně sousedů
z Horních Domků. Zřejmě zde v cigaretovém dýmu a mezi usrkáváním
piva probíhá vášnivá debata s majitelem, Josefem Körberem, zvaným též
„Schmugglerkönig des Riesengebirges“ – Pašerácký král Krkonoš. Konečný
verdikt zní, jdeme. Je potřeba přenést ze sousedního Pruska náklad kořalky, po které je zde, v pohraničí novopečené Československé republiky,
značná poptávka.
V této skupince je též náš Johann Hollmann, zvaný též „Dlouhán Hollmann“. Tuto přezdívku si vysloužil díky své v té době mimořádné výšce
196 cm. Navzdory tomuto impozantnímu vzrůstu přežil bez újmy kruté
boje v první světové válce, a to i přes to, že byl vždy v první linii. Když se ho
ptali, jak to, že vše přežil, pouze suše odpověděl: „Pro mý břicho žádnou
kuli ještě nevodlili“. Bohužel to nebyla pravda. Tato kulka byla odlita a čekala na smutné naplnění osudu tohoto svérázného horala.
Je brzké ráno dne 25. července roku 1919. Ranní mlhou se nesměle
propichují první sluneční paprsky a nepřehlédnutelný Johann Hollmann
spěchá s čerstvým pašem pruské kořalky domů, na českou stranu hranice.

Prodírá se kosodřevinou poblíž Vosecké boudy. Počítá čas, za jaký by mohl
urazit poslední zbývající kilometry na Körbrovku. Doma budou mít dozajisté radost, protože odměna za tenhle paš jistě vydatně zmírní tu horskou
mizérii. Bohužel tomu tak nebude.
O pár metrů dále na stejném místě číhá zkřehlá hlídka dvou příslušníků finanční stráže. Už už se chtěli odebrat na zasloužené kafe s krapítkem
rumu pro zahřátí. Když náhle zaslechnou rychlé kroky provázející temný
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 11.00
 11.00
 12.00
 15.00
 18.00

Zahájení starých řemesel
Otevření výstavy „Janatův mlýn“
Beseda s panem Janatou, posledním majitelem mlýna
Vystoupení jihočeské bluegrass skupiny Krýgl boys
Cimbálová kapela Kapric

ČTVRTEK 6. 7. 2017
 11.00 Prezentační odpoledne vysocké nemocnice, dílničky
Autogramiáda Kláry Hoffmanové, kniha „Cesty“
 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.
 16.00 Koncert skupiny Paralen-I-Ibalgin
 18.00 Koncert skupiny Synové výčepu
PÁTEK 7. 7. 2017
 13.00 – 18.00
Odpoledne postaru, promenáda s kočárky, historická auta, k vidění budou i vozidla členů AERO klubu,
traktory, kola, motocykly, a to vše s Jilemským spolkem
paní a dívek.
 19.00 Diskotéka Libor Saska
SOBOTA 8. 7. 2017
 16.00 Taneční vystoupení Roprachtických poupat
 17.00 Slavnostní ukončení hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, místostarostou města Rokytnice nad Jizerou Petrem Kadavým, spolkem Jilemských paní a dívek
a Krakonošem
 19.00 Koncert rokytnické country skupiny Naboso
 Po celou dobu Dřevo-socho-kování bude probíhat prodejní výstava obrazů Roberta Konečného.
 Od středy 5. 7. 2017 bude veřejnosti přístupný Janatův mlýn
s doprovodným programem.

