Rokytnický zpravodaj
Ročník 2016

prosinec / leden

Cena 18,- Kč

SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
konec roku se opět blíží a všichni se už jistě těšíme na období
Vánoc, vánočních svátků a silvestrovských oslav. Stejně jako každý rok bych rád využil konce roku 2016 k tomu, abych ho krátce
zhodnotil a zamyslel se i nad rokem 2017.
Nejprve se zmíním o záležitosti, která se Vás, občanů, přímo
nedotkla, ale pro město a městský úřad byla velmi důležitá. V roce
2016 přešel městský úřad v rámci projektu „Konsolidace infrastruktury IT a nové služby města Rokytnice nad Jizerou“ již plně
na nový jednotný software, který zajistil sjednocení a propojení
agendových informačních systémů městského úřadu a dalších
složek města. I když byl tento krok pro zaměstnance městského
úřadu velmi náročný (zaučení, naplnění systému, nastavení systému a všech vazeb...), přinese do budoucna větší kontrolu, provázanost a umožní zaměstnancům například získávat jednoduše
potřebné informace i z agend svých kolegů.
V rámci tohoto projektu byly zprovozněny v roce 2016 nové
on-line služby pro Vás, občany, jako je hlášení závad, rozklikávací
rozpočet nebo možnost úhrad platebními kartami. V roce 2017
bude ještě zprovozněna služba portál občana, kde si prostřednictvím on-line aplikace budete moci zjistit, zda nemáte vůči městu
finanční závazky a budete ho moci využít i pro správu svých služeb v rámci kabelové televize.

V roce 2016 došlo také ke změnám v rámci odpadového hospodářství, a to k navýšení poplatku za odpad pro majitele nemovitostí
pro individuální rekreaci. Naopak došlo ke zvýhodnění dětí a trvale
žijících starších občanů. I když byla tato změna ze strany vlastníků chalup přijata velmi negativně, byl tento krok podle mého názoru správný, což jsem se snažil vysvětlit v průběhu roku nejen na stránkách
Rokytnického zpravodaje, ale mnoha chalupářům i osobně při jejich
návštěvách na radnici.
V rámci odpadového hospodářství jsme v roce 2016 zaznamenali veliký úspěch v soutěži měst Libereckého kraje ve třídění odpadů
Zlatá popelnice. Za rok 2015 jsme se umístili na prvním místě. Po několika letech, kdy jsme se umisťovali pravidelně mezi pěti nejlepšími
městy, jsme konečně dosáhli na vítězství a získali jsme tak i finanční
dar ve výši 30.000,- Kč. Za něj bylo pořízeno vybavení na nová dětská
hřiště v Rokytnici nad Jizerou. Děkuji ještě jednou všem občanům,
chalupářům a subjektům zapojeným do městského systému sběru
odpadu za vzorné třídění a zaměstnancům Drobných služeb města
za dobrou práci při svozu těchto tříděných odpadů.
V roce 2016 se opět podařilo zrealizovat a dokončit mnoho investičních i neinvestičních akcí. Mezi největší patří:
 Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Rokytnice nad Jizerou – celkové náklady 3.685.204,- Kč
 Oprava cesty ke kapličce na Kostelním vrchu – celkové náklady
2.184.103,- Kč
 Pořízení CAS 20 pro JSDH Rokytnice nad Jizerou – celkové náklady
5.744.584,- Kč
 Rekonstrukce toalet ve staré budově ZŠ – celkové náklady
391.703,- Kč.
 Stavební úpravy poškozeného krovu v ZŠ – celkové náklady
463.621,- Kč
 Dětská hřiště u sportovní haly a na Horním náměstí – celkové
náklady 718.630,- Kč
 Zvýšení atraktivity naučných stezek v Rokytnici nad Jizerou – celkové náklady 335.000,- Kč
 Geotechnické zajištění svahu pod komunikací ppč. 1238/9 – celkové náklady 278.223,- Kč
 Oprava křížku u DDM – celkové náklady 76.165,50 Kč
Na tyto akce a některé další, které budou realizovány v příštím
roce, se v roce 2016 podařilo získat dotace v celkové výši 7,7 mil Kč.
Mimo těchto investic a oprav spolufinancovalo město v roce 2016
dvě významné vodohospodářské akce realizované VHS Turnov, a to
Rekonstrukci vodovodu Horní Kout I. etapa a Výstavbu vodovodu
a kanalizace v lokalitě RTK. Celkový příspěvek města na tyto akce byl
v roce 2016 téměř 7 mil. Kč.

Úředníci se školili na semináři, který probíhal na téma
„Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické
plánování a kvalitu života“
Dne 5. 10. 2016 v zasedací místnosti Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou proběhl seminář na téma „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Jedná
se o akreditovaný vzdělávací program Národní sítě Zdravých měst.
Školili se nejen úředníci, ale i členové neformální skupiny pro Projekt
Zdravé město a místní Agendu 21 a další zájemci. Semináře se zúčastnilo celkem 18 zájemců o toto téma. Seminář vedl pan Ing. Petr Švec,
ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR. Na semináři se hovořilo o udržitelném rozvoji a jeho cílech a principech, místní Agendě 21 a jejích
základních součástech, místní Agendě 21 jako o metodě kvality veřejné správy, kritériích a procesech místní Agendy 21 (plánování, řízení,
komunikace), Národní síti Zdravých měst ČR, Projektu Zdravé město,
hodnocení Zdravých měst, fóru Zdravého města.
Věra Rohlíková,
koordinátorka Projektu Zdravé město
a místní Agendy 21 Rokytnice nad Jizerou
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V rámci investičních akcí roku 2016 se podařilo opět kompletně
opravit povrchy místních komunikací v celkové délce téměř 3 km
a zlepšit tak trochu celkový stav komunikací ve městě.
Protože realizace investičních akcí vždy přináší omezení Vás, obyvatel v dané lokalitě (stavební ruch, špína, hluk, dopravní omezení
atd.), chtěl bych všem, které stavby v letošním roce omezily, poděkovat za trpělivost a pochopení.
Co se týká plánů do roku 2017, připravujeme nebo již máme připraveny projektové dokumentace na mnoho akcí a snažíme se na
tyto akce získat dotace. Jedná se zejména o tyto projekty: rekonstrukce jídelny, oprava komunikace Horní Ves – Sachrův hřeben, zřízení
bezpečných přechodů na hlavní silnici, rekonstrukce sociálního zařízení v mateřských školách, zpřístupnění věže radnice pro turisty, rekonstrukce mostu do Havírny, rekonstrukce lávky na Blansko, skalní
vyhlídky na Strážníku, rekonstrukce přírodního divadla, rekonstrukce
schodiště a oplocení u Horní MŠ a další potřebné projekty. K tomu
je ve spolupráci s VHS připraven projekt Výstavby vodovodu ve Vilémově a přivaděče z Rokytnice včetně související opravy komunikace
a veřejného osvětlení. Tyto akce jsou pro město prioritní a budeme se
snažit jich v roce 2017 s ohledem na možnosti rozpočtu města a dotační možnosti zahájit co nejvíce.
Poslední věc, kterou bych chtěl v souvislosti s rokem 2016 zmínit,
jsou volby do krajského zastupitelstva Libereckého kraje, které se konaly na začátku října. Volební účast byla v rámci celého Libereckého
kraje 35,91 %, v Rokytnici nad Jizerou pak 36,64 %. Volby vyhráli Starostové pro Liberecký kraj se ziskem 32,35 % hlasů v rámci celého
Libereckého kraje a 36,1 % hlasů v rámci Rokytnice. V této souvislosti
bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste v rámci těchto voleb přišli
volit a poděkovat také všem, kteří dali důvěru Starostům pro Liberecký kraj. To, že ve vedení kraje budou další čtyři roky působit zkušení
komunální politici, kteří znají problémy i potřeby obcí a snaží se obcím
z pozice kraje maximálně pomáhat, je určitě dobře.
V roce 2017 nás opět čekají volby, a to volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto volby by se měly konat patrně v průběhu
října.
Vážení občané,
závěrem mi dovolte, abych opět popřál nejprve Rokytnici nad Jizerou
vydařenou zimní sezónu, dostatek přírodního sněhu na sjezdovkách,
méně sněhu na silnicích a hodně spokojených návštěvníků. Vám všem pak
klidné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a do
nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů
a splněných přání.
Petr Matyáš
starosta
MAS „Přiďte pobejt!“ srdečně zve rodiče i pedagogy
na seminář s besedou

