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Cena 18,- Kč

ROKYTNICKÁ SVATOMICHAELSKÁ POUŤ
Poslední zářijový víkend patřil naší
Rokytnické Svatomichaelské pouti.
Krakonoš nám sice letos poslal trochu toho deště, ale horalé nejsou
z cukru a ani silné dešťové přeháňky
návštěvníky naštěstí neodradily.
Pouťové atrakce se točily už od
pátečního odpoledne a zaplnily celé
horní parkoviště. Stánků prodejců
bohužel nebylo mnoho, protože
i letošní rok se Rokytnická pouť konala ve stejném termínu jako Svatováclavské poutě ve větších městech.
Ale stánek s novými rokytnickými
kalendáři a regionální literaturou nechyběl. Po celý víkend jezdil z Dolního
náměstí až k lanovce na Lysou horu
turistický vyhlídkový vláček a skiareál
nabídl oblíbené okružní jízdy lanovkou na Lysou horu a nově také výborné občerstvení přímo u lanovky.
Kostel sv. Michaela zpřístupnil svou
věž. V páteční podvečer se tu konal
výjimečný varhanní koncert, v neděli
pak tradiční bohoslužba.
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K pouti patří i sobotní doprovodný program, při němž zahrály oblíbené skupiny Krkonošská dechovka, Naboso a Alibi rock. Svým vystoupením nás potěšily mažoretky a Divadlo Elf zahrálo hned pět pohádek. Poprvé se tu představil Zumba team Damiana z partnerského
města Wojcieszów a mnozí obdivovali jejich nadšení i elán.
U hasičů voněly klobásky a sejkory, od stánku Vysocké pražírny se
linula vůně kávy a nechyběla ani cukrová vata, balónky či perníková
srdce.
I přes přeháňky celá řada návštěvníků vydržela až do konce
a odměnou jim byl velkolepý ohňostroj.
Také v neděli se na pouť vypravilo hodně lidí. Ovšem odpoledne
se navíc zaplnilo i fotbalové hřiště, kde se konalo utkání „Legendy se
vrací“ s předzápasem malých fotbalistů, a velcí hráči z Rokytnice, Jablonce a Harrachova ukázali, že fotbal hrát pořád umí.
Letošní Rokytnická Svatomichaelská pouť je za námi. Snad přinesla
zábavu a prima zážitky i vám.
A my se už těšíme na přípravu našich Vánočních trhů, které se budou konat v sobotu 7. 12. 2019. Srdečně vás na ně zveme!
JH
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Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Poskytnuté příspěvky a dotace z rozpočtu města
 Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku požádalo
o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč na provozní náklady na rok 2019 na poskytování sociální služby domova se zvláštním režimem. V „Domově Přístav“ Armády spásy ČR
v Šumperku žije jeden občan s trvalým pobytem v Rokytnici nad
Jizerou. Do domova se ho podařilo umístit v době, kdy byl déle než
rok hospitalizován v nemocnici v Lomnici nad Popelkou a kdy nemocnice opakovaně žádala o zajištění jeho ubytování, jinak hrozila
převozem klienta na invalidním vozíku do místa trvalého bydliště,
což je adresa ohlašovny MÚ Rokytnice nad Jizerou. Pokud bude
realizováno společné financování sociálních služeb obcemi v rámci
ORP Jilemnice, bude Domov Přístav v Šumperku zařazen do sítě
ORP Jilemnice a bude společně financován. Radě města bylo zároveň předloženo platné Rozhodnutí o registraci sociálních služeb
žadatele a Pověření Olomouckého kraje k výkonu služby obecného hospodářského zájmu. Sociální úsek doporučil poskytnout
dotaci v požadované výši 20.000,- Kč. Rada města poskytnutí této
dotace schválila.
Schválení smlouvy o poskytnutí služeb
– bezplatné odebírání jedlých olejů a tuků
 Radě města byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí služeb
– bezplatné odebírání jedlých olejů a tuků s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice. Předmětem smlouvy je obsluha
sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr jedlých olejů a tuků od
obyvatel, zajištění nakládky, odstraňování, likvidace, dostatečná
frekvence odvozu a manipulace s odpadem a udržování čistoty
v okolí jednoho metru kolem nádoby. Odvoz bude prováděn v požadovaných lhůtách, a to 1x za měsíc. Sběrná místa na umístění
nádob pro odebírání jedlých olejů a tuků jsou 4, a to před bytovým domem čp. 272 Dolní Rokytnice podél odstavné plochy vedle
nádob na textil a elektrozařízení, za budovou MÚ Horní Rokytnice
197, nad bytovým domem čp. 647 Horní Rokytnice v rámci sběrného místa tříděných odpadů a pod čp. 515 Horní Rokytnice u místní
komunikace v rámci sběrného místa tříděných odpadů. Rada města byla zároveň informována, že v souvislosti s tímto krokem zároveň dojde k úpravě obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady, která bude předložena ke schválení na následujícím veřejném
jednání zastupitelstva města. RM uzavření smlouvy schválila.
Prodej vozidla Gazelle
 Výzva k podání nabídky na odkup užitkového automobilu byla
zveřejněna od 2. 7. do 22. 7. 2019 na úřední desce města a na
webových stránkách města a dále byla rozeslána odběratelům
informací prostřednictvím služby e-mailing. Ve stanovené lhůtě
byly doručeny celkem 3 nabídky v listinné podobě. Všechny nabídky splnily podmínky uvedené ve výzvě a vzhledem k tomu, že ve
výzvě bylo uvedeno, že při hodnocení nabídek bude upřednostněn
zájemce, který nabídne vyšší kupní cenu, byl radě města předložen
návrh usnesení, kterým by byl schválen prodej vozidla společnosti
Kampa – Marynka s.r.o., se sídlem Dolní Branná 172, 543 62 Dolní
Branná, která nabídla nejvyšší kupní cenu 105.800,- Kč bez DPH.
RM prodej schválila.
Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Stavební úpravy
hygienického zázemí MŠ Horní – I. etapa“, se společností
L & P stavební, s.r.o., Stráž nad Nisou – prodloužení termínu
prací a navýšení ceny díla
 Zhotovitel akce požádal o změnu termínu dokončení díla, a to
z důvodu provádění víceprací na stavbě z rozhodnutí objednatele,
kde technologický postup odsouhlasených víceprací je časově ná-

ročnější, než bylo původně plánováno. Z tohoto důvodu zhotovitel
navrhl termín ukončení a předání díla 30. 9. 2019, oproti plánovanému dokončení 30. 8. 2019. Mateřská škola byla provozuschopná
od pondělí 2. září 2019 s tím, že bude pro celou mateřskou školu
sloužit sociální zázemí ve 3. NP. Navýšení ceny díla nastalo také
v důsledku provádění víceprací, které vznikly na základě požadavku objednatele. Nová cena díla je 2 115 240,10 Kč vč. DPH, což je
o 217 414,39 Kč vč. DPH navýšení oproti původní smlouvě o dílo.
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k příslušné smlouvě.
Uzavření rámcové příkazní smlouvy s Liborem Lukešem,
pohřební služba Jilemnice
 Radě města byl předložen návrh rámcové příkazní smlouvy s panem Liborem Lukešem, který provozuje pohřební službu v Jilemnici. Předmětem smlouvy je zajištění kompletní pohřební služby pro
město Rokytnice nad Jizerou v případech, kdy povinnost pohřbení
zemřelého vznikne příkazci dle § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů (sociální pohřeb).
Rada města uzavření této smlouvy schválila.
Ukončení nájemních vztahů s VHS Turnov
 Město Rokytnice nad Jizerou uzavřelo s VHS Turnov dvě nájemní
smlouvy. Jedná se o Smlouvu o nájmu kanalizačního sběrače ze dne
31. 3. 2005, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2011 a Smlouvu o nájmu ČOV ze dne 14. 11. 2006, ve znění jejího dodatku č. 1
ze dne 8. 9. 2011. Návrh na ukončení vzešel na základě vzájemné
dohody z proběhlých jednání vedení města Rokytnice nad Jizerou
a VHS Turnov a současně s podmínkou schválení záměru převodu
zbytkového vodohospodářského majetku města do vlastnictví VHS
Turnov na základě vzájemně projednané smlouvy o bezúplatném
převodu majetku. RM schválila ukončení obou nájemních smluv
k datu 30. 9. 2019 za podmínky schválení převodu majetku ČOV na
následujícím jednání zastupitelstva města dne 25. 9. 2019.
Pověření Kláry Pampelové jako koordinátora pro projekt
Zdravé město a místní Agendu 21
 Město Rokytnice nad Jizerou je od roku 2015 členem asociací Národní síť Zdravých měst (dále jen NSZM) a místní Agendy 21 (dále jen
MA21). Politik a koordinátor Projektu Zdravé město (dále jen PZM)
a MA21 jsou hlavními postavami, podílejícími se na realizaci PZM
a MA21. Zastupitelstvo města pověřilo dne 29. 4. 2015 Ing. Petra
Matyáše jako politika PZM a MA21. Politik PZM a MA21 zastřešuje
základní procesy v rámci PZM a MA21 navenek, kde aktivní spolupráce politika je nezbytnou podmínkou úspěšného fungování PZM
a MA21. Pro možný postup v kategoriích NSZM a správné aplikování kritérií MA21 je nutné pověřit koordinátora, který:
»» zajišťuje komplexní sledování procesů PZM a MA21, vyhodnocuje a přináší potřebné podněty a inovace - komunikuje s NSZM,
realizuje kampaně (např. Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility/ den bez aut…), pořádá veřejné diskuze – kulaté
stoly
»» jde za cílem, aby Město úspěšně uplatňovalo hodnoty zdraví,
udržitelného rozvoje a kvality života v praxi prostřednictvím kvalitní veřejné zprávy a rozvíjí mezinárodní PZM a MA21
»» úspěšně realizuje a prosazuje kvalitní realizaci PZM a MA21 –
proces zavádění PZM a MA21 je řízen a vyhodnocován dle kritérií MA21
»» zapojuje veřejnost do PZM a MA21 – vytváří místní partnerství
»» přináší informace o PZM a MA21 veřejnosti – zpravodaj, přednášky
»» profesně se vzdělává a aktivně získává informace o PZM a MA21
 Rada města po projednání pověřila Kláru Pampelovou, DiS. jako
koordinátora pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21.
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Návrh na schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku č. 20190009 –
Přestavba lávky přes Jizeru, Blansko
 Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo dne 16. srpna 2019 formou
Výzvy k podání nabídky celkem 22 firem. Současně byla zveřejněna
tato výzva na webových stránkách Města. Ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 9. září 2019) bylo doručeno celkem 5 nabídek. Z výběrového řízení se omluvilo 8 oslovených firem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 3.205.302,16 Kč bez
DPH. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 9. září
2019. Pověřená komise provedla hodnocení doručených nabídkových cen a sestavila výsledné pořadí, kde jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka s nejnižší podanou nabídkovou
cenou s pořadovým číslem 5 SaM silnice a mosty a.s., která podala
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Následně byl uchazeči odeslán doplňující dotaz k položkám s mimořádně nízkou cenou, kde
dotaz i odpověď jsou uvedeny v protokolu o dotazu č. 1 k nabídce
č. 5. Po obdržení odpovědi hodnotící komise doporučuje vyřazení
účastníka z dalšího hodnocení ve výběrovém řízení.
Po vyřazení nabídky č. 5 byla jako nejvhodnější nabídka s nejnižší podanou nabídkovou cenou vyhodnocena nabídka s pořadovým číslem 2 a nabídkovou cenou ve výši 5.571.110,35 Kč včetně
DPH a požadované rezervy (241.000,- Kč včetně DPH) předložená
uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677,
530 02 Pardubice, IČ: 25253361. Rada města následně schválila
zadání této zakázky.
Rada města zadání zakázky schválila a zároveň pověřila starostu
města zasláním žádosti Městu Jablonec nad Jizerou o uzavření
Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, kde budou posunuty termíny plnění a upravena cena
dotace dle skutečnosti.
Město Jablonec nad Jizerou se na této akci bude podílet finanční
částkou ve výši 50 % nákladů, a to po odečtení dotace poskytnuté
Libereckým krajem ve výši 1.800.000,- Kč.