Přijďte pobejt!
Informace na tel.: +420 775 970 180, broza.jana@seznam.cz
Změna programu vyhrazena.
6-7/2017
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Informace z městské knihovny
Nové knihy
na květen
Romány pro ženy:
»» Keleová-Vasilková – Okénko do snů
»» Mornštajnová – Hana
»» Kubátová – Valdemar
»» Wood – Země odpoledního slunce
»» Tucker – Čtyři vteřiny rozhodnou
»» Harman – Porodní bába od řeky
Hope
»» Gabaldon – Vážka v jantaru (pokračování románu Cizinka)
»» Černá – Kateřina. Elixír lásky Rudolfa II.(historická romance)
»» Jones – První hrob napravo (vtipný,
paranormální a romantický thriller
pro ženy)
Společenské a psychologické
romány:
»» Tokarczuk – Svůj vůz i pluh veď
přes kosti mrtvých (morální
eko-thriller z Kladské kotliny)
»» Batthyanny – A co to má dělat
se mnou? (Zločin v březnu 1945.
Příběh mé rodiny)
»» Vrba – Prak (psychologický a napínavý příběh o odvaze, 40. a 60. léta
naší historie)

Autobiografické a životopisné
prózy:
»» Andronikova – Nebe nemá dno
»» Kriseová – Duši, tělo opatruj
»» Drozda – Kosí hnízdo
»» Knausgard – Můj boj 1 – Smrt
v rodině
Napětí a dobrodružství:
»» Granger – Bláto a mršiny
»» Patterson – Patnáctý skandál
»» Dán – Nestydaté neviňátko
»» Coben – Smrt v zádech
»» Grebe – Modrý motýl
»» Kubík – Příběh zbloudilé kulky
(poválečné Československo, Rudé
gardy, krimi zápletka)
»» Kaufman, Kristoff – Illuminae
(sci-fi)
Populárně-naučná literatura:
»» Krkonoše na starých rytinách a litografiích (Bergmann) – regionální
literatura
»» Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy
expedice? (Lavay)
»» Pospěš si a medituj (Michie)
»» Citový život zvířat (Wohlleben)

Nové knihy
na červen
Romány pro ženy:
»» Appleyard – Doktorka z konce světa
»» Lewis – Pravda o tobě
»» Moriarty – Poslední výročí
»» Banner – Dům na prahu noci
»» Urbaníková – Nakresli mi vítr
»» Pospíšilová – Podivná hra
»» Ferrante – Geniální přítelkyně
»» Cram – Toskánské věže
»» Martin – Dokonalý hřích (dar)
Společenské a psychologické
romány:
»» Dicker – Kniha o Baltimorských
»» Baume – Jasno lepo podstín zhyna
»» Fuller – Nekonečné dny
Humor:
»» Chřibková – Když to tam není, tak
to tam nehledej
»» Taylor – Doktore, poplach, jde
o všecko!
»» Copperman, Cohen – Otázka
ztracené hlavy
»» Johansson – Kouzelníkův únik do
reality

Historické a životopisné
romány (autobiografie):
»» Niedl – Rytíři z Vřesova (1. díl)
»» Grass – Při loupání cibule
»» Juračka – Paměti starého práškaře
Napětí, dobrodružství, t ajemno:
»» Coben – Nikomu ani slovo
»» Crebe – Modrý motýl
»» Patterson – Devátý soud
»» Abbott – Zabij mě znovu
»» Penny – Vražedný chlad
»» Lapena – Manželé odvedle
»» Bryndza – Noční lov
»» Moström – Fontána
»» Bannalec – Bretaňské zlato
»» Riggs – Sirotčinec slečny Peregrinové 2. Podivné město
»» Pratchett – Noční hlídka (fantasy)
Městská knihovna DOVOLENÁ:
10. 7. – 10. 8. + 31. 8.
V červenci bude otevřeno
pouze 3. 7. a 4. 7.
(pondělí, úterý), další 2 dny jsou
státními svátky.
V srpnu otevíráme poprvé
14. 8. (pondělí) a po tomto datu
budou připraveny i další nové
knihy.
Krásné léto všem čtenářům
přeje Soňa Valášková – knihovnice.