Jak vést děti
k opravdovým hodnotám
Vysoké nad Jizerou – malý divadelní sál
20. ledna 2017 od 17 hodin
Jakým způsobem vychovávat dítě, aby se podporovaly jeho
dobré vlastnosti – podpora dítěte v jeho harmonickém vývoji
– jak předcházet konfliktům, hádkám a nedorozumění –
přirozené vývojové stupně dítěte a jaký přístup ze strany rodičů
v daném období používat
Přednášející:
Bc. Pavel Kalpakcis – psychoterapeut, speciální pedagog
Malé občerstvení zajištěno
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Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
 Rada města byla informována, že v březnu město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na
projekt „Územní studie propojení a rozvoje
stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky.“ Dne 26. 9. 2016 byl městu zaslán
návrh smlouvy č. 08171562 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR. Dle přiložených náležitostí schvalování smluv pro obce musí tuto
smlouvu před podpisem zástupce města
schválit rada města. Jedná se o IV. Program
podpory obcí ležících v regionech národních
parků, podprogram: IV.4 Podpora zpracování rozvojových dokumentů, kdy celkové
náklady činí 178.717,- Kč a výše dotace činí
142.974,- Kč (80 % z celkových nákladů). Rada
města uzavření smlouvy schválila.
 Rada města byla dále informována,
že v letošním roce 2016 skončila platnost
Smlouvy o spolupráci mezi městem a panem
Jaroslavem Janečkem, Brandýs nad Labem.
Pan Janeček již několik let zajišťuje atrakce
pro Rokytnickou pouť. V rámci této spolupráce pan Janeček hradí 25.000,- Kč za pronájem veřejného prostranství a na svůj náklad obstarává ohňostroj. Vzhledem k dobré
spolupráci s firmou pana Janečka v minulých
letech schválila rada města uzavření nové
Smlouvy o spolupráci s panem Janečkem na
období let 2016 – 2021.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160017 – Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce sportovního
areálu Pěvín v Rokytnici nad Jizerou – I. Etapa, firmě Ubiquist s. r. o., Karlštejn 155,
IČ: 26426358 za cenu 98.615,- Kč včetně DPH.
 Rada města vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení kaple
Panny Marie pod Kostelním vrchem za
kulturní památku.
 Radě města byl předložen ke schválení
návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na
zpracování PD pro projekt – Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou. Město Rokytnice nad Jizerou podalo žádost o poskytnutí dotace na projekt „Rozšíření bikeparku
Rokytnice nad Jizerou“ z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: Doprava,
program č. 6.3 Podpora projektové přípra-

vy. Městu bude poskytnuta účelová dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši
100.000,- Kč. Výše vlastních prostředků činí
100.000,- Kč. Účelem tohoto projektu je zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení na Rozšíření
bikeparku v Rokytnici nad Jizerou v areálu
Horní Domky včetně inženýrské činnosti.
Tento projekt vzniká ve spolupráci se spol.
Spartak Rokytnice, a. s.
 Radě města byl předložen návrh na schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje na akci
Oprava komunikace Horní Ves – Sachrův
hřeben. Město Rokytnice nad Jizerou podalo
žádost o poskytnutí dotace na projekt „Oprava komunikace Horní Ves – Sachrův hřeben“
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Doprava, program č. 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy. Městu bude poskytnuta účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 990.000,- Kč (49,30 %).
Výše vlastních prostředků činí 1.018.209,- Kč
(50,70 %). Celkové náklady činí 2.008.209,- Kč.
Jedná se o opravu komunikace, po které
vede cyklotrasa č. 22, vedoucí přes rozcestí
turistických cest na Sachrově hřebeni, kde
se setkávají dvě turistické trasy, dvě naučné
stezky lokálního významu a cyklotrasa č. 22
se zde setkává s cyklotrasou č. 4174.
 Radě města byl předložen návrh na schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje na akci
Oprava Božích muk v Rokytně. Město Rokytnice nad Jizerou podalo žádost o poskytnutí dotace na projekt „Oprava Božích muk
v Rokytně“ z Dotačního fondu Libereckého
kraje. Oblast podpory: 8. Životní prostředí
a zemědělství, Program Dotačního fondu LK
- Podpora ochrany přírody a krajiny. Městu
bude poskytnuta účelová dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje ve výši 34.000,- Kč
(46,83 %). Výše vlastních prostředků činí
38.600,- Kč. Celkové náklady na projekt pak
tedy činí 72.600,- Kč. Na božích mukách budou provedeny odborné restaurátorské
práce, které spočívají v opravě základového
stupně a podstavce. Na vrchol podstavce
bude osazen nový kovový kříž s plastikou těla
Kristova.

 Kamerový systém Rokytnice nad Jizerou – v souladu s rozpočtem pro rok 2016 byl
na území města Rokytnice nad Jizerou v tomto roce vybudován kamerový systém (na
základě veřejné zakázky dodávku provedla
spol. LENIA s. r. o.). Provozování kamerového systému musí dodržovat pravidla podle
zákona o ochraně osobních údajů. V tomto
případě je instalace kamerového systému
zcela legální na základě zákona o obecní policii. Vzhledem k tomu, že obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku
v rámci působnosti obce, znamená to, že
zabezpečení veřejného pořádku je plně v její
pravomoci. Na základě zákona o obecní policii je tato oprávněna zpracovávat údaje, které potřebuje k plnění úkolů ze zákona a není
tedy nutné, aby město žádalo o registraci
Úřad pro ochranu osobních údajů. Z bezpečnostních důvodů ovšem Město musí stanovit
účel zpracování osobních údajů, který bude
doplněn do souhrnné informace na webových stránkách města (Informace k ochraně
osobních údajů), dále je Město povinno zdokumentovat, zda jsou naplněny požadavky
§ 13 zákona o ochraně osobních údajů formou bezpečnostní směrnice. Poslední povinností je umístění výstražných tabulí, že je
prostor nebo území města monitorováno
kamerovým systémem.
 Rada města schválila uzavření darovací
smlouvy o poskytnutí finančního daru ve
výši 3.000,- Kč Duhovému údolí o. s., Jilemnice na akci X. Andělská projížďka – jízdy parním vlakem na trase Martinice v Krkonoších
– Rokytnice nad Jizerou, která se uskuteční
3. prosince 2016.
 Rada města byla informována, že v březnu 2016 obdrželo Město Rokytnice nad Jizerou rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ze SFŽP ČR na projekt „Oprava
cesty ke kapličce na Kostelním vrchu – 1. etapa.“ Dne 12. 10. 2016 byl městu zaslán návrh
smlouvy č. 08181562 o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR ve výši 992 380,- Kč. Dle přiložených náležitostí schvalování smluv pro obce
musí tuto smlouvu před podpisem zástupce
města schválit rada města. Rada města uzavření smlouvy schválila.

Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou se konalo ve středu 7. prosince 2016. V době uzávěrky zpravodaje tedy nebyly známy
aktuální informace.

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

www.mesto-rokytnice.cz
Rokytnický zpravodaj

12-1/2016

Následující veřejné jednání se
bude konat v únoru 2017.
Termín a program j ednání
bude zveřejněn na úřední
desce.
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Městský úřad informuje
Nové služby pro obyvatele

Pracovní doba městského úřadu
o vánočních svátcích:

V roce 2016 se podařilo zprovoznit nové způsoby pro aktivní moderní komunikaci s občany. On-line aplikace jsou v dnešní době
již zcela dostupné a jsou považovány za nejlepší cestu k rozvoji
a transparentnosti správy obce.