Návrh na schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku č. 20190010 –
Oprava cesty a mostu z Vilémova do Havírny
 Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo dne 16. srpna 2019 formou
Výzvy k podání nabídky celkem 22 firem. Současně byla zveřejněna tato výzva na webových stránkách Města. Ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 9. září 2019) byly doručeny celkem 3 nabídky.
Z výběrového řízení se omluvilo 9 oslovených firem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 2.589.076,46 Kč
bez DPH. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne
9. září 2019. Při kontrole nabídek hodnotící komise zjistila, že
v nabídce uchazeče č. 3, spol. STRABAG a. s., není v položkovém
rozpočtu SO 01 vyplněna pol. č. 49 „PROTIKOROZ OCHRANA OK
KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ 320um“, tudíž
nabídku s pořadovým číslem 3 doporučuje vyřadit. Dále nabídka
č. 1 uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. měla v krycím listu
chybně uveden termín realizace zakázky. Uchazeči č. 1 byl odeslán
doplňující dotaz, který je i s odpovědí uchazeče uveden v protokolu
o dotazu č. 1 k nabídce č. 1.
Po obdržení odpovědi pověřená komise provedla hodnocení nabídek a sestavila výsledné pořadí, kde jako nejvhodnější nabídka
byla vyhodnocena nabídka s nejnižší podanou nabídkovou cenou.
Jedná se o doručenou nabídku s pořadovým číslem 1 a nabídkovou cenou ve výši 5.546.334, 86 Kč včetně DPH a požadované
rezervy (242.000,- Kč včetně DPH) předloženou uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice,
IČ: 25253361.
Rada města zadání zakázky schválila a zároveň pověřila starostu
města Ing. Petra Matyáše zasláním žádosti Obci Paseky nad Jizerou
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na tuto akci.
Obec Paseky nad Jizerou se na této akci bude podílet finanční
částkou ve výši 50 % nákladů, a to po odečtení dotace poskytnuté
Národním programem Životní prostředí ve výši 2.000.000,- Kč.

Zastupitelstvo města, konané dne 25. září 2019
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení paní Jana Černá a Mgr. Blanka Herčíková a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 19. 6. 2019.
 rozpočtové opatření č. 6/2019 a pověřilo Mgr. Denisu Hančovou
provedením schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou pro rok 2019.
 bezúplatný převod níže uvedeného souboru movitých a nemovitých věcí (čistírny odpadních vod a páteřního kanalizačního řadu)
formou darování do majetku Vodohospodářského sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934:
 Nemovité věci v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou:
»» st. p. č. 1028/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1078 m2 se
stavbou, která je její součástí: Dolní Rokytnice, č. p. 500, stavba
technického vybavení (umístěná na st. p. č. 1028/2),
»» p. p. č. 1074/5 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 16 m2,
»» p. p. č. 1075/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 19 m2.
 Movité věci:
»» technologická část ČOV – rok pořízení 1995,
»» kanalizace „O“ – stavba rok pořízení 1996,
»» kanalizace „1“ – stavba rok pořízení 1996,
»» kanalizace náměstí – stavba rok pořízení 1985,
 a zároveň pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle přílohy.
 na základě nabídky Komerční banky a.s. přijetí revolvingového úvěru s možností čerpání finančních prostředků do výše 12 milionu Kč
na předfinancování investiční akce „Česko – polská Hřebenovka –
západní část – Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše“
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realizované v letech 2019 – 2021 v rámci operačního programu
Interreg V - A Česká republika – Polsko. ZM pověřilo starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o úvěru.
dohodu a zrušení běžného účtu č. 2058710100/4300, dodatek
č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 2013-4041-GU, dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 2013-4042-GU a dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru
č. 2010-4354-GU, vše mezi ČMZRB a.s. jako bankou a městem
Rokytnice nad Jizerou jako klientem a pověřilo starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem této dohody a těchto dodatků.
poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 350.000,- Kč
městu Harrachov, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov,
IČ: 00275697, za účelem provozu stroje Pisten Bully 160D a provádění údržby běžeckých stop na území města Rokytnice nad Jizerou
a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na území ORP Jilemnice a pověřilo starostu k jeho podpisu se všemi spádovými obcemi ORP Jilemnice.
postup při spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice.
postup aktualizace Základní sítě sociálních služeb ORP Jilemnice.
poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou
v roce 2020 ve výši 237.600,- Kč Městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808. Příspěvek je
poskytován na základě Memoranda o dlouhodobé spolupráci a je
účelově vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb na
území ORP Jilemnice.
poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2020 ve výši 414.024,- Kč
společnosti ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., se sídlem Horní Rokytnice 590,
Rokytnice nad Jizerou, IČ: 03781224 za účelem financování pečovatelské služby poskytované příjemcem na území města Rokytnice
nad Jizerou v roce 2020 a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní
















smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města v roce 2019 ve
výši 450.000,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína
Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934 na realizaci investičních akcí
„Rokytnice nad Jizerou – obnova ČOV – I. etapa“ a zároveň schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v předloženém znění.
směnu části pozemkové parcely č. 1707/4 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely č. 1700, na které se
nachází část komunikace (vlastník Benda David), vše v k.ú. Dolní
Rokytnice. Směna bude provedena až po vyjmutí předmětné části
pozemku ve vlastnictví Davida Bendy z bankovní zástavy v rozsahu
m2 za m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno za účasti zástupce Města.
prodej stpč. 1117 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Stavebnímu bytovému družstvu Semily, Bavlnářská 360, Podmoklice, 513 01 Semily, IČ: 45527, zastoupenému Bohuší Randákovou – předsedkyní
představenstva a Pavlem Svěceným – místopředsedou představenstva, Čižinským Pavlovi a Petře, Horní Rokytnice 647, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Ing. Navrátilové Evě a Tomešovi Alexeji, Horní
Rokytnice 646, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Svobodové Dáše,
Horní Rokytnice 647, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Schneiderové
Sandře, Horní Rokytnice 646, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Lukeši Lukášovi, Horní Rokytnice 646, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
Ing. Lapihuskovi Vladimíru, Houskova 1859, 413 01 Roudnice nad
Labem, Mgr. Přibylovým Vojtěchovi a Lence, Horní Rokytnice 646,
512 44 Rokytnice nad Jizerou za cenu 200,- Kč / m2.
přijetí daru podílu o velikosti 1 z pozemkové parcely č. 3368/72
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od pana Romana Kučery, Plzeňská 2139/8, 370 04 České Budějovice.
záměr prodeje pozemkové parcely č. 2830/2 v k.ú. Dolní Rokytnice
za cenu 120,- Kč / m2.
záměr směny části pozemku stpč. 206 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, na které se nachází část komunikace (vlastník manželé Petr
a Ivana Štensovi) o výměře cca 60 m2 za část pozemkové parcely
č. 1369/11 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) o shodné výměře.
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3347 o výměře cca 23 m2
a části pozemku parc.č. 2141/1 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou.
směnu části pozemkové parcely č. 1898/3 o výměře cca 19 m2
(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely
č. 3289 o výměře cca 20 m2 (vlastník Grim Jiří Ing. arch.), vše v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou s doplatkem rozdílu ve výměře ve výši
240,- Kč / m2.
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o právu stavby a o finančním
příspěvku na realizaci stavby s panem Tomášem Udatným, Horní
Rokytnice 640, 512 45 Rokytnice nad Jizerou; Smlouvy o smlouvě
budoucí o právu stavby, o smlouvě budoucí o zřízení služebností
a o finančním příspěvku na realizaci stavby s panem Milanem Udatným, Horní Rokytnice 565, 512 45 Rokytnice nad Jizerou; Smlouvy
o smlouvě budoucí o právu stavby, o smlouvě budoucí o zřízení
služebností a o finančním příspěvku na realizaci stavby s paní
Vlastou Erlebachovou, Horní Rokytnice 503, 512 44 Rokytnice nad
Jizerou; Smlouvy o smlouvě budoucí o právu stavby, o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o finančním příspěvku na
realizaci stavby s manželi Janem a Mgr. Lucií Pěničkovými, Horní
Rokytnice 568, 512 45 Rokytnice nad Jizerou; Smlouvy o smlouvě
budoucí o právu stavby, o smlouvě budoucí o zřízení služebností a o finančním příspěvku na realizaci stavby s manželi Liborem
a Mgr. Miroslavou Nývltovými, Rokytno 32, 512 45 Rokytnice nad
Jizerou; Smlouvy o smlouvě budoucí o právu stavby, o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a o finančním příspěvku na realizaci
stavby s manželi Františkem a Jiřinou Kolomazníčkovými, Tyršova 640/31, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; Smlouvy
o smlouvě budoucí o právu stavby, o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a o finančním příspěvku na realizaci stavby s manželi
Jaroslavem a Olgou Alešovými, Tyršova 1823, 250 01 Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část

pozemku parc.č. 1748 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, o výměře
cca 135 m2, určenou pro vybudování výhybny, s paní Věrou Tuláčkovou, Valdštejnská 240, 514 01 Jilemnice, za cenu 200 Kč/m2. ZM
pověřilo starostu města podpisem uvedených smluv.
 uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci stavby „Apartmány Rokytnice“ se společností Rokytnice Development s.r.o., Na Zlatnici 186/15, 147 00 Praha 4 – Podolí,
IČ: 06910521 a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem této smlouvy.
 aktualizaci Plánu rekonstrukcí a oprav místních a účelových komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou.
 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebními odpady na území
města Rokytnice nad Jizerou.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města k datu 31. 8. 2019.
 informace ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s.
o rušení běžných účtů vedených bankou.
 zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od 27. 5. 2019
do 2. 9. 2019.
Zastupitelstvo města zrušilo:
 usnesení č. 625 ze dne 7. 3. 2018.
 usnesení č. 91/2019, kterým byla schválena směna části pozemkové parcely č. 1898/3 o výměře cca 18 m2 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) za část pozemkové parcely č. 3289 o výměře cca 20 m2
(vlastník Grim Jiří Ing. arch. a Grim Jiří Ing.), vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s doplatkem rozdílu ve výměře ve výši 240,- Kč / m2.

Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2494/1 a části pozemkové parcely č. 3368/10 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.

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 zastupitelstva města
se bude konat v prosinci 2019.
Termín a program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

KOUPÍM

zaknihované akcie
společnosti

EPRONA a.s.
Kupní smlouva, cena dohodou.
Tel.: 603 303 899
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Zprávy z města a městského úřadu
NOVÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
– POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ A TUK Z DOMÁCNOSTÍ
V těchto dnech budou po Rokytnici nad Jizerou rozvezeny
4 nové nádoby na tříděný odpad, a to na použité kuchyňské
jedlé oleje a tuky. Nádoba je černé barvy, má velikost 240 l a je
řádně označena druhem odpadu a svozovou firmou.

Nové nádoby jsou umístěny:
 na odstavné ploše u sídla Drobných služeb čp. 143 v Dolní Rokytnici (vedle sběrných nádob na textil a elektrozařízení)
 za budovou městského úřadu čp. 197 v Horní Rokytnici (vedle
nádob na tříděný odpad)
 na sídlišti v Horním koutě (vedle nádob na tříděný odpad
v horní části sídliště)
 Horní Rokytnici, bývalá sběrna papíru (vedle nádob na tříděný
odpad)

Způsob sběru:
 použitý kuchyňský olej stačí doma slévat do PET lahví (ne do
skla)
 uzavřenou PET lahev je nutné následně vhodit do nádoby na
sběr použitého oleje (prozatím 4 stanoviště v Rokytnici nad
Jizerou)
 použitý olej bude následně ekologicky zlikvidován

Důležité:
 Použitý kuchyňský olej do odpadních vod nepatří, neboť tuhne a zanáší potrubí!
 Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu.
 Použitý kuchyňský olej správně nepatří ani do komunálního
odpadu a lze ho v rámci domácnosti třídit a odnášet do určených nádob.
 Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje v našem
městě zajišťuje firma Černohlávek OIL.

UPOZORNĚNÍ NA ÚPRAVU DŘEVIN A ZELENĚ ZASAHUJÍCÍCH DO CHODNÍKŮ
A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ODKLÍZENÍ SNĚHU
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou upozorňuje vlastníky pozemků a objektů, které sousedí s chodníky a místními komunikacemi, na
povinnost údržby dřevin a zeleně, zasahujících do prostoru chodníků
a komunikací. Tato povinnost údržby zeleně vyplývá z § 35 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vlastník pozemku je povinen úpravy zeleně vzrostlé na jeho pozemku provést na vlastní náklady.
V současné době je na některých místních komunikacích a chodnících takový stav, že přerůstající větve z dřevin na soukromých pozem-

cích omezují běžné užívání místních komunikací (zakrývají dopravní
značení, znemožňují zaparkování, zhoršují průjezdnost apod.) a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na nich (např. zhoršují rozhledové poměry).
Pokud vlastník pozemku nezajistí dostatečnou údržbu dřevin a zeleně, vyzve ho silniční správní úřad k jejich úpravě a stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě. V případě, že nedojde k odstranění této zeleně
ve stanovené lhůtě, silniční správní úřad zahájí s vlastníkem pozemku
správní řízení ve smyslu § 35 zákona 13/1997 Sb., a bude mu stanovena lhůta pro odstranění. V případě, že ani v této lhůtě nedojde k nápravě, ořez přerostlé zeleně zajistí městský úřad na vlastní náklady
a vynaložené náklady bude požadovat po vlastníkovi pozemku.
Stejné upozornění se týká i odklízení sněhu spadlého ze střech
domů. V případě pádu sněhu na komunikaci je povinností vlastníka
objektu sníh neprodleně odstranit. Pokud není v jeho možnostech
toto učinit, může s Městem Rokytnice nad Jizerou uzavřít smlouvu,
která tyto situace řeší. Zcela nepřípustné je vyhazování sněhu z okolí
domů do komunikací. Toto se děje poměrně často a způsobuje to velké dopravní problémy.

Ilustrační foto
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Tato opatření by měla vést ke zlepšení dopravní situace na území našeho města a měla by mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ RADNICE
V letošním roce se Městu Rokytnice nad Jizerou podařila uskutečnit další část výměny oken budovy radnice, konkrétně se jednalo o realizaci projektu „Výměna oken v přízemí budovy radnice v Rokytnici
nad Jizerou“. Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje, tedy z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura,
památková péče a cestovní ruch, v rámci programu podpory č. 7. 2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji.

Výměna oken probíhala v přízemí budovy radnice, kde se původní dřevěná špaletová okna nacházela již v havarijním stavu. Dřevěné
rámy oken byly rozeschlé a prohnilé. Jednotlivá křídla oken byla svěšená a zkřivená, nešla dostatečně dovřít a netěsnila. Tmel u zasklení
byl rozpraskaný a odpadával.
V rámci projektu byla realizována výměna oken v kancelářích č. 3,
č. 4 (úsek sociální a matrika) a č. 5 (celé zázemí lékaře), kde se jednalo
o výměnu celkem dvanácti rámů a výplní okenních otvorů. Nová špaletová okna jsou vyrobena jako přesná materiálová a tvarová replika
stávajících oken, která z estetického hlediska podtrhují eleganci části
fasády radnice. Nová okna jsou zhotovena z masivních smrkových

PROVOZNÍ DOBA

Městského informačního centra
ŘÍJEN, LISTOPAD
PONDĚLÍ

ZAVŘENO

ÚTERÝ

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

STŘEDA

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

ČTVRTEK

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

PÁTEK

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

SOBOTA

9:00 – 13:00

NEDĚLE

ZAVŘENO

profilů, které jsou osazeny do stávajících okenních otvorů. Vnější křídla oken jsou opatřena izolačním dvojsklem, vnitřní křídla oken jsou
zasklena jednoduchým sklem o tloušťce 4 mm.

Liberecký kraj podpořil tento
projekt účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši
145 185 Kč, což činí 30 % z celkových
nákladů projektu. Celkové náklady projektu odpovídají 483 950 Kč.
Snaha o postupnou výměnu všech oken v budově radnice bude pokračovat i v dalších letech.

PODĚKOVÁNÍ
Firma STEMRO s.r.o. - Rokytnice nad Jizerou
chce touto cestou poděkovat
Matyáši Doubkovi a Matěji Poslušnému.
3. 9. 2019 našli na silnici v Dolní Rokytnici klíče
od nákladního automobilu a předali je
Policii ČR.
Díky jejich poctivosti nám byly ušetřeny
nemalé starosti.
M. Štěpánek

7

STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MŠ HORNÍ – I. ETAPA
V únoru letošního roku Město Rokytnice nad Jizerou
vypsalo výběrové řízení na stavbu s názvem „Stavební
úpravy hygienického zázemí MŠ Horní – I. etapa“. Mateřská škola v Horní Rokytnici letos slaví 40 let od otevření
a hygienická zařízení pro děti a personál již vykazovala
značnou opotřebovanost, respektive odpovídala stáří
budovy a zařízení. Hlavním důvodem stavebních úprav
bylo zarostlé a znečištěné vodovodní potrubí, které již
neumožňovalo plnohodnotný průtok vody. Kapacita zařizovacích předmětů nevyhovovala současným potřebám a požadavkům platné legislativy. Z důvodu velkého
rozsahu a finanční náročnosti akce byly stavební úpravy
rozděleny do dvou etap. Letos byla provedena I. etapa:
hygienické zázemí dětí – umývárny a WC v 1. NP – 3. NP,
včetně WC určeného pro zahradu v 1. NP. II. etapa, která
řeší hygienické zázemí personálu – WC pedagogů a přípravny v 1. NP – 3. NP a hygienické zázemí personálu
kuchyně v 2. NP, bude realizována později.
Výzvou k podání cenové nabídky do výběrového
řízení bylo osloveno 41 firem. Celkem byly doručeny 2 cenové nabídky, z nichž na základě hodnocení
cenových nabídek výběrového řízení vyhrála společnost Liebscher&Pohl, spol. s r.o. Samotné stavební práce byly zahájeny 1. 7. 2019. Prvních 14 dní od zahájení
prací byla Mateřská škola v Horní Rokytnici stále v provozu, což obnášelo menší omezení jak pro provoz školky, tak pro stavební společnost.
Stavební práce zahrnovaly kompletní demontáž stávajícího vybavení a starých rozvodů vody a kanalizace
a vybudování nových umýváren a záchodů. Jsou zde tak
provedeny nové rozvody, nové obklady, dlažby, zařizovací předměty a truhlářské výrobky (kryty na radiátory,
poličky, věšáky). Nad rámec plánovaných prací byly vybourány staré podlahy a provedeny nové včetně hydroizolace, nové povrchové úpravy stěn včetně výmalby
a osazení interiérových oken mezi umývárnami a hernami.
Díky těmto změnám došlo k prodloužení doby
realizace a veškeré stavební práce se podařilo dokončit
až 30. 9. 2019. Celkové náklady na stavební úpravy činí
2 159 824,20 Kč.
Na závěr ještě doplním jedno velké „DĚKUJEME“.
Poděkování patří celému personálu MŠ Horní, který se
aktivně podílel na konstruktivním myšlení při realizaci
stavebních úprav. Především bychom chtěli poděkovat
všem účastníkům za jejich ochotu, flexibilitu a nápomocnost při realizaci.
Klára Pampelová, DiS.
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OHLÉDNUTÍ: ROK OD ZPŘÍSTUPNĚNÍ VYHLÍDKOVÉ RADNIČNÍ VĚŽE
V loňském roce, přesně po 115 letech od postavení naší radnice,
byla 27. 9. 2018 návštěvníkům zpřístupněna vyhlídková radniční věž.
Do té doby se nahoru na věž podívalo jen pár zdejších lidí, protože
stavebně nebyla cesta bezpečně zajištěna. Zpřístupnění se realizovalo
v rámci projektu, díky němuž bylo zčásti zrekonstruováno, zčásti postaveno nové schodiště, zábradlí, provedly se stavební úpravy, obnovily se ciferníky a rafičky věžních hodin a instalován byl také moderní
hodinový stroj. Ten původní, který se zrenovoval, je umístěn k obdivu návštěvníků jako exponát. Kromě tohoto unikátu mají návštěvníci možnost prohlédnout si obrazy s velkoformátovými fotografiemi
z historie města a blízkého okolí.

2018

2019

Letos se podařilo vydat i oblíbenou turistickou vizitku, aby naše věž
nemusela chybět v žádném turistickém deníčku.