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci květnu a červnu 2017
tito naši spoluobčané:
80 let Janoušková Anna
Řezníčková Zdeňka
81 let Doubek Kurt
Szabová Helena
82 let Vránová Zdeňka
Hartigová Irena
Ryba Miroslav
Zlámalová Jaruška
Prokopová Mária
Pohořalá Ludmila

83 let Salačová Milena
Hanoutová Helena
84 let Erlebach Herbert
Jiřičková Miloslava
85 let Herberová Anna
86 let Lukeš Karel
88 let Kousalová Anna
Opočenská Drahomíra
Hájková Věra

89 let Jón Josef
Jará Jaruška
90 let Pluchová Květuše
91 let Motyčková Marie
93 let Radoňská Emilie
94 let Knopová Lidmila
Hájková Emilie
95 let Hnyková Ludmila
103 let Lukšová Anna

Všem oslavencům blahopřejeme!

Dne 11. května 2017 nás navždy opustil nejen tatínek a dědeček, ale i dlouholetý člen TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou, pan Oldřich Udatný. Byl velkým fanouškem sjezdového lyžování a zasloužil se o jeho rozvoj v Rokytnici.
Společně s dalšími nadšenci založil lyžařský oddíl. Zasloužil se o vznik lyžařského areálu a jeho rozvoj a byl velkým
propagátorem střediska Horní Domky.
S jeho osobou odešel jeden z mála pamětníků, kteří nechali na svazích nejen spoustu energie, ale i kus svého života.
Čest jeho památce!!
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Rokytnický zpravodaj
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Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti města Rokytnice nad Jizerou uspořádal
v sobotu 22. dubna 2017 slavnostní vítání nových občánků našeho města.
Děkujeme pí učitelkám Michaele Hnykové, Jolaně Pokorné a dětem
ze Základní školy v Rokytnici nad Jizerou za velmi hezké básničky.
Martínková Anna

Štěrba Daniel

Patočka Vendelín

Lukeš Tobias

Biemann Matyáš

Skrbek Filip

Jiroušová Tereza
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Bergr Tadeáš
Bergr Nikolas

Jindřišek Ondřej

6-7/2017
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Sport
 LYŽOVÁNÍ

Ski klub Masters
Ve dnech 20. – 25. 3. 2017 se uskutečnilo Mistrovství světa Masters ve švýcarském Meiringenu.
Naši závodníci pro náš Ski klub Masters Rokytnice n. J., z.s. přivezli ve svých kategoriích dva cenné
kovy.
S velkou konkurencí se krásně popasoval Jan
 ermák st., který získal bronz v obřím slalomu
Č
a Vladimíra Krejčí vybojovala stříbro ve slalomu.

 VOLEJBAL

 KUŽELKY

Volejbal mládeže v sezóně 2016 – 2017

Zprávy o průběhu soutěžního ročníku
2016 – 17

Volejbalový oddíl TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou se v letošní sezóně opět zúčastnil okresní soutěže mládeže. Mládežnická soutěž je
pořádána Okresním volejbalovým svazem Semily, ale od letošní sezóny se volejbalových turnajů bohužel neúčastní družstvo Semil, kde
mládežnický volejbal zanikl.
Na podzim 2016 a na jaře 2017 byly pořádány vždy tři turnaje,
v zimě byl uspořádán ještě jeden turnaj halový. Na turnajích se hrálo
systémem „každý s každým“. Kromě Rokytnice nad Jizerou se turnajů účastnila družstva z Poniklé, Rovenska pod Troskami, Turnova „A“,
Turnova „B“ a z Mnichova Hradiště.

Družstvo A skončilo na 7. místě v ligové soutěži, družstvo B obsadilo pěkné 5. místo ve VČP a družstvo C skončilo na 9. místě ve VČS.
Naše mládež se zúčastnila 5 turnajů – PMN. V letošních přeborech
jednotlivců Libereckého kraje jsme se reprezentovali skoro ve všech
kategoriích. Dorost – Daniel Zuzánek, junioři – Jan Mařas, ženy – Eva
Novotná. Seniorky – Libuše Hartychová, muži – Pavel Hanout, senioři
– Zdeněk Novotný a Milan Valášek.
V kategorii dorostu postoupil na mistrovství České republiky Daniel
Zuzánek, který se umístil na 33. místě. V juniorech obsadil Jan Mařas 31. místo. Dalším postupujícím v kategorii seniorů se stal Zdeněk
Novotný ml. Skončil na 18. místě.
Od 13. 5. 2017 do 1. 7. 2017 probíhá v kuželně Rokytnický turnaj
dvojic. Kdo by měl zájem, může se přihlásit.