V době od 26. 12. 2016 do 2. 1. 2017 budou některé úseky městského úřadu uzavřeny z důvodu čerpání řádné dovolené, jedná se
o tyto úseky: úsek evidence nemovitostí, životního prostředí a mezd,
úsek sociálních věcí a matriky, kancelář starosty, kancelář tajemníka,
úsek správy majetku.

města Rokytnice nad Jizerou:

Webové stránky města: www.mesto-rokytnice.cz
 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.
 Platební karty – platby na městském úřadě (např. místní poplatky, správní poplatky) nebo za zboží v infocentru mohou zájemci
od letošního roku provádět i platebními kartami. Platební terminál
je umístěn v informačním centru a mimo jeho provozní dobu na
finančním úseku.

Otevřeny budou tyto úseky, a to následovně:
 FINANČNÍ ÚSEK, POKLADNA:
středa 28. 12. 2016

od 8.00 do 17.00 h.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 321.
Záležitosti plateb lze řešit i v Městském informačním centru.
 STAVEBNÍ ÚŘAD:
středa 28. 12. 2016

od 8.00 do 12.00 h.

od 13.00 do 16.00 h.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 314.
 ÚSEK MÍSTNÍCH POPLATKŮ:
středa 28. 12. 2016

od 8.00 do 12.00 h.

od 13.00 do 17.00 h.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 322.

 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).

Úhradu místních poplatků nebo vydávání parkovacích karet lze řešit
i v Městském informačním centru.

 E-mailing – ačkoliv funguje již třetím rokem, je na místě ho zmínit. V tuto chvíli používá rokytnický e-mailing přes 400 uživatelů! Pro
odběr novinek, aktualit nebo k zasílání Rokytnického zpravodaje
v elektronické podobě se lze zaregistrovat buď na webových stránkách města či v infocentru.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 311.

Co připravujeme pro rok 2017:
 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.
 Karta občana – jedná se o čipovou kartu, na základě které
bude moci občan města (resp. poplatník místního poplatku za odpad) celoročně odevzdávat velkoobjemový odpad ve sběrném dvoře. Karta zároveň umožní i poskytování jiných slev.
O nových službách v roce 2017 budou obyvatelé včas informováni, např. e-mailingem.

 SEKRETARIÁT, PODATELNA:
středa 28. 12. 2016

od 8.00 do 12.00 h.

od 13.00 do 17.00 h.

 ÚSEK ROZVOJE MĚSTA A INVESTIC:
středa 28. 12. 2016

od 8.00 do 12.00 h.

od 13.00 do 17.00 h.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku
na tel. 481 549 323.
Zároveň upozorňujeme, že úřední ověřování podpisů v současné době zabezpečují i pobočky České pošty, s. p.

Svoz komunálních odpadů
o vánočních svátcích
Svoz komunálních odpadů z popelnic a modro-bílé pytle na
komunální odpad budou o vánočních svátcích, tj. v 51. týdnu
(19. 12. – 25. 12. 2016) a v 52. týdnu (26. 12. – 1. 1. 2017) probíhat
v tradičních dnech, tj. v pondělí a v úterý. Může se však z technických důvodů stát, že popelnice budou vyvezeny s 24 hodinovým
zpožděním.
Počítejte tedy, prosím, s tím, že v obvyklý vývozní den mohou popeláři přijet i v mimo obvyklou hodinu, vývozní den je
stanoven v rozsahu od 0:00 do 24:00 hodin. JE PROTO DŮLEŽITÉ DÁVAT POPELNICI K VYSYPÁNÍ VŽDY VEČER PŘED VÝVOZNÍM DNEM.
Provozní doba ve Sběrném dvoře o vánočních svátcích
středa 21. 12. 2016
neděle 25. 12. 2016
středa 28. 12. 2016
neděle 1. 1. 2017
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Prosba ubytovatelům
– úklid po novoročních ohňostrojích
Prosíme touto cestou provozovatele ubytovacích zařízení, zejména penzionů a hotelů, aby po svých hostech zabezpečili
úklid veřejného prostranství (chodníků, komunikací i ostatních
ploch) po pyrotechnických výrobcích, ohňostrojích. V době
mezi vánočními svátky a zejména při vítání Nového roku je téměř u každého objektu odpalováno velké množství pyrotechnických výrobků a není v silách Města následný úklid veřejných
ploch zabezpečit.

Údržba komunikací
v Rokytnici nad Jizerou v zimě 2016/2017
Pro následující zimní sezónu (2016/2017) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Režim zimní údržby bude stejný jako v minulých letech
a bude se řídit Plánem zimní údržby schváleným Radou města dne
9. září 2015.

Ideálním stavem by bylo se novoročním i jiným ohňostrojům
zcela vyhnout, neboť z nich je pouze nepořádek, zápach, rušení obyvatel nebo domácích zvířat.
Děkujeme.

Důležité telefonní kontakty:
 Dispečink zimní údržby (AVE CZ) – David Srp, tel.: 602 603 735;
(v pracovních dnech v době od 7 – 15 hodin je možné využít pevnou linku 481 529 282)
Správce místních komunikací (město Rokytnice nad Jizerou)
– Bronislav Patočka, tel.: 739 246 866;
(v pracovních dnech v době od 7 – 15 hodin je možné využít pevnou linku 481 549 324)

Kaplička Panny Marie pod Kostelním vrchem je prohlášena za kulturní památku
Kapličky na území města
Rokytnice nad Jizerou se může pochlubit pěti nádhernými kapličkami na svém
území. Jsou to sice drobné stavby sakrální architektury, které ale tvoří výrazný
architektonický prvek v krajině a zároveň
jsou i významnými orientačními body
v krajině, viditelné ze širokého okolí.
Kaple a kapličky se často budovaly při významnějších komunikacích, u rozcestí, na
kopcích nebo jako estetické zdůraznění
místa dalekého rozhledu.
Kaplička v Rokytně je již prohlášena
za kulturní památku, a to od roku 2013.
V letošním roce se podařilo prohlásit za
kulturní památku i kapličku Panny Marie
pod Kostelním vrchem. Kaplička ve Františkově nebude prohlášena za kulturní
památku, protože průzkumem Národního památkového ústavu bylo zjištěno, že
tato kaplička je stavebně znehodnocena
a proto ani na ni nebyl vypracován návrh
na prohlášení za kulturní památku. Kaplička sv. Marka zvaná “Na Skále“ a kaplička Panny Marie zvaná “Pod Lípou“ na své
prohlášení za kulturní památku stále ještě čekají.
Kaplička Panny Marie pod Kostelním vrchem
Ministerstvo kultury z vlastního podnětu zahájilo řízení o prohlášení této kapličky za kulturní památku.
Rokytnický zpravodaj
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Kaplička je cenným historickým a krajinotvorným prvkem, který lidé žijící před
staletími ve zdejší krajině zakomponovali do svého okolí. I přesto, že se změnila
její původní funkce, zůstává dokladem
lidového stavitelství a ukázkou zbožnosti
původních obyvatel. Kaplička splňuje pro
své kulturněhistorické a uměleckořemeslné hodnoty podmínky pro prohlášení
kapličky za kulturní památku. Jedná se
o autenticky dochovanou kvalitně zpracovanou barokní stavbu, která je kvalitní ukázkou drobné sakrální architektury
18. století. Kaplička je dokladem lidové
zbožnosti typickým pro region střední
Evropy.
A teď troška z historie kapličky
Kaplička stojí na místě dřevěného
předchůdce uváděného k roku 1724.
Současná kaplička pochází údajně z roku
1768, čemuž odpovídá i její barokní podoba, avšak vzhledem k torzovitosti
pramenů není možné historii kapličky
zachytit podrobněji. Při stavbě kapličky
byly použity tradiční postupy a materiály
– smíšené omítnuté zdivo obílené vápnem. Stavebně technický stav
kapličky byl do její rekonstrukce v roce 2009 zcela havarijní.
Investiční oddělení
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Oprava cesty ke kapličce na Kostelním vrchu
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo projekt s názvem „Oprava cesty ke kapličce na Kostelním vrchu
– 1. etapa“. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky Státního fondu životního prostředí ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí. Město v minulém roce požádalo Státní fond životního prostředí o dotaci
z Programu č. IV – „Program podpory obcí ležících v regionech národních parků – IV.2 Podpora infrastruktury
a vybavenosti obcí, IV.2.A Environmentálně šetrná infrastruktura“. Žádost Města byla podpořena a Státní fond
životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí poskytl městu finanční dotaci ve výši
957 804,- Kč, což tvoří 47,68 % z celkových uznatelných nákladů. Výše celkových nákladů na tuto akci činí
2 008 818,- Kč. Cílem tohoto projektu bylo zlepšit stav turistických tras a cyklotras v Rokytnici nad Jizerou.
Oprava spočívala v čištění povrchu komunikace, vysprávce výtluků a vyrovnávek z asfaltobetonu a v položení
vrchní obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Součástí opravy byla i úprava krajnic. Realizace tohoto projektu
probíhala během měsíce května a června letošního roku.
Investiční oddělení