CELKEM

platící
návštěvníci

s kartou
občana
nebo hosta

září

54

0

54

říjen

326

173

153

listopad

11

0

11

prosinec

20

20

0

duben

19

19

0

květen

235

125

110

červen

79

71

8

červenec

401

286

115

srpen

432

351

81

září

110

74

36

1.687

1.119

568

Pokud jste tu letos ještě nebyli, tak neváhejte! Rádi Vám v Městském informačním centru nebo v Centrální pokladně vstupní žeton
vydáme. Protože podzimem zbarvená Rokytnice nad Jizerou rozhodně stojí za vidění a uzavření věže na zimu se blíží.

Zpětné ohlasy, které se k nám od návštěvníků dostaly, byly veskrze
kladné. Většina z nich byla potěšena jak interiérem tak samozřejmě
úžasným pohledem na panorama hor a celé městečko.
V prostoru dřevěné lávky se dodatečně nainstalovalo osvětlení
a po celé věži také kamerový systém. Na možných vylepšeních turniketu a automatu stále pracujeme, čekáme pouze na úpravu instalační
firmou.
První týdny do věže vystoupalo mnoho místních a také hodně rodáků, kteří se do Rokytnice stále vracejí. Na zimu se však věž musela
uzavřít, aby nebylo posypovou solí hned zničeno nové dřevěné schodiště. Hned po jarním otevření se zájem ze strany místních opakoval,
a navíc se přidalo i hodně turistů. V minulých letech jsme byli často
dotazováni na možnost návštěvy radniční věže - přesto jsme takový
zájem rozhodně nečekali. Zájem a chuť podívat se na město z výšky
byl opravdu velký. Dokonce tak velký, že jsme prodloužili návštěvní
dobu věže. V té souvislosti došlo i k podstatnému navýšení návštěvnosti Městského informačního centra. Věž navštěvují nejen Češi, ale
také Poláci, Němci a v menší míře i třeba Francouzi a Nizozemci. Za
první rok navštívilo věž 1.687 návštěvníků, z toho téměř polovina
během prázdnin.

Otevírací doba radniční věže:
 pondělí – pátek 9:00 – 17:00 hod.
 sobota
9:00 – 13:00 hod.
Pro místní platí, že po předložení karty občana mají vstupné zcela
zdarma. Podobně je tomu u turistů, kteří jsou ubytováni u členů Spolku pro rozvoj cestovního ruchu.
JH
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KNIHA O HISTORII NAŠEHO MĚSTA A CESTA ZA JEJÍM ZPŘÍSTUPNĚNÍM
Každé město má svou historii. I to naše. A mnozí z nás by určitě
uvítali, pokud by historie Rokytnice nad Jizerou byla knižně vydána.
Na takovou knihu se dokonce často ptají i návštěvníci a turisté.
A jedna taková kniha o historii našeho města už existuje. Dokonce jde o opravdu obsáhlou publikaci o neuvěřitelných 794 stranách!
O našem městě, o Rokytnici nad Jizerou.
Knihu odborně a detailně zpracoval německý autor
Prof. Dr. Hans Pichler. Těžko můžeme říci, kolik času strávil nad
farními kronikami, pročítáním
dokumentů, sběrem a tříděním
historických fotografií a kolikrát
musel navštívit semilský archiv
i jiné instituce. O Rokytnici toho
napsal velmi mnoho.
Kniha vznikla na popud
sudetoněmeckého spolku Hohenelbe / Riesengebirge e.V.
v roce 1991. Několik málo výtisků tu už koluje. Ovšem pouze
v německém jazyce, neboť právě v něm byla pro původní krajany vydána. Naše město má
velký zájem na jejím přeložení
do češtiny, abychom mohli knihu zpřístupnit většině obyvatel. Detailněji totiž naši historii ještě nikdo jiný nezpracoval.
Na začátku září jsme se tedy vydali na základě pozvání do německého Marktoberdorfu. Probíhalo zde setkání spolku, tedy lidí, kteří
v Krkonoších kdysi žili. Nedílnou součástí spolku jsou i potomci, kteří do Krkonoš rádi a pravidelně jezdí. Velmi přívětivě nás přijali a vyslechli si naši žádost o souhlas s přeložením a vydáním této knihy
v češtině. Souhlasili i s partnerstvím v projektu, kterým bychom rádi
překlad knihy zafinancovali. Seznámili nás s lidmi, kteří mají vazbu
přímo na naši Rokytnici a vzali nás do místního Krkonošského muzea.
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Ano, daleko od českých hranic, daleko od Krkonoš, je úžasné muzeum
plné krkonošských sbírek, fotografií, předmětů a vzpomínek. V muzeu ukazují zájemcům střípky naší historie a o Krakonošovi vypráví
i svým dětem při různých setkáních.
Až někdy pojedete kolem :-), určitě se tu zastavte, protože je rozhodně na co se dívat.
Možná že se ještě i dnes najde někdo, komu by připadlo nepatřičné knihu psanou lidmi, kteří tu žili před válkou, tedy Němci, překládat
a vůbec se tomuto tématu věnovat. Skutečnosti, které nastaly během
války i po ní, jsou zajisté velmi citlivým tématem a nám nepřísluší tehdejší příčiny a následky ničivé války soudit a hodnotit. Nicméně je to
naše historie, paměti našeho města. To, co je mnohem důležitější,
je věřit v budoucnost a možnost spolupráce lidí na obou stranách
hranice, lidí, jež spojuje jedno místo na Zemi, Rokytnice nad Jizerou
a Krkonoše. Někteří se tu přímo narodili, ať už před válkou nebo po
ní, někteří tu měli své předky a jsou na to hrdi.
Tak pojďme najít společnou řeč, společné projekty a společnou
chuť něco vytvořit.
Doufáme, že se nám záměr překladu a vytištění podaří co nejdříve,
i když to nebude vůbec lehký úkol. Ale snad se na knihu budete těšit
společně s námi.
JH

USKUTEČNILO SE ...
VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MICHAELA
V pátek 27. září od 18.00 hodin proběhl v rokytnickém kostele sv. Michaela varhanní koncert.
Tento koncert se uskutečnil v rámci 13. ročníku Českého varhanního festivalu.
Cílem tohoto festivalu je pořádání koncertů v nejrůznějších městech České republiky,
bez ohledu na jejich velikost, region a význam. Jediným kritériem je propagace historických varhan, jejichž zvukové kvality jsou mnohdy před veřejností utajeny.
Na varhany nám zahrál varhaník, dirigent a hráč na harmonium pan Adam Viktora.
Pěvecky ho doprovodila sopranistka paní Gabriela Eibenová.
Hodinový koncert byl krásným hudebním zážitkem pro všechny přítomné. Během
koncertu byly na plátno promítány fotografie Rokytnice na téma „Čtvero ročních období“. Po skončení koncertu proběhla pro zájemce exkurze s výkladem u historických
varhan, kde nám varhaník pan Adam Viktora ukázal, jak se na tento výjimečný a krásný hudební nástroj hraje, prozradil, že v České republice máme nejvíce varhan na obyvatele na světě. Zájemci si mohli zkusit i nějaký tón na varhany zahrát. Byl to vskutku
nevšední zážitek.
Děkujeme místní farnosti, že jsme zde mohli tento koncert uspořádat. Dále všem,
cca 80 divákům, za jejich účast. A příští rok se třeba do projektu zapojíme znovu…

KABELOVÁ TELEVIZE INFORMUJE
Informace pro obyvatele Rokytnice nad Jizerou v rámci přechodu na nový standard TV vysílání DVB-T2
DVB-T2 neboli novým standardem pozemního (anténního) televizního vysílání je pokryta celá ČR a nyní přichází druhá část celého
procesu – vypínání staršího DVB-T. Z důvodu mezinárodních dohod
a vlády ČR se přechází na nový standard, který přinese zákazníkům
kvalitnější obraz. Tato změna se týká
i služeb kabelové televize.
Vypínání DVB-T bude probíhat postupně, nicméně dokončení se blíží
a je plánováno na počátek roku 2020.
Konkrétně pro lokalitu Rokytnice nad Jizerou je stanoven termín
27. 11. 2019. Abyste naladili vysílání
v DVB-T2 HEVC/H.265, musí televizor nebo set-top box tento standard
podporovat. Set-top box je možné zakoupit i u společnosti KATRO SERVIS,
která je dodavatelem kabelové televize, a která jej nabízí za speciální cenu
726 Kč vč. DPH (+100,- Kč dopravné +
případná instalace). Oproti dostupným
set-top boxům na trhu je jedinečný
v mnoha ohledech. Umí nahrávat programy na flash disk, má multimediální
přehrávač filmů a hudby, má vstup na
RJ45 = internet, má kapacitu až na 1000
kanálů a umí přehrávat webová rádia
i předpověď počasí. Blíže v přiloženém
letáku.

Pokud budete mít o tento set-top box zájem, stačí kontaktovat
společnost KATRO SERVIS na telefonním čísle 487 070 007, kde ho je
možné objednat. Na této zákaznické lince je možné domluvit i termín
jeho instalace a naladění programů.
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Řidiči ZZS LK prošli náročným cvičením
Řidič, ten tvrdej chleba má… A řidič Zdravotnické záchranné služby
obzvlášť. Krom toho, že musí splňovat vše, o čem ve známé písničce zpívá Ladislav Vodička, musí umět řadu dalších věcí. V neposlední
řadě musí být profesní oporou zdravotníkům, musí umět jet opravdu
plynule za každých okolností, musí vědět, co dělat, když mu v sanitě
kolabuje pacient nebo když se dítě dere na svět před příjezdem do
porodnice… Nesmí se bát obtížného terénu a v žádné situaci zkrátka
neztratit hlavu.
Na řidiče Zdravotnické záchranné služby jsou zkrátka kladeny velmi vysoké profesní požadavky. Proto je nutné, aby své znalosti a dovednosti pravidelně obnovovali a cvičili. Letos poprvé si záchranka
cvičení uspořádala sama ve vlastní režii - školícím centrem, vybudovaným přímo v terénu v bývalém vojenském areálu v Ralsku, prošlo
během čtyřdenního cvičení až na výjimky všech 150 řidičů.
Na čtyřech stanovištích trénovali své znalosti v různých oborech –
seznamovali se s novinkami v dopravních předpisech, které se týkají
vozů s právem přednostní jízdy. Učili se manipulaci s vozidlem krizové
připravenosti, vyzkoušeli si například postavit stan, který záchranná
služba využívá v krizových situacích. Měli možnost vyzkoušet si výměnu pneumatiky či jiné opravy drobných defektů přímo v terénu.
A v neposlední řadě na každého řidiče čekala i jízda zručnosti v ob-

tížných podmínkách. Ta sloužila i k tomu, aby se všichni seznámili
s technickými možnostmi nových vozů, které si například umějí sami
ovládat zapojení kol při náklonech v terénu a podobně.
„Ke školení řidičů využíváme různé možnosti, spolupracujeme
s Armádou ČR, jezdíme na polygon… Vlastními silami jsme cvičení
organizovali poprvé a ukázalo se, že to byl krok správným směrem.
Vycházíme z praxe a zaměřujeme se opravdu na to, co může potkat
nás v Libereckém kraji. Školíme sami sebe, což je samozřejmě i silný tmelící moment“, zhodnotil ukončené cvičení ředitel ZZS LK Luděk
Kramář. Dodal, že cvičení pořádané ve vlastní režii je pro záchranku
i ekonomicky výhodnější než využití pronajatých prostor a lektorů.
„Budeme se snažit je jednou za čas zopakovat. V kombinaci s komerčně dostupnými možnostmi je to pro záchranáře ideální tréninková
varianta“, řekl Kramář.
Své řidičské dovednosti si v areálu v Ralsku vyzkoušeli i představitelé Libereckého kraje, který na cvičení finančně přispěl. Pod dohledem
instruktorů si své řidičské schopnosti postupně otestovali jak hejtman
Libereckého kraje Martin Půta, tak i jeho statutární náměstkyně Jitka
Volfová a náměstek pro oblast zdravotnictví Přemysl Sobotka, jenž
také měl nad cvičením záštitu.
Michael Georgiev – ZZS LK