 ŠACHY

Výsledky turnajů
Po podzimní části soutěže bylo naše družstvo na průběžném druhém místě. Zimního turnaje jsme se bohužel nemohli zúčastnit, a o to
více volejbalové práce to pro naše hráče a hráčky bylo v jarní části
soutěže. I přesto, že jsme na posledním turnaji 28. 5. 2017 v Turnově
jednoznačně vyhráli všechny zápasy (a dokonce jsme porazili dosud
neporažený tým z Mnichova Hradiště), nedokázali jsme se na celkovém druhém místě udržet a skončili jsme o jediný turnajový bod na
místě třetím.
V každém případě se naše družstvo oproti minulým ročníkům stále zlepšuje a rozrůstá se nám i počet hráčů a hráček, kteří jsou schopni hrát zápasy – doufáme, že příští rok si jich turnajovou atmosféru
vychutná opět více.
Na podzim se opět chystáme účastnit se mládežnické okresní soutěže smíšených družstev, a to v nových růžových dresech, které si tým
(téměř) jednoznačně vybral.
Konečné pořadí okresního přeboru žactva 2016/2017:
1. VK Mnichovo Hradiště
2. ZŠ Rovensko pod Troskami
3. Spartak Rokytnice nad Jizerou

4. TJ Turnov „A“
5. Sokol Poniklá
6. TJ Turnov „B“

 Koncem dubna pořádal náš oddíl „Jarní krkonošský turnaj v rapid šachu“. Zúčastnilo se 19 hráčů, což byla tentokráte průměrná
účast, také vzhledem k tomu, že se ve stejném termínu konal turnaj
v Šárovcově Lhotě. Zvítězil Ondřej Pražák z Tanvaldu, z našich hráčů skončil nejlépe Z. Lenc, který obsadil 2. místo. Z. Hollmann obsadil 4. místo, J. Wunsch 6. místo, Z. Joukl 7. místo a J. Kubát 8. místo.
Dalších našich 5 hráčů včetně dvou žáků skončilo ve druhé polovině tabulky. Turnaj měl hladký průběh, o což se jako vždy postarali
L. Šimůnek a J. Pohořalý.
 Ve Stráži pod Ralskem se konal 6. 5. 2017 „Strážský rapid”. Startovalo 50 hráčů. Z našich hráčů obsadil Z. Joukl 6. místo a Z. Lenc
7. místo. Z. Hollmann obsadil 16. místo, V. Plháček 23. místo a J. Hanuš 42. místo.
 V Liberci se hrál 13. 5. 2017 „Šimíčkův memoriál” rovněž v rapid
šachu. Startovalo 26 hráčů. Dařilo se Z. Hollmannovi, který obsadil
2. místo. V. Plháček skončil 21. a J. Hanuš 23.
 21. 5. 2017 u příležitosti „Valdštejnských slavností” ve Frýdlantu
se hrál také turnaj v rapid šachu. Startovalo 42 hráčů včetně 4 hráčů z Polska. Turnaj se hrál v pěkném prostředí, účastníky přišel pozdravit vévoda Valdštejn s družinou. Z našich hráčů obsadil Z. Hollmann 3. místo, Z. Joukl skončil 5., Z. Lenc obsadil 19. místo a J. Hanuš
29. místo.
Za šachový oddíl Zdeněk Hollmann

Bronislav Patočka ml.
Rokytnický zpravodaj
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 SILOVÝ TROJBOJ

Mezinárodní mistrovství ČR a SR
v silovém trojboji a dřepu
Příbram 7. 4. - 9. 4. 2017
V této soutěži se předvedl veterán Tomáš Sedláček,
který obsadil 1. místo v kategorii masters
a též 1. místo ve dřepu.
Tím splnil nominační limit na nadcházející MS,
které se bude konat na podzim v České republice.