Výsledky voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje
Rokytnice nad Jizerou
Počet okrsků:
2
Voliči v seznamu:
2.309
Vydané obálky:
846
Volební účast v %:
36,64
Odevzdané obálky:
846
Platné hlasy:
831
Pořadí volebních stran

Liberecký kraj celkem
581
350.267
125.769
35,91
125.658
123.817

Rokytnice n. J.

LK celkem

Starostové pro Liberecký kraj

300 hlasů

36,10 %

32,35 %

ANO 2011

102 hlasů

12,27 %

17,08 %

Komunistická str. Čech a Moravy

66 hlasů

7,94 %

8,10 %

Koalice SPD a SPO

64 hlasů

7,7 %

5,20 %

ČSSD

55 hlasů

6,61 %

8,04 %

Občanská demokratická strana

51 hlasů

6,13 %

7,91 %

Změna pro Liberecký kraj

48 hlasů

5,77 %

7,06 %

Budoucnost pro Liberecký kraj

42 hlasů

5,05 %

2,91 %

TOP 09

30 hlasů

3,61 %

3,42 %

Úsvit s Blokem proti islamizaci

28 hlasů

3,36 %

1,12 %

Česká pirátská strana

20 hlasů

2,40 %

3,26 %

Svobodní a Soukromníci

9 hlasů

1,08 %

1,92 %

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

6 hlasů

0,72 %

0,20 %

NE ILEG. IMIGRACI_PEN. PRO LIDI

6 hlasů

0,72 %

0,33 %

HOZK NOS Pat. ČR SPRRSČ M. Sládek

2 hlasy

0,24 %

0,20 %

Národní demokracie

1 hlas

0,12 %

0,11 %

DSSS – Imigranty, islám nechceme!

1 hlas

0,12 %

0,56 %

Národní socialisté – LEV21

0 hlasů

0%

0,07 %

Romská demokratická strana

0 hlasů

0%

0,06 %

Dne 22. 11. 2016 byla novým Zastupitelstvem Libereckého
kraje zvolena krajská rada v následujícím složení:

HEJTMAN:
 Martin Půta, SLK

STATUTÁRNÍ NÁMĚSTKYNĚ HEJTMANA:
 Jitka Volfová, ANO 2011 – řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky

NÁMĚSTCI HEJTMANA:
 Marek Pieter, SLK – řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek
 Petr Tulpa, SLK – řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti
 Pavel Svoboda, ČSSD – řízení rezortu sociálních věcí
 Přemysl Sobotka, ODS – řízení rezortu zdravotnictví

ČLENOVÉ RADY:
 Květa Vinklátová, SLK – řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
 Jiří Löffelmann, SLK – řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
 Radka Loučková Kotasová, ANO 2011 – řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního
plánování

V rámci Libereckého kraje
získaly mandáty v zastupitelstvu kraje tyto volební strany:
Starostové pro Liberecký kraj
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Změna pro Liberecký kraj
Koalice Svoboda a přímá demokracie
– T. Okamura (SPD) a SPO
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18 mandátů
9 mandátů
4 mandáty
4 mandáty
4 mandáty
4 mandáty
2 mandáty
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Další z našich oceněných
pečovatelek
Na počátku listopadu se v Senátu Parlamentu
České republiky vyhlašovaly výsledky 11. ročníku celostátní soutěže „Cena kvality v sociální péči“.
Jedinou a úspěšnou zástupkyní Libereckého kraje byla paní Jana Jindřišková z Domova důchodců
v Rokytnici nad Jizerou, která si odnesla Cenu
sympatie.

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 má své logo
Po vyhlášení vítězů soutěže „Pojďme si vytvořit naše logo“ se začalo
pracovat na odborném grafickém zpracování loga pro Projekt Zdravé město
a MA21. Odborné zpracování loga vychází ze dvou vítězných návrhů.
Odborník vypracoval 4 varianty loga, k nimž se vyjadřovala Neformální
skupina pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Z níže uvedených
čtyř variant vznikla pak konečná podoba loga.
Logo bude naší značkou a bude sloužit k identifikaci tohoto projektu
a našeho města. Skoro každé Zdravé město má své logo, tak ho máme
i my, tak abychom se mezi ostatními Zdravými městy neztratili. Logo
budeme používat při našich společných aktivitách, dále pak i logo
Národní sítě Zdravých měst a místní Agendy 21. Logo bude umístěno
na všech propagačních a informačních materiálech.

Vítězné návrhy

Logo Národní sítě
Zdravých měst

Jednotlivé varianty loga si můžete prohlédnout níže.
Odborné grafické varianty

Finální podoba loga

Logo místní Agendy 21

Věra Rohlíková,
koordinátorka Projektu Zdravé město a místní
Agendy 21 Rokytnice nad Jizerou

Zapomeňte na chvíli na starosti a nechte se hýčkat a opečovávat

Relax Studio Vitalia
Vám dnes představuje

Další služby st
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BF LIFTING a HYDROLIFTING
LIFTING neboli vyhlazování obličeje je metoda, která vyhladí a vypne pleť s viditelným výsledkem ihned
po absolvování ošetření. Má hloubkové a detoxikační účinky, působí na příčinu vrásek a přispívá k lepšímu
vyživování pokožky. Následný HYDROLIFTING pak intenzivně hydratuje pleť, používaná kys. hyaluronová
a glycerol ve velmi krátké době zlepší kvalitu pleti. Na Bf lifting a hydrolifting používáme tu nejmodernější
techniku, která je bez chirurgických zákroků na trhu dostupná.

Naším cílem jsou profesionální služby a hlavně spokojení klienti, kteří se k nám budou rádi vracet.
• +420 605 906 940 • Dolní Rokytnice 506, Rokytnice n. Jiz.
www.relaxstudio-vitalia.com • facebook: Relax studio Vitalia