SENIORSKÁ OBÁLKA
Pod tímto názvem se skrývá projekt Ministerstva práce a sociálních věcí. Je určen osamělým seniorům nebo zdravotně postiženým občanům a pomáhá jim v situacích, kdy se dostanou do tísně,
ohrožení zdraví nebo života a nejsou schopni sami komunikovat
se záchranáři. Typickým příkladem je úraz ve vlastní domácnosti,
následné bezvědomí a příjezd záchranné služby na zavolání souseda nebo příbuzného, který si všiml, že se něco stalo.
Člověk, který chce Seniorskou obálku použít, si obstará formulář
– kartu, do kterého vyplní údaje důležité pro záchranáře, a formulář
umístí v bytě na viditelné místo. Důležité údaje jsou jméno a příjmení, alergie, nemoci, kterými člověk trpí, léky, které bere, a kontakty
na blízké osoby.
Liberecký kraj je také zapojen do této iniciativy. Formulář k vyplnění, pokyny k vyplnění a více informací nalezne zájemce na webových stránkách Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, pod heslem
„seniorská obálka“. Dále na webových stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí. Tiskopisy jsou k vyzvednutí také na sociálním úseku
Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou. Formulář (karta) je označen
v záhlaví písmeny I.C.E., což je mezinárodní zkratka s významem „použít v případě nouze“ (In Case of Emergency). V celé České republice
je zachován formulář v jednotné podobě a všechny zásahové jednotky ví, kde mají formulář hledat (dveře lednice zvenku a vstupní
dveře do bytu zevnitř). Zásahovými jednotkami jsou Zdravotnický záchranný sbor, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR a Městská policie.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠKOLNÍ AKADEMIE
Zpočátku letošního února se v myšlenkách paní učitelek Jany Šírové a Hany Hájkové začaly objevovat nesmělé nápady, že by bylo
pěkné, kdyby se rodiče žáků zdejší základní školy mohli přesvědčit,
jaké projekty v rámci hudební výchovy vznikají a že se u nich využívají
netradiční hudební nástroje.

Vše nakonec dostávalo konkrétní obrysy a 4. června 2019 v 17 hodin byla v rokytnickém kulturním domě uspořádána první školní akademie, na které vystoupili žáci všech ročníků v různých hudebních vystoupeních. Součástí podvečera byla i malá výstava výtvarných prací
žáků.
V jednotlivých číslech programu tak návštěvníci mohli vyslechnout
hru na barevné hudební válce, takzvané Boomwhackers, hru na tělo
za doprovodu elektrických kytar a netradičního rytmického nástroje
Carton cajon a na krátký okamžik se všichni diváci přenesli do divadelního sálu při krátkém vystoupení z baletu Labutí jezero. Na závěr
téměř hodinového koncertu si vystupující a diváci společně zazpívali
píseň „Kdysi před léty si lidi občas zazpívali“ od Hany a Pera Ulrychových.
V průběhu podvečerního programu bylo cítit, jak celým sálem
prostupuje uvolněná atmosféra klidu a překvapení všech posluchačů
z toho, co vše se děti za rok naučily a s jakým nadšením jednotlivá čísla
předvedly. Závěrečný potlesk byl proto zaslouženou odměnou všem
vystupujícím.
Chtěla bych tímto poděkovat všem návštěvníkům, kteří štědře přispěli v rámci dobrovolného vstupného. Vybraný obnos bude použit
na nákup nových hudebních nástrojů a techniky pro pestřejší výuku
hodin hudební výchovy.
Díky patří také dalším učitelům rokytnické školy, kteří se na úspěšném hudebním večeru podíleli, a zejména žákům školy, bez jejichž
osobního nasazení by vše zůstalo pouze u představ a přání.
Na závěr snad mohu vyslovit přání, že se všichni opět sejdeme při
podobné příležitosti v duchu slov písně hudební skupiny Hradišťan,
v níž se zpívá: „Když se sejdou lidé, kéž naladí a začnou hrát.“
Mgr. Jana Šírová
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MŠ Dolní Rokytnice
Po prázdninách se opět všichni scházíme ve školce. Staří kamarádi se vítají a radují ze shledání, nové děti objevují pro ně neznámý
svět. Všichni jsou plni očekávání a těší se na společné zážitky. Až se
nás zima zeptá, co jsme dělali, můžeme se pochlubit množstvím zajímavých akcí a výletů. Na jednu výpravu za poznáním jsme se vydali
nedávno do sousedního Harrachova. Cílem naší cesty bylo úspěšně
zdolat Liščí stezku.

26. 9. 2019 – Projektový den MŠ: Týden české hračky
Opět jsme využili možnost zúčastnit se výtvarné dílny v rámci Týdne české hračky v továrně na výrobu hraček Detoa Albrechtice.
Naše děti projevily velkou dávku kreativity a tak za krátkou chvíli začaly na pracovní ploše vyrůstat roztodivné výtvory z dřevěných
kostiček.

Malé Berušky a Koťátka k plnění úkolů přistupovaly s plným nasazením a radost z úspěchu byla veliká. Následoval přesun na dětské
hřiště u lanové dráhy, doplnění energie z batůžků a hurá na prolézačky! Zdatnější Dráčci ze stezky zamířili k Mumlavskému vodopádu.

V soutěži „Vyrob si svoji hračku“ byl letos vybrán do finále výrobek
Kvída Pěničky, Terezky Janatové, Elišky Hornové a Marečka Nováka.
Absolutní vítězkou se v sobotním finále stala naše Terezka Janatová.
(Letos se utkalo 720 soutěžících.)
děti a kolektiv MŠ Dolní Rokytnice
www.msdolnirokytnice.cz
Pouťový týden byl ve znamení příprav na pouť, sbírali jsme ovoce na koláče, pekli štrůdly, Draci zavítali na pouť Pašeráckou stezkou.
Malé děti přes lesíček došly k atrakcím a tam se společně vyfotily.

HLEDÁM
SPOLEHLIVÉHO ČLOVĚKA
NA OBČASNOU VÝPOMOC
- ÚKLID POKOJŮ PLATÍM IHNED HOTOVĚ
200,- Kč/ HOD.

Kontakt: 724 127 703
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MŠ Horní Rokytnice
S prvními podzimními dny se hlásíme s úvodními zprávičkami nového školního roku 2019/2020. Nástup do školky pro nás nebyl letos
jednoduchý. Vzhledem k tomu, že nebyla dokončena rekonstrukce
koupelen v daném termínu, v podstatě probíhá doposud, museli

19. 9. jsme podnikli s několika maminkami a jednou babičkou výlet
do ZOO v Liberci. Přestože nám počasí zpočátku nepřálo, nakonec
se umoudřilo a my si mohli prohlédnout všechna zvířátka. Dokonce
jsme stihli i krmení a cvičení lachtanů, což byl pro děti největší zážitek.

jsme omezit provoz na dvě podlaží, což nebylo, především pro nově
nastupující malé děti a paní učitelky, zrovna jednoduché. V polovině září se naštěstí vše vrátilo do běžného režimu. Touto formou
bychom chtěli poděkovat maminkám Michaele Blažaninové
a Petře Brožové, které nám ve svém volném čase pomohly při
úklidu školky. MOC DĚKUJEME!!!
Přestože nástup byl složitý, s dětmi jsme nezaháleli a v plné síle
jsme se vrhli do naplánovaných akcí. Hned druhý zářijový týden jsme
zahájili plavecký výcvik v Jilemnici, kde nás čeká 10 lekcí plavání. Tak
jako v posledních dvou letech dojíždíme linkovým autobusem. Rodiče
ušetří za jízdné, děti se naučí chovat v dopravním prostředku a my
máme dostatek času na to, aby se děti v klidu převlékly, vysušily si
vlasy a nasvačily se.

Konec září patřil přípravám na rokytnickou pouť. Ve středu 25. 9.
jsme všichni společně upekli a nazdobili koláčky, které byly odměnou
pro závodníky tradičního běhu „O pouťový koláč“. Běh se uskutečnil
následující den za obrovského fandění rodičů na zahrádce školky.





A co nás čeká v říjnu?
pokračujeme v plaveckém výcviku
5. 10. přivítáme nové občánky města Rokytnice nad Jizerou
zahájíme keramickou dílnu v Domě dětí
přivítáme loutkové divadlo
Krásné prosluněné podzimní dny vám přejí dětičky
a kolektiv pracovníků ze „žluté školičky“.
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Dům dětí a mládeže Pod Střechou
Příměstské tábory
V DDM Pod Střechou jsme letos opět uspořádali hned čtyři příměstské tábory, dva pro děti z MŠ, dva pro děti ze ZŠ. Těšili jsme se na
ně a všechny jsme si je kamarádsky užili. Zažili jsme spoustu zážitků
nejen sportovních či výtvarných, ale i houbařských, herních a turistických.