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou připravuje pro následující období tyto akce:
Turistické posezení u saní
 Dne 17. 6. 2017 ve 14:00 hod. sraz v Horní Rokytnici n. Jiz. u Modré Hvězdy. Odtud se vydáme pěšky k saním v Bratrouchově. Buřty
a něco na zahřátí s sebou. Nějaké suché větve nasbíráme cestou.
 Akci organizuje: Jaroslav Hejral, tel: 737 248 405.

Svatojánský výlet aneb oslava letního slunovratu
 Dne 24. 6. 2017 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem (Pražákem) do
Mírové pod Kozákovem, Na Špici. Odtud půjdeme úbočím Kozákova
přes Měsíční údolí, Drábovnu, Radostnou studánku až na vrchol magické hory Kozákov (744 m n. m.) k turistické chatě KČT Semily (oběd).
V případě příznivého počasí daleké výhledy a možnost výstupu na
rozhlednu. Dále po silnici k rozcestníku a po zelené přes Komárov
k turistickému rozcestníku Na Rovném – po hlavní silnici až k rozcestí
u rozvodny VČE – zde doleva asi 500 m dále po cyklostezce k chalupě
– místní část Semil zvaná „Kopaniny“, kde nás čeká posezení u ohně opékání buřtů, pivo, víno, káva, občerstvení. Délka trasy: max. 12 km.
Odjezd: linkovým busem ze Semil v 15:03 hod. nebo v 16:55 hod.
 Výlet organizují: Marcela a Mirek Hančovi – předběžné přihlášky na
tel. č. 608 952 404 nebo na e-mailu: marcelahancova@email.cz

Třešňobraní v Hořicích
 Dne 1. 7. 2017 v 6:03 hod. odjezd linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Martinic. Odtud vlakem do Hořic. Předpokládaný návrat okolo 18:00 hod.
 Výlet organizuje: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735.

Cyklovýlet Pojizeřím
 Dne 2. 7. 2017 v 8:00 hod. sraz na kolech u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz. Odtud po vzájemné domluvě vyrazíme do okolí. Najedeme
max. do 50 km. Výlet slouží jako náborová akce KČT. Budete nezávazně seznámeni s podmínkami členství a výhodami členství v KČT.
Návrat mezi 16:00 až 18:00 hod. Bližší informace podá vedoucí akce.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.
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Východ slunce na Harrachových kamenech
 Dne 6. 7. 2017 v 00:10 hod. sraz v Horní Rokytnici n. Jiz. u Modré Hvězdy. Odtud pěšky po trase: fotbalové hřiště – Světlanka – Dvoračky sedlo mezi Kotlem a Lysou horou – Harrachovy kameny. Vybavení:
baterky nebo čelovky (samozřejmě svítící), občerstvení, fotoaparáty.
 Účast hlásit předem vedoucímu akce.
 Akci organizuje: Jaroslav Hejral, tel: 737 248 405.

Dobytí Smrku z Polska
 Dne 15. 7. 2017 v 8:00 hod. sraz na kolech u sportovní haly v Rokytnici
n. Jiz. Trasa: Rokytnice nad Jizerou – Harrachov Mýtiny – Orle – chatka Górzystów – Droga Borowinova – Drwale – Droga Telefoniczna –
Lacznik – SMRK – Drwale – Rozdrože pod Kopa – Rozdrože pod Cicha
Równia – Jakuszyce – stará celní cesta Harrachov – Rokytnice nad Jizerou. Délka trasy: cca 80 km. Možnost krácení z Orle nebo z Górzystówa do Jakuszyc, po staré celní cestě do Harrachova a Planýrkou
do Rokytnice. Je žádoucí potvrdit předem účast! Účastníci jedou na
vlastní nebezpečí.
 Akci organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.