Relax studio Vitalia - Petra Škrabálková
Rokytnický zpravodaj
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Informace z kabelovky
Vážení uživatelé rokytnické kabelovky,
jak jsme již avizovali dříve, připravujeme
zvýšení rychlostní kapacity našeho internetu a v tuto chvíli již máme hotovy všechny
fyzické práce (tedy všechno kopání, natahování kabelů a zapínání routerů a switchů
atd.). Nyní nás čeká finále v podobě prací
„logických“, tedy přepínání routovacích tabulek a podobné věci; s podrobnostmi vás
nebudeme zatěžovat. Na uživatele internetu
přes kabelovku by to nemělo mít žádné negativní dopady, je sice možné, že občas dojde
k výpadku připojení, ale tyto výpadky by neměly přesáhnout 10 minut a neměly by být
časté, je docela možné, že se nám to podaří
uskutečnit i zcela bez výpadků. Část naší sítě
(naše technické zázemí) jsme již na novou
konektivitu převedli a k výpadku nedošlo, tudíž očekáváme podobný průběh i při zbytku
přepojování.
Nicméně, dojde ke změně IP adresy, pod
kterou se vaše počítače hlásí na internetu.
Pro většinu z vás to nebude znamenat vůbec nic, tuto změnu ani nepoznáte. Problém
může nastat u některých certifikátů (přihlašování na zabezpečené servery, například
u státní správy a podobně), a to u těch, které
jsou vystaveny na konkrétní IP adresu. S její

změnou bude nutné nechat si vystavit nový
certifikát u správce konkrétního serveru.
Druhým okruhem uživatelů, kteří budou
muset na změnu naší konektivity reagovat,
jsou uživatelé pevných IP adres. Vzhledem
k tomu, že s novou konektivitou přecházíme
na nový IP rozsah, dojde ke změně všech pevných IP adres a jejich uživatelé budou muset
přenastavit své aplikace na tyto nové adresy.
Naše technická podpora vám při tomto kroku bude, samozřejmě, k dispozici.
Věříme, že tyto změny vám nezpůsobí žádné potíže, naopak, že již v této zimní sezóně
všichni oceníte výrazně stabilnější a rychlejší
konektivitu do internetu. Poprvé v historii je
Rokytnice připojena do světa přes podzemní
optickou linku, tato technologie má výrazně
lepší parametry než dosavadní připojení sérií bezdrátových spojů. Je to první (a zásadně
důležitý) krok k opravdu rychlému internetu,
který považujeme za důležitý přínos pro budoucnost Rokytnice nad Jizerou.
Uživatelé Rozšířené nabídky TV patrně
zaznamenali ukončení vysílání TV JOJ HD na
území České republiky. Zahraniční stanice
(v tomto případě jde o slovenskou TV) přistupují k tomuto kroku proto, že licence pořadů,

které vysílají, zakoupily pouze s platností pro
danou zemi (tedy Slovensko) – jedná se zejména o zahraniční filmy a seriály a o sportovní akce. Jejich vysíláním na území ČR by se
vystavovaly riziku finančně náročných sankcí.
Řešení pomocí „začerňování“ licencovaných
pořadů je technicky náročné a nepříjemné
i pro diváky, z tohoto důvodu se snaží spíše
zřizovat nové kanály, na nichž vysílají pouze
obsah, který mohou legálně vysílat i v ČR.
V případě TV JOJ jde o nový kanál JOJ FAMILY
HD, který se pokusíme do naší nabídky zařadit co nejdříve. Bohužel pro nás, tato stanice
vysílá z jiného transpondéru než JOJ HD a její
zařazení do našeho systému je tudíž poněkud náročnější.
Na závěr nám dovolte popřát vám všem
hezké Vánoce a hodně štěstí do nového roku
2017.
Věříme, že o vánočních svátcích vám bude
naše televizní nabídka dělat jenom radost,
a že při používání našeho internetu budete
šťastní, že jste zvolili naše služby.
Za tým RKTV.cz

Mgr. Ivo Zapletalík

tel.: 778 151 901, e-mail: ivo@rktv.cz

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
Putování s Krakonošem – 2. ročník
Po loňském úspěšném výletování s názvem Putování s Krakonošem (aneb výlet klientů Domova důchodců do blízkého i vzdáleného
okolí) jsme se i letos rozhodli tuto akci zopakovat. Vše se uskutečnilo
za finanční podpory města Rokytnice nad Jizerou, za což velice děkujeme. Původní myšlenkou bylo navštívení míst, která jsou našim klientům známá, kde žili, pracovali, na která se váží jejich vzpomínky apod.
Loni jsme vyrazili směrem na Vysoké n. J., Poniklou a Rezek
a návštěvou muzea v Pasekách jsme výlet ukončili.
Letošní výlet jsme směrovali do Harrachova.
Výlet se uskutečnil 13. října 2016. Pan Krakonoš se nad námi slitoval a seslal nám, po celém týdnu pochmurného počasí, krásné, sice
trochu větrné počasí, ale bez deště.
V dopoledních hodinách jsme vyrazili k Harrachovu. Naší první zastávkou byla sklárna. Během čekání na prohlídku sklárny si naši klienti
prohlédli prodejnu skla, kde se mohli seznámit se sortimentem nabízených výrobků.
Poté již následovala samotná prohlídka. Vzhledem k tomu, že se
někteří naši klienti, upoutaní na vozík, nemohli dostat na prohlídkový
balkon, bylo nám umožněno vejít přímo do huti mezi mistry skláře
a podívat se tak na jejich práci zpříma. A byl to zážitek vskutku nevšední. Nejenom naši klienti viseli pohledem na rukách sklářů, jiní jim
záviděli pití piva při práci, ale největší úspěch sklidilo teplo, které ve
sklárně mají.
Dále jsme pokračovali prohlídkou celého procesu výroby, nejvíce
nás asi zaujala brusírna a celá škála výrobků, ze kterých občas přecházel dech.
Po poměrně dlouhé prohlídce jsme se autobusem vydali na výlet po okolí Harrachova. Projeli jsme Harrachov ze strany od hranic
a centrem jsme se dostali k další zastávce, kde nás čekalo občerstvení.
V centru lyžařského areálu u lanovky v Restauraci STONE. Příjemná
restaurace s ještě příjemnější obsluhou. Našim klientům zde moc
chutnalo a ocenili zde naprostou bezbariérovost prostředí ve všech
směrech.
Po vydatném občerstvení jsme se vypravili pěšky na krátkou procházku – i když pro některé byla až dost dlouhá – ke studánce sv. Jána,
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která se nachází směrem na Anenské údolí. Vše jsme samozřejmě
pečlivě dokumentovali.
Po návratu k autobusu zchvácení klienti konstatovali, že můžeme
jet kamkoli, ale vše už budeme sledovat pouze z autobusu. Tudíž jsme
ještě absolvovali plánovanou objížďku Rokytnice a pak jsme se spokojeni a příjemně provětráni vrátili do Domova.
Veliký dík patří zaměstnancům Domova, kteří nám s výletem pomáhali nebo se na něm aktivně podíleli. Děkujeme společnosti Bus
Line a. s., Semily a jejímu panu řidiči za ochotu a trpělivost.
A největší poděkování patří Městu Rokytnice nad Jizerou za dotaci,
díky které jsme měli možnost tento výlet opět uskutečnit.
Děkujeme

Klienti Domova důchodců a kolektiv pracovníků DD

Vánoční čas v Domově důchodců
Jako každý rok, i letos se v Domově důchodců začínáme připravovat na Vánoce.
Advent je za dveřmi a tak jsme začali s předstihem. Naše aktivizační pracovnice se zúčastnily prodejní výstavy výrobků klientů zařízení sociálních služeb na Krajském úřadě v Liberci, která se konala
23. 11. 2016. Konkurence na těchto výstavách bývá veliká, ale i tak
je účast přínosná, jelikož je možné načerpat inspiraci pro další práci.
Následně nás čekají 3. 12. 2016 Vánoční trhy v Rokytnici nad Jizerou, kde budou výrobky našich klientů také k dispozici.
V úterý 6. 12. 2016 od 14 hodin proběhne v našem Domově tradiční Mikulášská zábava, na kterou Vás tímto srdečně zveme, a těsně
před Vánocemi, ve dnech od 20. do 22. 12., se samozřejmě budou
konat vánoční posezení klientů na jednotlivých odděleních, na která
tímto zveme nejen rodiny našich klientů, ale také přátele a známé.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné a pohodové Vánoce,
pokud možno s Vašimi blízkými, a do nového roku Vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
kolektiv zaměstnanců Domova důchodců
12-1/2016
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Městské informační centrum
VÁNOČNÍ TRHY
Rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli v sobotu 3. 12. 2016 na Vánoční trhy a pomohli tak dotvořit tu pravou sváteční atmosféru našeho města. Dík patří především SDH
Rokytnice a pracovníkům Drobných služeb, kteří zajistili veškeré zázemí i přes mrazivé
teploty a poradili si i se vzniklými komplikacemi. Děkujeme všem místním lidem, kteří
ukázali svůj um a zručnost a ve stáncích nabídli možnost potěšit své blízké koupí pěkného rukodělného dárečku. Na Vánočních trzích vidíme, kolik šikovných lidí naše město
má. Další poděkování posíláme všem vystupujícím, kteří měli chuť se ve volném čase
scházet a připravit se na vystoupení. Předškoláčci, žáčci ze ZŠ, ZUŠ a malí divadelníci
potěšili a rozesmáli celý houf diváků. Pigi se svými žáky pohladili duše nás všech svými
baladami a při závěrečném vystoupení souboru SATORI jsme si zazpívali všichni. Velký
dík patří také statečným a vtipným moderátorům, stejně tak zvukařům. V neposlední
řadě děkujeme panu starostovi za přání a našemu pánu hor Krakonošovi, že mezi nás
přišel a přinesl nám pěkné zimní počasí.
Za Městské informační centrum vám všem přejeme pohodový adventní čas,
krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.