Viděli jsme např. Huťský vodopád, kde byl schován i poklad, vykoupali jsme se u Jizery a došli jsme na lesní hřiště, kde jsme poobědvali
u krásného nového stolu a zahráli jsme si hry. Mezi největší zážitky patřilo vaření čaje na ohni v kotlíku, výroba vlastních triček a lapače snů.
Chtěli bychom také touto cestou poděkovat Horní mateřské škole
za půjčování zahrádky a kolektivu zaměstnanců Roxany za výborné
obědy a vstřícný přístup.
Věříme, že si všichni odnesli nevšední zážitky a budeme se těšit na
příští rok.
Krkonošská šlápota
K zahájení činnosti nového školního roku v DDM patří Krkonošská
šlápota. Krakonoš nám sice neposlal hezké počasí, přesto se sešlo
79 účastníků a prožili jsme nevšední odpoledne v cirkusovém duchu
a vyzkoušeli jsme si i různé klaunovské kousky.
Teď už vás v DDM čekáme na kroužkách, kde jsou poslední volná
místa.
Na viděnou se těšíme při podzimních i nových akcích.
kolektiv DDM
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Tábor Pod Sovím vrchem

Mařenické ohlédnutí 2019
Byl začátek léta, prázdniny právě začaly a jako každý rok se autobus plný dětí vydal směr tábor Pod Sovím vrchem v Mařenicích. Počasí bylo rozmanité, a oba běhy si tak mohly vyzkoušet plno různých
her.
Letošní tábor jsme prožili v pravěku. Čtyři tlupy „pračlověků“ – jeleni, medvědi, lišky a vlci – se utkaly v lítém boji o přežití v nehostinném
prostředí. Tlupy si stavěly chýše, musely se naučit udržovat oheň, stopovat zvířata a nenápadně se pohybovat v přírodě.
Mimo jiné se letos každý den udělovaly putovní trofeje pro ty
nejsilnější, nejbystřejší a nejkreativnější z nás. Statní medvědi získali
ocenění například za úklid tábora nebo pomoc slabším při hře, jasní
sokolové vynikli například v umění číst mapu či čestným chováním

a čečetky zdobné nám zpříjemnily den například krásně vyzdobenými
pravěkými obleky. Všem oceněným gratulujeme!
Díky podpoře z grantového fondu Města Rokytnice nad Jizerou se
nám podařilo vybudovat kvalitní zázemí pro uskladnění části táborového vybavení. Vážíme si této podpory a moc za ni děkujeme. Podařilo se nám také uspět v Dotačním fondu Libereckého kraje – Program
volnočasových aktivit. Liberecký kraj podpořil pořízení nového teepee
a čtyř nových stanových plachet.
Největší poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu
tábora jakkoli podíleli – ať už jako vedoucí, personál, pomocníci či
sponzoři.
Za rok zase ahoj!
Za Spolek Soví vrch
Tereza Šmídová
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 10. 10., 18:00 | Přednáška Zdeňka Háka – Prvovýstup
SZ stěnou na Chamlang (7.319 m) – cesta „UFO LINE“, v KD,
vstupné: 100,- Kč
 17. 10., 19:00 | Přednáška č. 2 Horské služby Rokytnice nad
Jizerou – na téma zdravověda a první pomoc, v KD, vstupné dobrovolné
 20. 10., 19:00 | Travesti show Techtle Mechtle a Kočky – Sny
ve Vegas – zábavné představení plné známých písniček a scének,
v KD, vstupné: 290,- Kč v předprodeji, 310,- Kč na místě
 26. 10., 19:00 | Osm žen – divadelní detektivní hra v podání
DS J. J. Kolár Poniklá, v KD, vstupné: 80,- Kč
 31. 10., 19:00 | Přednáška č. 3 Horské služby Rokytnice nad
Jizerou – na téma zdravověda a první pomoc, v KD, vstupné dobrovolné
 6. 11., 18:00 | Island – po stopách horkých pramenů – cestovatelská přednáška Pavla Chluma a Petra Kvardy, v KD, vstupné: 80,- Kč
 14. 11., 19:00 | Přednáška č. 4 Horské služby Rokytnice nad
Jizerou – na téma zdravověda a první pomoc, v KD, vstupné dobrovolné
 15. 11., 19:00 | Josef Alois Náhlovský – zábavná talk show oblíbeného baviče doprovázená písničkami Pepy Štrosse, v KD,
vstupné: 180,- Kč v předprodeji, 200,- Kč na místě
 30. 11. a 1. 12., 19:00 | A je to v pytli! – divadelní komedie, uvede
DS Jirásek Rokytnice nad Jizerou, v KD, vstupné: 60,- Kč
 7. 12., 13:00 – 17:00 | Vánoční trhy – na Dolním náměstí – stánky,
občerstvení, kulturní program
 15. 12., 16:00 | Jak šel Kuba do pekla – čertovská pohádka pro
nejmenší diváky, v KD, vstupné: 50,- Kč

POZVÁNÍ
NA ADVENTNÍ KONCERT
Slyš, andělé v nebesích zpívají
Uskuteční se v sobotu 14. 12. 2019 v 16:00 hodin
v kapli mistra Jana Husa v Horní Rokytnici.
Vystoupí Bohemia Chór FP TUL
a sbor Aurea Rosa U3V TUL z Liberce.
Nastudovala a řídí Jana Konvalinková.

 Paseky nad Jizerou
 26. 10. | Pasecký Bloudil – 2 – 4 členné týmy obcházejí jednotlivá
kontrolní místa. Počet účastníků je omezen!

 Harrachov
 2. 11., 17:30 | Dušičkový koncert v kostele sv. Václava – hudba
sedmi staletí v podání Jiřího Jelínka

 Jablonec nad Jizerou
 26. 10., 19:00 | Karel Kahovec, Viktor Sodoma a skupina George
& Beatovens – koncert v KD, vstupné: 300,- Kč

 Vysoké nad Jizerou
 3. 8. 2019 – 31. 10. 2020 | 50 let divadelní přehlídky ve Vysokém
– výstava ve vlastivědném muzeu
 11. – 19. 10. | Krakonošův divadelní podzim – 50. národní přehlídka venkovských divadelních souborů

 Poniklá
 9. 11., 17:00 | Svatomartinská zábava
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 Jilemnice
 13. 10., 15:00 | Lakomá Barka a Splněný sen – dvě pohádky
od Jana Wericha pro malé i velké, uvede DS TJ Sokol Roprachtice,
vstupné: 70,- Kč
 15. 10., 17:30 | Jaromír Typlt - Je to stín či přízrak, je to zoufalec
či básník – komentované čtení z vybraných básní Zbyňka Havlíčka.
Galerie V Kotelně.
 21. 10., 18:00 | Banát – české vesnice na březích Dunaje – cestovatelská přednáška Pavla Chluma, vstupné: 80,- Kč
 23. 10., 19:00 | Lenka Filipová a hosté – koncert, vstupné: 390,- Kč
 4. 11., 18:00 | Tenerife – Kanárské ostrovy – cestovatelská přednáška Libora Turka, vstupné: 80,- Kč
 5. 11., 19:00 | Besídka divadla Lipany v kulisách hry Dlouhý,
Široký a Krátkozraký – uvede Vrchlabský divadelní spolek Lipany,
vstupné: 100,-/80,- Kč
 10. 11., 15:00 | Čáry báby Cotkytle aneb tři zlaté zuby děda
Vševěda – pohádka s písničkami, uvede DS Třináctka Dolní Kalná,
vstupné: 70,- Kč
 20. 11., 19:00 | 4TET – nová koncertní verze tohoto vokálního
seskupení, vstupné: 690,- Kč
 25. 11., 19:00 | Jistě, pane premiére! – divadelní komedie z prostředí nejvyšší politiky, uvede pražské Divadlo Bez zábradlí, vstupné: 450,- Kč
 1. 12., 15:00 | Vánoční příběh + mikulášská nadílka – autorská
pohádka o českých tradicích, vstupné: 70,- Kč
 9. 12., 18:00 | Izrael – Svatá země v obležení – přednáška Jiřího
Kaláta, vstupné: 80,- Kč
 12. 12., 19:00 | Čarodějky v kuchyni – komedie o pozadí jedné
„cooking show“, účinkují: Michaela Dolinová, Sandra Pogodová,
Vincent Navrátil, vstupné: 350,-/ 330,- Kč
 13. 12., 19:00 | Janek Ledecký – Vánoční turné 2019 – vánoční
písničky i oblíbené hity, vstupné: 490,- Kč
 14. 12. | Vánoční jarmark

 Semily
 10. – 12. 10. | Výstava exotů – výstava exotického ptactva
 14. 10., 19:30 | Koncert pro violoncello a klavír – účinkují Jan
Páleníček a Jitka Čechová
 15. 10., 17:00 | Souhvězdí Gulag Karla Pecky – beseda u příležitosti výročí Sametové revoluce. Beseda je věnovaná dílu Karla Pecky. Pořádá Městská knihovna.
 17. – 19. 10. | Semilský paroháč – 21. ročník přehlídky divadelních, loutkářských i hudebních souborů z celé ČR
 18. 10., 19:00 | Radomil Hradil: 17. listopad 89 – co se stalo na
Národní? – Radomil Hradil představí svoji nejnovější knihu věnovanou přelomovým událostem před třiceti lety. Čajovna U Robinsona.
 19. 10., 19:00 | Deshane – koncert norské zpěvačky Ane Bjerkan
a českého dua Eva Pilnaj Žižkovská (klarinet, saxofon) + Lukáš Pilnaj (didgeridoo, zpěv). Vstupné: 180,- Kč. Čajovna U Robinsona.
 20. 10., 14:00 – 17:00 | Jablíčkování – tradiční akce ke dni stromů
v Jílovecké ulici - moštování, hry, písničky, soutěž o nejlepší jablíčkovou dobrotu
 23. 10., 19:00 | Krásy severního Vietnamu – cestovatelská beseda Tomáše Jecha, vstupné: 80 Kč
 24. 10., 17:00 | Když se osudové osmičky staly devítkami –
historická přednáška PhDr. Jana Stříbrného. Sbor Dr. Karla Farského.
 25. 10., 17:00 | František Mizera (1861 – 1924) – život a dílo
semilského historika – přednáška
 26. 10., 15:00 | Čertova nevěsta – veselá loutková pohádka,
vstupné: 50,- Kč
 26. 10., 20:30 | Suffering Souls – rocková podzimní zábava s kapelou, která slaví 20 let působení na místní scéně
 1. 11., 21:00 | Tech-House Night Vol. 4 – pulzující house párty

 6. 11., 19:00 | Etiopie - střecha Afriky aneb návrat do historie
lidstva – cestovatelská beseda Václava a Lenky Špillarových, vstupné: 80,- Kč
 8. 11., 8:30 a 10:00 | Pohádka o Liazce – moderní pohádka o cestě
libereckého kamionu až do nitra Afriky, vstupné: 50,- Kč
 11. 11., 19:00 | Krás(k)a na scéně – divadelní představení s Danielem Bambasem v hlavní roli, vstupné: 350,- Kč
 15. – 16. 11. | Jazz pod Kozákovem – tradiční hudební festival
 16. 11., 15:00 | Ošklivé kačátko – loutková pohádka na motivy
klasického příběhu, vstupné: 50,- Kč
 17. 11., 18:00 | 30 let svobody – k třicátému výročí konce komunistické totality je připraven velkolepý hudební program ze skladeb
spojených se svobodou
 22. 11., 19:30 | Hradecká cimbálová muzika – zazní písničky
z Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska, Rumunska i několik cikánských melodií. Večer bude spojen s degustací vína od malých vinařů, vstupné: 80,- Kč
 24. 11., 19:00 | Legendy Semaforu – s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou se ohlédneme za zlatou érou Semaforu
 30. 11. | Vánoční jarmark v muzeu
 6. 12. | Traktor – Šachoffnice Tour – koncert v KC Golf

 7. 12. | České Vánoce s dechovou hudbou Semilská 12 – hudební program
 7. 12., 15:00 | O Ježíškovi – pohádka pro děti, vstupné: 50,- Kč
 10. 12., 19:00 | Kamil Střihavka & The Leaders: Vánoční akustický koncert, v KC Golf, vstupné: 300,- Kč v předprodeji, 340,- Kč
na místě
Výstavy v Semilech:
 20. 9. – 17. 11. 2019 | Václav Žatečka (Obrazy) a František Pavlů
(Plastika) – Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 21. 9. 2019 – 19. 1. 2020 | Turistika na Semilsku – 110 let Riegrovy stezky a Klubu českých turistů – velkoformátové historické
fotografie, dosud nepublikované vzpomínky a další materiály
 27. 9. 2019 – 19. 1. 2020 | Sametová revoluce v Semilech –
Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 12. 10. – 27. 11. 2019 | Za sladkou chutí medu – 100 let od
založení včelařského spolku v Semilech – výstava o historii semilského včelařského spolku, vývoji včelařských pomůcek i o životě včelstva. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 3. 12. 2019 – 26. 1. 2020 | Kateřina Sidonová - Obrazy – Muzeum
a Pojizerská galerie Semily.