Krajem Zapadlých vlastenců
 Dne 29. 7. 2017 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem (Pražákem) do
Vysokého n. Jiz., nám., kde se zaregistrujeme na 41. ročník pochodu.
Délka tras 12,14, 27 a 50 km. Nebo si můžeme udělat samostatný
výlet po okolí Vysokého nad Jizerou. Odjezd z Vysokého n. Jiz. v 13:45,
14:00 nebo 15:45 hod.
 Akci organizuje: Tonda Sajdl, tel: 604 836 063.

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

Mladá rodina se dvěma dětmi hledá
byt 3+1 k pronájmu v Rokytnici.
Tel. 773 216 815

Prádelna Rokytnice
přijme na HPP 1 pracovníka
+ brigádníky na léto.
Tel. 731 763 448
E-mail: pradelnarokytnice@seznam.cz

Dlouhodobě pronajmu byt 2 + 1
v Jablonci nad Jizerou – Letná.
K dispozici od 1. 9. 2017.
Tel. 604 726 586

14.
HARRACHOVVSNKOSÉTI
PIVNÍ SL A
SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVOSAD & SYN
A MĚSTO HARRACHOV VÁS ZVOU NA

sobota 22. 7. 2017

Přijmeme pracovníka
na celoroční údržbu
(sekání trávy, úklid sněhu) a dohled
na podnikovou chatu Geofyzikálního
ústavu AV ČR,
Dolní Rokytnice nad Jizerou č.p. 275,
Zimní strana.

Kontakt: peterkova@ig.cas.cz
Tel.: 607 611 975
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KRKONOŠSKÁ DECHOVKA

1200 – 1230

Zahájení majitelem sklárny a starostkou města

1400 – 1600

BANDIT (country)
TRIO LUBOŠE POSPÍŠILA (folk-rock)

1600 – 1630

Finálové kolo soutěže „držení tupláku na čas“

1230 – 1400

1630 – 1800

ZZ TOP – Czech revival band (revival)

1800 – 1830

Finálové kolo soutěže „pití piva na čas“

1830 – 2000
2000 – 2200

Doprava
V pozdních hodinách bude ZDARMA
zajištěn odvoz účastníků autobusem

Časy odjezdů :
22:00, 00:30
Směry odjezdů:
1. Tanvald, Smržovka,
Jablonec nad Nisou
2. Jablonec nad Jizerou,
Rokytnice nad Jiz.

2200 – 2400
2400 – 0010

NEBE (pop-rock)

PETRA JANŮ
& AMSTERDAM

MANIAC (punk-pop)
Ohňostroj – ukončení slavností

Během dne bude probíhat bohatá tombola, prohlídky muzea a sklárny
s příležitostí vyzkoušet si foukání skla. Pro děti budou připraveny dětské dílny s možností vyrobit si vlastní dárkové předměty (sklenice,
mozaiky, obrázky, trička, atd…), skákací hrad a stánky s dobrotami
a hračkami.

Občerstvení
prasátko a kuřátka na grilu, klobásky,
čínské nudle, bramboráčky se zelím,
staročeské trdelníky, cukrovinky,
ovocné destiláty, medovina
a hoóóóóóódně pííííííííva

Soutěže

»Vstupné:

• držení tupláku na čas
• pití piva na čas
• jízda na opilém kole, které zatáčí opačně, než řídí
• hod sudem do dálky

» dospělí 150 Kč,
» školní děti 20 Kč,
» předškolní děti zdarma.
» Změna programu vyhrazena.

www.sklarnaharrachov.cz

plakat harrachovské slavnosti 2017.indd 1
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 ROKYTNICKÝ GEOPARK

 ZDRAVOTNICKÝ KURZ PRO 8. ROČNÍK

 HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

 SPORTOVNÍ KURZ

 ŠPLHAVCI

Periodický tisk územního samosprávného celku. Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
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