AKCE V KULTURNÍM DOMĚ
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
sobota 14. ledna 2017, 16:00 hod.
rodinná animovaná pohádka – KINO v kulturním domě v Rokytnici
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí
každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků.
 Vstupné: 70,- Kč.
 Předprodej a rezervace vstupenek: Městské infocentrum od 15. listopadu 2016

PANÍ PIPEROVÁ ZASAHUJE – DS Josefův Důl
sobota 18. března 2017, 19:30 hod.
Detektivní bláznivá komedie anglického dramatika Jacka Poplewela v režii Karla Stuchlíka. Paní Piperová - uklizečka v Marschalově projekční kanceláři - najde
při úklidu v jedné z kanceláří mrtvolu. Tím okamžikem nastává kolotoč zmatků,
nekoordinovaného vyšetřování, lží, zajímavých vztahů a hlavně neskutečná zvědavost a zasahování paní Piperové do vyšetřování.

PROVOZNÍ DOBA MIC
DO 19. 12. 2016
Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

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

20. 12. 2016 – 17. 3. 2017
Pondělí – sobota: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Neděle:
9:00 – 13:00

VÁNOČNÍ SVÁTKY
24. 12. 2016
25. 12. 2016
26. 12. 2016
31. 12. 2016
1. 1. 2017

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

PAŠERÁCKEJ VEJKEND
17. – 18. února 2017
Tradiční akce plná masopustního veselí se
koná na Dolním náměstí a v lyžařských areálech
Studenov a Horní Domky v pátek 17. února a sobotu 18. února 2017.
Krakonoš, řemeslný trh, zabíjačka, kapely, divadlo, sjezd pašeráků s pochodněmi, skoky a radovánky. To je Pašeráckej vejkend v Rokytnici nad
Jizerou.
Pořadatelem je Město Rokytnice nad Jizerou,
Horská služba Rokytnice a Spartak Rokytnice, a. s.

 Vstupné: 80,- Kč

MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA – DS Vojan Libice
sobota 25. března 2017, 16:00 hod.
Pohádka „Měla babka čtyři jabka“ je určena pro nejmenší diváky. V každém
jablíčku je skryta jedna pohádka. Nevěříte? Tak počítejte s námi: „O koblížkovi“,
„O dědečkovi a kožíšku“, „O zlé koze“, „O velké řepě“. Tyto čtyři pohádky tvoří
díky vtipné propojovací lince, tedy hře na babky a dědky, hravý celek, který malé
diváky vtáhne do pohádkového děje. Nechybí ani melodické, notoricky známé,
dětské písně a velké loutky zvířátek
 Pohádka je určena pro děti od 2 let. Délka představení cca 45 minut.
 Vstupné: 80,- Kč

BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY JAROSLAVA SUCHÁNKA
s písničkami Pepy Štrosse
pátek 31. března 2017, 19:30 hod.
Jaroslav Suchánek – bývalý sportovní komentátor a moderátor – začínal v roce
1962 v Československém rozhlasu a později přešel do Československé televize,
kde se věnoval především lyžování. Jeho hlas provedl diváky bezmála čtyřmi tisíci hodin sportovních přenosů. V současné době moderuje různé kulturní akce
a píše knihy. Jeho synem je moderátor a herec Michal Suchánek.
 Vstupné: 120,- Kč
 Předprodej a rezervace vstupenek na všechna představení:
Městské infocentrum od 9. ledna 2017.
Rokytnický zpravodaj
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Mateřská škola Horní Rokytnice
Máme tu konec listopadu a my se opět hlásíme se stručnými zprávičkami ze žluté školičky. Úspěšně jsme zakončili plavecký výcvik v Jilemnici, který jsme dvakrát zpestřili návštěvou Solné jeskyně. Velká
a malá Sluníčka pravidelně jednou za 14 dní navštěvují keramickou

Začátkem listopadu jsme navštívili v Jablonci nad Jizerou divadelní
představení „Pohádky ze mlýna“, pak následovalo focení dětí s vánoční tématikou, screeningová vyšetření zraku a našich předškoláků.
V současné době se pilně připravujeme na návštěvu z pekla, která
dorazí v pondělí 5. 12. Návštěvu přivítá dětmi vyrobené peklo, zástup
andělů a Mikulášů. Samozřejmě pilujeme básničky a písničky, aby se
případní adepti na peklo mohli vykoupit…
Vrcholí také přípravy na Rokytnické vánoční trhy, kde se připojíme
kulturním pásmem k vytvoření předvánoční atmosféry.
dílnu v DDM, kde pod vedením Lenky Mařasové tvoří z hlíny nádherné věcičky. Začátkem října proběhla ve školce beseda o Krkonoších,
kde nás Anče se sojkou provedly Krkonošským národním parkem,
seznámily s květinami a zvířátky, která tu žijí, s významnými místy,
která stojí za návštěvu. Děti dostaly mapy, aby v horách nezabloudily
a interaktivní turistickou hru, kterou mohou plnit v rámci turistických

Tak jako každoročně jsme již absolvovali pečení vánočních perníčků, které probíhá v naší školce, a kromě dětí se pravidelně a v hojném
počtu účastní i rodiče, prarodiče, starší i mladší sourozenci. O týden
později perníčky i s rodiči ozdobíme a před Vánocemi s dětmi rozneseme na důležité instituce našeho města.
Nyní už nezbývá než popřát, rádi bychom tak učinili formou básničky, kterou se loučí naše dětičky.
Už jen krůček, už jen krok,
brzy bude nový rok.
Jaký bude? Vědět chceme,
už jsme na něj zvědaví.
Hlavně ať ho prožijeme
vesele a ve zdraví!!!

výprav s rodiči. Poslední týdny v říjnu jsme se soustředili na Dušičky
a Halloween, kdy jsme si s dětmi nejenom vyprávěli, ale hlavně tvořili.
Výsledkem projektového týdne byla nádherně vydlabaná dýně, která
zdobila školku do konce listopadu, ale i halloweenský obr pavouk, který hlídá školku nadále.
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Mateřská škola Dolní Rokytnice
MŠ DOLNÍ děkuje sponzorům:

Díky vašemu zájmu najdou u nás děti pod stromečkem nová, krásná a kvalitní odrážedla, která
jsme mohli vyměnit za stará, nefunkční (ta jsme si
kdysi pořídili za peníze z výtěžku plesu MŠ).

Denisa a Petr Langerovi
Tomáš Kraus
Květa Holcová
Michal Banýr
Robert Špaček
Roman Udatný
MUDr. Michal Maloň
Martina Vaňková
Lenka Smolová
Petra Nováková

Dopravní výchova se stále častěji objevuje v doporučení ministerstva školství – jako důležitá součást výchovy a vzdělání předškolních dětí.