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci září a říjnu 2019 tito naši spoluobčané:
80 let Šírová Anna
Koníř Josef
Vaškovič Petr
81 let Jindřišek Václav
Mařasová Jana
82 let Havel Jan
Mach Josef
Šírová Lenka
Kučera Jaroslav

83 let Koldovský Jaroslav
Vodička Antonín
84 let Hejralová Margita
85 let Patočka Miloslav
Cimplová Milada
Kynčlová Alena
86 let Kocourek Miroslav
Sedláková Hermina
87 let Husenicová Zlatuška

88 let Pavlatová Helena
Kynčl Bohumil
Řehořková Marie
Jandová Iva
89 let Patočková Dagmar
Košťáková Anežka
Prokopcová Eva
91 let Pajurková Miloslava
94 let Holatová Hana

Všem oslavencům blahopřejeme!

Klub českých turistů,
odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Pro následující období
připravujeme tyto akce:

 Wysoki Kamień
 Dne 12. 10. 2019 sraz v 8:00 hod. u haly TJ Spartak v Rokytnici n. Jiz.
Odtud vlastními auty do Szklarske Poreby. Parkování poblíž stanice Szklarska Poreba Górna. Pěšky po červené na Schronisko Wysoki Kamień. Dále po žluté přes Czerwone Skalki na Zakret Śmierci
a Zbójeckie Skaly, kde se za chvíli přesuneme na červenou a poté
půjdeme na Dawna Huta Szkla. Zde se napojíme na modrou a pošpacírujeme na Chybotek, Zloty Widok, Dom Vlastimila Hofmana,
Sowie Skaly a zpět k autům. Délka trasy asi 15 km.
 Na zakoupení občerstvení je vhodné mít s sebou zloté, i když většinou lze platit i korunami. Kvůli koordinaci obsazenosti aut
hlaste svou účast předem u vedoucí akce! V případě krajně
nepříznivého počasí se výlet odkládá.
 Akci organizuje: Ivana Fischerová, tel.: 603 386 600

 7. Svatomartinský výlet
 Dne 9. 11. 2019 v 6:03 hod. odjezd linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Martinic (staví na všech zastávkách). Zde
přesedneme na vlak do Staré Paky a odtud pěšky přes Studenec

do Martinic. Tradiční oběd Na Špici. Z Martinic vlakem do Jablonečku. Odtud buď pěšky nebo busem do Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Anna Erlebachová, tel.: 721 406 735

 48. Za posledním puchýřem
 Dne 14. 11. 2019 v 8:15 hod. odjezd vlakem z Jablonečku do Olomouce, kde se zúčastníme akcí a pochodů k Poslednímu puchýři,
až do 17. 11. 2019, kdy se vracíme zpět domů.
 Akci organizuje: Marcela Hančová, tel..: 608 952 404

 Výroční členská schůze KČT
 Dne 30. 11. 2019 od 17:00 hod. v restauraci U Mojmíra v Horní
Rokytnici n. Jiz proběhne výroční členská schůze. Program bude
upřesněn.
 Od 16:00 do 17:00 hod. se vybírají členské příspěvky KČT.
 Schůzi organizuje výbor KČT.

 Za prvním grogem
 Dne 8. 12. 2019 sraz ve 13:00 hod. u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz. Odtud vyrazíme do některých z hospůdek na grog.
 Akci organizuje: Jarda Hejral, tel.: 737 248 405
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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PROGRAM – KULTURNÍ DŮM Rokytnice nad Jizerou – podzim 2019
Čtvrtek, 10. října 2019, 18.00 hod.

Sobota, 26. října 2019, 19.00 hod.

PŘEDNÁŠKA Zdeňka Háka – Prvovýstup SZ
CHAMLANG (7.319 m) – cesta „UFO LINE“

OSM ŽEN – DS J. J. Kolár Poniklá

Pátek, 15. listopadu 2019, 19.00 hod.
JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ
+ na kytaru doprovází Pepa Štross

Pán domu je po ránu nalezen v ložnici s dýkou v zádech. V domě zůstalo osm žen,
z nichž každá k němu má jiný vztah: manželka, dvě dcery, tchýně, švagrová, hospodyně, komorná a sestra. Všechny měly motiv,
všechny měly příležitost, všechny jsou podezřelé z vraždy. Amatérské vyšetřování, které

Rokytnický horolezec Zdeněk Hák s Markem
Holečkem letos v květnu jako první na světě
pokořili alpským stylem extrémně náročnou
dvoukilometrovou SZ stěnu nepálské hory
Chamlang (7.319 m). Expedice se neobešla
bez dramatických chvil, zápasili s větrem,
padajícím kamením, nedostatkem jídla.
 Vstupné: 100,- Kč
Čtvrtek, 17. října 2019, 19.00 hod.
PŘEDNÁŠKA č. 2 HORSKÉ SLUŽBY
Rokytnice nad Jizerou

Zábavný pořad a humor s Pepou Aloisem
NÁHLOVSKÝM a folkovými písničkami Pepy
Štrosse.
 Vstupné: 180,- Kč v předprodeji / 200,- Kč
na místě
následuje, pochopitelně rozpoutá mohutné
provětrávání rodinného špinavého prádla.
Charaktery se tříbí a převracejí naruby. Ale
to všechno nelze brát příliš vážně.
 Vstupné: 80,- Kč

Sobota a neděle, 30. listopadu a 1. prosince
2019, 19.00 hod.
A JE TO V PYTLI! – DS Jirásek Rokytnice

Čtvrtek, 31. října 2019, 19.00 hod.
PŘEDNÁŠKA č. 3 HORSKÉ SLUŽBY
Rokytnice nad Jizerou
Série přednášek Horské služby Rokytnice
nad Jizerou na téma zdravověda a první pomoc.
 Vstupné: dobrovolné
Středa, 6. listopadu 2019, 18.00 hod.
PŘEDNÁŠKA ISLAND
– Chlum Pavel, Kvarda Petr
Série přednášek Horské služby Rokytnice
nad Jizerou na téma zdravověda a první pomoc.
 Vstupné: dobrovolné
Neděle, 20. října 2019, 19.00 hod.
Travesti show Techtle Mechtle
a Kočky SNY VE VEGAS
Přijďte se přesvědčit o tom, že i když s námi
život někdy dokáže pořádně zamávat, a ne
vždy je úplně jednoduchý, na to, abychom si
splnili své sny, není nikdy pozdě. I v pokročilém věku je dobré umět se odvázat, hodit
starosti všedních dní za hlavu a jít za tím,
o čem jste tak dlouho snili.
 Vstupné: 290,- Kč v předprodeji / 310,- Kč
na místě

20

Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda
nás provedou po Islandu, který procestovali v červnu 2016 a expedice proběhla na
120 % :-) podle plánu. Půjčili si auto, najeli
2.500 km, nafotili spoustu fotek a natočili
videa.
 Vstupné: 80,- Kč
Čtvrtek, 14. listopadu 2019, 19.00 hod.
PŘEDNÁŠKA č. 4 HORSKÉ SLUŽBY
Rokytnice nad Jizerou
Série přednášek Horské služby Rokytnice
nad Jizerou na téma zdravověda a první pomoc.
 Vstupné: dobrovolné

Divadelní komedie. Děj se odehrává v Londýně. Život manželů Kerwoodových zkomplikují nečekané problémy, počínaje pašovanými cigaretami a konče tajuplným
pytlem, který je zdrojem veselých i téměř
hororových zápletek. Většinu komplikací
mají na svědomí Dick a Harry se svými geniálními nápady, jak pomoci Velkému bratru
Tomovi. Název A je to v pytli! není jednoznačný a pointa je nečekaná.
 Vstupné: 60,- Kč
Neděle, 15. prosince 2019, 16.00 hod.
JAK ŠEL KUBA DO PEKLA
Čertovská pohádka pro nejmenší diváky.
 Vstupné: 50,- Kč

Informace z městské knihovny
Nové knihy na
červenec a srpen
Romány pro ženy:
»» Higgins – Šance na štěstí
»» Steel – Milenka

Nové knihy na
září
Romány pro ženy:
»» Lowell – Zrádné vody
»» Riley – Sestra ve stínu
»» Spielman – Sladké odpuštění
»» Macháčová – Poslední polibek
»» James – Mě nedostaneš
»» Drosten – Lvice z Maroka
»» Taylor – Dědictví (1.)
»» Mlynářová – Kdo neharaší, není
chlap
Psychologické a společenské
romány:
»» Zusak – Clayův most
»» Shriver – Musíme si promluvit
o Kevinovi
»» Bienczyk – Sanatorium Tworki
»» Faulerová – Lapači prachu

»» Colgan – Kavárnička na pobřeží
»» Adebay – Zůstaň se mnou
»» Stachniak – Zimní palác
»» Körnerová – Znamení hada (2.)
»» Konečná – Vířivka
»» Šťastná – Láska pro samouky
»» Saudková – Špína za nehty
»» Sobotová – Suchý konce (povídky)
Psychologické a společenské
romány:
»» Kodýdek – Makléř
»» Dousková – Rakvičky
»» Hart – Osud tažných ptáků
Humor:
»» Jareš – Zavěšená pizza
»» Wallace – Neobyčejná dobrodružství
Skutečné osudy, autobiografie:
»» Moro – Indická princezna
»» Lukach – Má půvabná žena
v blázinci
Napětí:
»» Niedl – Pach krve (Rytíři z Vřesova 6.)
»» Goffa – Přiznat vinu
»» Dán – Venuše ze zátoky
»» Harper – Síla přírody
»» Brown – Špinavá hra
»» Bolton – Už mě vidíš?
»» Robb – Smrtící sliby
»» Marsons – Zlámané kosti
»» Child – Minulost