Základní škola Rokytnice nad Jizerou
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje,
ráda bych Vám všem za celou naši školu popřála hezké vánoční svátky a šťastný a spokojený rok 2017.
Chtěla bych ještě také touto cestou poděkovat všem učitelům a dětem, kteří i letos, jako každým rokem, krásně vyzdobili třídy, okna a chodby
naší školy. Přispěli tak k vytvoření velice příjemné a krásné předvánoční atmosféry. Dále chci poděkovat dětem a učitelům, kteří se velice aktivně
podíleli na vytváření nejrůznějších výrobků na vánoční trhy – vše je moc krásné.
Všem dětem a zaměstnancům školy přeji hezký adventní čas a opravdu radostné a krásné vánoční svátky. V novém roce 2017 přeji všem
pevné zdraví, pohodu, klid, štěstí a radost ze života.
Blanka Zemánková

Příběhy bezpráví
Takto se nazývá projekt společnosti Jeden svět na školách, který
přibližuje žákům a studentům moderní československé dějiny prostřednictvím dokumentárních i hraných filmů. Podmínkou získání

Odpočinková zóna s geoparkem
V prostoru mezi základní školou a restaurací KINO jsme začali připravovat prostor pro rozmístění hornin a laviček, které jsou součástí
výše zmiňovaného projektu. Tento projekt byl po úspěšném hlasování v místní prodejně TESCO podpořen z nadačního fondu Vy rozhodujete, my pomáháme.
V dubnu 2017 proběhnou dokončovací práce a geopark bude
slavnostně otevřen.
Ivana Gebrtová

Ukončení projektu „Strážci Země“
Ve čtvrtek 3. 11. 2016 žáci sedmých tříd odjeli do Sedmihorek, aby
zde ukončili půlroční projekt, ve kterém plnili úkoly týkající se životního prostředí a šetření energiemi.
V rámci sdílení nabytých zkušeností uspořádali na školní zahradě projektový den o ekologických souvislostech v přírodě pro žáky
6. ročníku.

filmu je uspořádání besedy s pamětníkem nebo historikem. Pro letošní 9. A jsme vybrali téma poválečného odsunu Němců. V pátek
11. 11. jsme si promítli film „Zabíjení po česku“. Pozvání na besedu
přijali hned dva hosté – pan Miroslav Novák a Dan Jón, znalci místní
historie. Poutavě vyprávěli, jak odsun 95 % obyvatel Rokytnice probíhal a žáci se zvídavě vyptávali. Hodina utekla jako voda.

Dějepisná olympiáda
Téma letošního ročníku bylo „Marie Terezie - žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Vítězem školního kola se stal
Petr Malík z 8. A. Jeho vítězství má velkou hodnotu, protože o této
panovnici se osmáci teprve budou učit. Veškerá příprava probíhala
jako samostudium. Blahopřejeme!
Iva Antošová

Slavnostní předání mezinárodních certifikátů proběhlo ve večerních hodinách za svitu svíček v arboretu Bukovina. Ocenění žáci převzali z rukou pracovníků SEV Český ráj.
Ivana Gebrtová, Renata Vácová

Rokytnický zpravodaj
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1. stupeň základní školy

Sbírka pro pejsky

Konec roku se blíží a s ním i nejkrásnější období – období Vánoc.
Pro naše děti to ale neznamená jen těšení se na Ježíška a dárky, ale
spoustu práce a různých akcí.

Jako již mnoho let před Vánoci, tak i letos, pořádáme sbírku pro
opuštěné pejsky v útulcích. Sbírka potrvá do 9. 12., k 30. 11. přispělo
již 53 dětí, jim opravdu velké díky za solidaritu. Ale pomohli i jiní, takže

Jako každý rok jsme vyzdobili školu a třídy, těšíme se na Adventní
zpívání na schodech, připravujeme vánoční besídky a vystoupení pro
veřejnost. V letošním roce máme novinku, kromě Galerie Starý kravín
na Františkově, budou naše výrobky i na Vánočních trzích v Rokytnici
nad Jizerou, kde také uslyšíte naše pásmo básniček a koled, kterým
Vám popřejeme do nového roku vše nejlepší.
Fotogalerie na str. – 24 –

Za učitele 1. st. M. Hnyková

Halloween v družině
Děti ze školní družiny se 11. 11. 2016 už poněkolikáté zúčastnily
Halloweenu a s tím související stezky odvahy a noclehu v prostorách
základní školy. Letos se poprvé zúčastnily děti z 5. A jako „inventární
strašidla“. Za velkého přispění rodičů, kteří ve strachu o žaludky svých
ratolestí napekli a nakoupili neuvěřitelné množství různých dobrot,
jsme mohly uspořádat velkolepý raut a pohostit 52 dětských a 4 dospělé hladové krky. Tímto chceme poděkovat všem rodičům, a dále
pí Kačce Javůrkové, pí Arance Kuříkové a pí Aleně Setunské za účast
při akci.
Fotogalerie na str. – 24 –

Vychovatelky ŠD

kromě našich úžasných dětí bych ráda poděkovala paní Javůrkové za
nádherně ušité psí pelíšky, za velký dárek od paní Davidové a Báry
Kubíčkové a také od paní Maloňové. Rovněž moc děkuji paní Hojsákové. Je to hezký pocit, když víte, že osud zvířat mnohým není lhostejný.
Velké díky a snad zase za rok, hezké svátky.

J. Vávrová

Připravujeme se na Vánoční trhy
Letos prvně se celá škola chystá svými výrobky překvapit místní občany a všichni se opravdu velmi snažili.
Snad se něco bude líbit a budeme tak mít motivaci i do dalších let.

Fotogalerie na str. – 24 –

S OLNÁ JESKYNĚ
Nově bude otevřena od 20. 12. 2016 v Rokytnici nad Jizerou.

Jeskyně nové generace
přináší hvězdnou oblohu,
krápníkovou výzdobu
či vodopád s tekoucí vodou.
Prožijte nevšední zážitek za doprovodu relaxační
hudby a světelných efektů.
Posílíte imunitu a prospějete svému zdraví.
Dárkové poukazy v prodeji.
Veškeré informace
na telefonu +420 604 479 815 – Silvie Martínková.
Najdete nás za budovou Tesca.
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Činnost okrsku HS Rokytnice v sezóně 2015/2016
Pro dobrovolnou základnu členů okrsku HS Rokytnice byla zimní
sezóna 2015/2016 zahájena týden před Vánocemi zimním opakovacím školením. To bylo zaměřeno na ošetření osob v terénu, transport,
obsluhy vysílaček a testy ze zdravovědy. Lyžařská sezóna začala provozem vleků pouze v areálu Horní Domky. Na Studenově, opět při nedostatku sněhu, byly v provozu pouze menší vleky. Hlavní vleky byly
v provozu pouze jeden týden v lednu.
Stejně jako v posledních letech, tak i letos, jsme cvičnou hledací
akci organizovali společně s okrskem Harrachov, a to 4. února v oblasti Labské louky. Reálné podmínky nám připomnělo pravé arktické
počasí doprovázené silným větrem.
Vrcholem zimní sezóny bylo uspořádání tradičního Sjezdu pašeráků na Studenově. A opět, stejně jako v posledních letech, jsme řešili
problémy s nedostatkem sněhu. Naštěstí, díky záslužné pracovitosti
některých členů HS, se mohla akce uskutečnit bez jakéhokoliv omezení.
V úvodu března se náš okrsek, spolu s ostatními okrsky západních
Krkonoš, zúčastnil cvičné laviny v prostoru Kotelních jam.
Dne 5. března oddíl Alpin clubu ve spolupráci s okrskem HS Rokytnice pořádal 15. ročník skialpinistického závodu O dřevěného Krakonoše, který je součástí českého poháru ve skialpinismu.
Ke konci zimní sezóny, dne 24. března, jsme si již tradičně připomněli Den Horské služby položením věnců u mohyly Hanče a Vrbaty
na Zlatém návrší.
V zimní sezóně 2015/2016 bylo v našem okrsku ošetřeno 272 úrazů. Z toho bylo 68 případů předáno rychlé záchranné službě a u 7 zasahovala letecká záchranná služba. Vzhledem ke špatné sezóně je to
o 15 % méně úrazů, než bylo v loňském roce.
Příprava na letní sezónu 2016 začala dne 23. 4. ve Strážném metodickou akcí pořádanou místním okrskem HS. Cvičení je bráno formou
soutěže. Naše dvě družstva dosáhla velkého úspěchu a v konkurenci
ostatních týmů z okrsků HS Krkonoše obsadila první dvě místa!