Historické romány,
autobiografie, vzpomínky:
»» Gablé – Hlava světa
»» Orwell – Na dně v Paříži a Londýně
»» Lively – Život na zahradě
Napětí (detektivky, thrillery):
»» Klevisová – Sněžný měsíc
»» Hrdlička – Smrt nosí rudé škorně
(1. díl historické det. série)
»» Thiesler – Prokletá krev
»» Jewell – Beze svědků
»» Dazieri – Otec musí zemřít
»» Grisham – Zúčtování
»» Coben – Mrtvá z Nevady
»» King – Outsider
»» Finch – Kořist
»» Follett – Trojitý gambit (dar)
Populárně naučná literatura:
»» Bejvávalo na horách (Hník, Sojková)
- regionální lit. (dar)
»» Jak překonat strach, úzkost, paniku,
fobie (Wolf)
»» Žlutý baron (Vlasatá, Patočka)
»» Hmyz kolem nás (Helb)
»» Nechte papír ožít… Figurky
z papíru a provázku (Guiot-Hullot)
»» Vratislav. První král Čechů
(Reitinger) - dar

Nové knihy na
říjen
Romány pro ženy:
»» James – Letní romance
»» Taylor – Rozhodnutí (2.)
»» McKinley – Vzpomínky vyblednou
»» Falconer – Nezničitelná
»» Erskin – Strom duchů
»» Reid – Neandrtálka hledá člověka
(humor)
»» Mandausová – Holky s voctem
(fejetony)
Psychologické a společenské
romány:
»» Hanišová – Rekonstrukce
»» Cajthaml – Na odstřel
»» Tomeš – Trny v čase
»» Würger – Klub
»» Strout – Burgessovi chlapci
»» Atwood – Příběh služebnice

Historické romány, vzpomínky
a autobiografie:
»» Sullivan – Pod krvavými nebesy
(válečný román)
»» Kutscher – Goldstein
»» Zemanová – Šumava. Roklanská
hájenka
»» Koukalová – Jiná Gabriela Koukalová (dar)
Napětí, dobrodružství
a detektivky:
»» Vondruška – Právo první noci
»» Hrdlička – Kdo s ohněm zachází (2.)
»» L´Amour – Léčka
»» Meyer – Žena v modrém plášti
»» Fitzek – Terapie
»» Rickstad – Číhání
»» Macmillan – Vyvrhel
»» Bolton – Už teď jsi mrtvá
»» Thiesler – Ukradené myšlenky

Nové knihy
v oddělení pro děti
a mládež – 3/2019
Pro předškoláky a začínající
čtenáře:
»» Bráška je taky ježek
»» Vlkovi tě nedám!
»» V každém lese je myš, která hraje
na housle
»» Hurá na řeku
»» Zachráněný dědeček
»» Johana s dlouhýma nohama
»» Konec zlobení
»» Malá baletka (11., 12.)
»» Amálie Zubatá a příšerný ples
»» Velké myší spiknutí
»» Vyplašený jezevec
»» Včelař Ignát a poklad pralesa
(komiks)
Pro větší čtenáře a čtenářky:
»» Griffiths – Ztřeštěný dům na
stromě - 65 pater
»» Brezina – Tajemná přilba (Klub tygrů)
»» Švrček – Strážci Sovího vrchu
»» Cowell – Jak správně mluvit dracky (3.)
Jak zlomit dračí prokletí (4.)
»» Coggin – Psí hvězda
»» Inden – Anna a Anna
»» Walliams – Půlnoční gang
»» Jones – Zrada rodu Trnhoffů (3.)
»» Hunter – Kočičí válečníci 6. Nejtemnější hodina
»» Russell – Deník mimoňky 13. Příběhy neskutečný narozkový frašky
»» Flanagan – Hraničářův učeň (13.)
Pro dospívající čtenáře
a čtenářky:
Fantasy série:
»» Castell – Kouzelnice (3.)
»» Tahir – Smrt před branami (3.)
»» Clare – Mechanický princ (2.)
Humor:
»» Konečný – Tuhej tulipán - detektivka pro mládež
»» Schreiber – Lenny Cyrus školní virus
»» MacPherson – Jsem jen lehký
hypochondr
Zábavné poučení pro malé
i velké čtenáře:
»» Dinosauři (Encyklopedie Larousse)
»» Z řeckých bájí a pověstí (vyprávění
+ komiks)
»» Můj stát (Putování za českými
patrony)
»» Školní encyklopedie astronomie
»» Tři králové (komiks pro dospívající)
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Sport

„NĚCO MÁLO Z MAŽORETEK“
Konec prázdnin se pomalu blíží a všem dětem začne opět školní
kolotoč.
Mažoretkám pravidelné zkoušky, nacvičování nových skladeb,
opakování skladeb starších. Děvčátka se toho musí naučit a natrénovat opravdu moc, než mohou se skladbami na vystoupení. Sladit pochod a taneční krůčky s točením, vyhazováním a různými cviky s hůlkou je opravdu dosti náročné.
Holčičky opět během celého roku čeká mnoho různých vystoupení
a nějaké to soutěžení. Děvčata – stálice čeká spolupráce s děvčátky
novými. Na všech akcích hrdě reprezentují DDM Rokytnice nad Jizerou a obec Poniklou. V Rokytnici trénujeme každou středu se souborem Kopretinky a ve školce malé Pomněnky. A v Poniklé nám patří
pátky se soubory: Berušky, Amarilky, Čekanky a Večernice.

FOTBALISTÉ PRO POSTIŽENÉ DĚTI
Náš bývalý hráč Martin Čižmár pracuje již několik let v domově
pro postižené děti s autismem v Raspenavě. Často s těmito dětmi pobývá v Rokytnici nad Jizerou, a tak přišel nápad uspořádat fotbalové
odpoledne s tím, že se současně uspořádá sbírka na postižené děti.
Organizace akce se chopili Mirek Neumann a Aleš Štěpánek. Sehnali sponzory a oslovili bývalé hráče Rokytnice a Jablonce nad Jizerou
k sehrání utkání.
Akce proběhla v neděli 17. 6. 2019 s předzápasem dětí z Rokytnice a Jablonce nad Jizerou a poté utkání legend Rokytnice a Jablonce. Utkání sledovala pěkná divácká návštěva. Sbírka z dobrovolného
vstupného a darů sponzorů byla 11.000,- Kč. K tomu jablonečtí fotbalisté přidali dalších 5.000,- Kč a Okresní fotbalový svaz v Semilech
v čele s Petrem Herzem 3.000,- Kč. K této částce přidali další sponzoři
věcné dárky, sladkosti, ovoce atd.
A pro úplnost seznam všech sponzorů, kteří se na akci podíleli:


















OFS Semily (Petr Herz)
Auto KELLY
ROTES Petr Štěpánek
TJ Spartak Rokytnice
TJ Sokol Jablonec nad Jizerou
Potraviny Sedláčkovi Jablonec nad Jizerou
Potraviny Petr Vávra Jablonec nad Jizerou
MŠ Horní Rokytnice nad Jizerou
Pravé ořechové Jilemnice
Papírnictví Dušan Morávek Jilemnice
Preciosa Zásada
Rozvoz ovoce a zeleniny Vladimír Janda
Kousal - Aréna
Hrající legendy a rozhodčí David Holman
Restaurace Horalka - Bohumil Kuřina
Ovoce / zelenina - Aleš Štěpánek
Jiří Vondra, junior - moderátor celé akce
Všem patří VELKÝ DÍK!
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Fotbalový oddíl TJ Spartak Rokytnice

Každá chvilka s nimi je pro nás kouzelná, jsme jedna velká rodina.
Dokážeme nejen trénovat, ale i si popovídat a pomořit se. Velký dík
za vás a podporu vašich rodičů. Vyjížďky na vystoupení bez nich si
neumíme představit!!!
Proto bychom moc rády poděkovaly všem děvčatům za jejich šikovnost, nadšení a chuť mažoretkovat.
Na závěr ještě velký dík obci Poniklá za dlouholetou finanční podporu, co se týká ošacení mažoretek a DDM Rokytnice za pevné zázemí.
Hodně úsměvů, radosti a úspěchů do nového školního a mažoretkového roku!
Máme vás moc rády.
Lenka a Eliška Vránovy
19. 8. 2019

ŠACHY
Koncem září byly rozlosovány soutěže osmičlenných družstev
v rámci Libereckého kraje. Naše „A” mužstvo bude i v této sezóně hrát
krajský přebor. „B” družstvo pak krajskou soutěž skupina východ.
V KP hraje 11 oddílů, v KS pak 7 oddílů. Termíny prvních kol jsou pro
„B“ mužstvo 13. 10. 2019 a pro „A” mužstvo 20. 10. 2019.
I v této sezóně budeme mít hosty, bez kterých bychom obě mužstva těžko dávali dohromady. K jednotlivým zápasům však dle propozic mohou nastoupit maximálně tři hosté.
Náš oddíl má již dlouholetou tradici. Proto bychom rádi
v oddíle přivítali zájemce o tuto královskou hru z řad mládeže.
Oddíl má hráče s trenérskými zkušenostmi, který by se žákům
věnoval.
za šachový oddíl Zdeněk Hollmann

VOLEJBAL
Volejbalový oddíl při TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou hlásí

NÁBOR DĚTÍ
DO VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU
MÁŠ-LI CHUŤ, PŘIJĎ MEZI NÁS…
Rádi uvítáme každého, kdo by si chtěl zkusit volejbal

KDY? – každé úterý od 17:00 hodin ve sportovní hale
Účast rodičů a možnost zapojení se do trénování jsou vítány :-)
Na tebe a tvé kamarády se těší

trenér :-)

Modeláž
nehtů
• Nově manikúra
a docházková služba k Vám domů
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modeláž nehtů gelem
Zpevnění přírodních nehtů gelem
Peeling rukou
Parafinový teplý zábal
Dárkové poukazy
Zdobení, masáž rukou zdarma
Manikúra klasik
Manikúra nadstandard
Slevy pro seniory a studenty

Kateřina Jeníková
Rokytnice nad Jizerou
tel.: 725 918 417

OBSLUHA
PARKOVIŠTĚ HARRACHOV
SHÁNÍME PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU PARKOVIŠŤ
V MĚSTĚ HARRACHOV, LIBERECKÝ KRAJ.

Náplň práce:

• komunikace se zákazníky parkoviště
• řešení závad
• výběr peněz a vydávání daňových
dokladů (v případě výpadku
parkovacího systému)
• základní ovládání parkovacího
systému (otevírání bran, výměna
termopapíru)
• přesuny mezi parkovišti

Požadavky:

• min. odborné vyučení bez maturity
• trestní bezúhonnost
• ŘP typu B a vlastní automobil
• základní uživatelská znalost
práce na PC

Pracovní úvazek 10 hod/denně,
cca 160 hodin měsíčně.

Mzda: 20 000 Kč

Kontakt: info@apreco.cz nebo volat na 601 574 612
OBSLUHA HARACH_A5.indd 1
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Vítání občánků
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 5. října 2019 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Přivítáni byli:

Řebíčková Mariana

Martínek Šimon

Pozdníček Radim

Skrbková Edita

Hájková Tereza

Špicarová Michaela

Flieger Martin

Ságner Filip

Děkujeme paní učitelce Sylvii Martinkové a dětem
z Mateřské školy v Horní Rokytnici za velmi hezké básničky.

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.
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 30. 11. 2019. Sazba & tisk SURA s. r. o.