Každoroční cyklistické soustředění na přelomu května a června
jsme letos uskutečnili v oblasti kolem Kutné Hory. Pobyt jsme si zpestřili prohlídkami vojenského letiště v Chotusicích a kulturních památek
v centru města Kutná Hora.
Letní opakovací cvičení proběhlo v termínu 10. – 11. června.
Na programu byla horolezecká příprava a záchranné akce v oblasti
skal U Fejkla a na Strážníku.
Od poloviny května až do konce listopadu probíhaly pravidelné
letní služby ve spolupráci s profesionálními členy HS Rokytnice. V letošním roce jsme služby přesunuli opět do terénu.
Během letních prázdnin prošel každý z dobrovolných členů pravidelnou lékařskou prohlídkou u lékaře Koldovského v Jilemnici.
První přípravné cvičení pro nadcházející zimní sezónu proběhlo
dne 21. října, kdy jsme si preventivně vyzkoušeli záchrannou evakuaci
osob z lanovky na Lysou horu. Navazující zdravotnické proškolení se
konalo o prvním listopadovém víkendu ve Vítkovicích na Boudě Hadovce. Kvalitní přípravu nám zaručili členové Červeného kříže Mladá
Boleslav, se kterými udržujeme pravidelnou spolupráci.
Při výroční schůzi, dne 4. 11. 2016, okrsek HS Rokytnice evidoval
20 členů, 4 čekatele a jednoho zájemce. Dosažením důchodového
věku 2 členové ukončili dobrovolnickou činnost.
Zvláštní poděkování:
Náš okrsek děkuje Pavlovi Brožovi a Jirkovi
Nedvědovi st. za jejich dlouholeté působení v řadách našeho spolku. Za svou dlouhodobou a oddanou práci našim horám byli po zásluze vyznamenáni tituly „Čestní členové“. Gratulujeme!
Horám zdar!

6 tipů, jak vyzrát na půjčky
Před Vánocemi si lidé často chtějí půjčovat na vánoční dárky.
Současné nízké úrokové sazby je k tomu přímo vybízejí. Je to tak
ale z pohledu finančního plánování a hospodaření s penězi v pořádku? Jak nespadnout do dluhové spirály a jak z ní ven, radí finanční poradci Partners Radovan Schrötter a Stanislav Hartych.
1. Z „nebankovky“ do banky, nikdy naopak
Pokud jste se rozhodli řešit své spotřební úvěry, a je to alespoň
trochu možné, snažte se dostat ze světa nebankovních úvěrů do toho
bankovního. Banky a subjekty kontrolované ČNB se řídí jejím etickým
kodexem. Případné řešení potíží se splácením je lépe předvídatelné
a vstřícnější než mimo bankovní sektor. Záleží samozřejmě na výši
vašeho příjmu, ale plusové body získáte u banky také například za
předchozí dobrou platební morálku.
2. Splátky nesnižujte natažením doby splácení
Povedlo se vám vyhnout se úskalím nebankovního světa? Hodně
reklam, které cílí na klienty s úvěry, staví na jednoduchém principu:
snížení splátek. Ale za jakou cenu? Za cenu natažení doby splácení,
která úvěr notně prodraží. Když už tedy s bankou jednáte, nespokojte
se s natažením splatnosti a optickým snížením splátky. Přemýšlejte
a hlavně počítejte.
3. Jednejte o podmínkách
Na trhu převyšuje nabídka poptávku. Znamená to, že v bankách
je silný tlak na poskytování spotřebitelských úvěrů. To dává klientovi
silnější vyjednávací pozici, než si myslí. O podmínkách proto s bankou
vyjednávejte. Nejspíš tak budete schopni dosáhnout lepších podmínek, než jaké vám nabídla banka napoprvé. Jednat můžete například
o výši úrokových sazeb i o výši poplatků.
Rokytnický zpravodaj
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4. Problémy řešte včas
Pokud se dostanete do tísně způsobené splátkami, velmi často to
znamená, že už máte pár pozdních splátek, nebo byl některý z úvěrů
přímo zesplatněn. V takovém případě budete mít negativní záznam
v registru, což znemožní o podmínkách úvěru vyjednávat. Navíc nebudete mít šanci jakýkoli úvěr v bankovním světě získat. Snažte se
proto svou situaci řešit dříve, než se do tísně dostanete. Dejte stranou
hrdost, lenost, cokoli, co znamená, že odkládáte řešení. V případě nesplácení závazku mohou celkové náklady snadno dosáhnout násobků původně půjčené částky.
5. Nesnažte se orientovat ve všem sami
Úvěr si nejspíš nevybíráte na základě toho, kde vám dají mobil
zdarma, nebo dokonce televizi po převedení všech produktů do dané
banky. Přesto se vyplatí poradit se se zkušeným finančním poradcem.
Jestliže jste nedůvěřiví, přijďte porovnat své řešení s tím, co bychom
pro vás mohli zařídit my. Nic za to nedáte, můžete jen získat. Jako
finanční poradci máme více informací, větší vyjednávací sílu a zkušenosti s více bankami.
6. Pozor na vánoční půjčky
Půjčovat si na vánoční dárky určitě není dobrý tah, a to ze dvou
důvodů. Tím prvním jsou parametry daného úvěru z pohledu úroků
a tím druhým je délka splatnosti. Praxe totiž ukazuje, že pokud si úvěr
na Vánoce vezmete, délka splatnosti je obyčejně dva roky. Z toho plyne, že hned následující Vánoce splácíte ještě úvěr z těch předchozích,
a stojíte tak ještě před těžší volbou než v předchozím roce.
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Červený kříž
Na žádost vedení a zaměstnanců domova
důchodců z Rokytnice nad Jizerou uspořádaly
dobrovolné členky červeného kříže z Jablonce nad Jizerou paní Jana Řeháková s dcerou
Pavlínou ukázku maskování poranění a následné ošetření. Akce proběhla 19. září 2016
ve Františkově u kravína. Konečně, když tam
probíhá každým rokem populární dřevosochání, proč by tam nemohlo proběhnout
maskování a ošetřování. Vždyť poskytování
první pomoci s praktickou ukázkou je také
takové umění a ještě daleko prospěšnější.
Ke zdaru celé této akce a k jejímu ještě více
autentickému pojetí si přizvaly mladé dobrovolné hasiče z Rokytnice nad Jizerou jako figu
ranty. A udělaly dobře. Mladí hasiči se také
zároveň naučili, jak poskytnout první pomoc.
Za zmínku stojí, jaká poranění se musela ošetřovat. Tak tedy nic zrovna jednoduchého.
Otevřená zlomenina bérce, zlomenina ruky,
popálenina nohy, krvácení z nosu a odřená
hlava, resuscitace a zotavovací poloha. To vše
má každý zdravotník v malíčku, ale i každý občan, a hlavně řidič, a těch je velice mnoho, by
měl všechna tato poranění umět ošetřit. Celá
tato akce ukázala, jak je důležitá spolupráce
mezi těmito dvěma složkami – zdravotníci
a hasiči. Obě tyto organizace si zaslouží náš
obdiv a úctu. Nejen, že zachraňují naše životy,
ale i náš majetek. A to si občas někteří naši
spoluobčané neuvědomují.
Tato akce, i když v malém měřítku, to
předvedla. Poděkování patří vedení domova
důchodců, které přišlo s nápadem tuto akci
uspořádat a dále aktérům, kteří vše připravili a dovedli do zdárného konce. Tak tedy
díky za vzornou prezentaci červeného kříže, paní Jano Řeháková a Pavlíno Řeháková.
Poděkování patří rovněž mladým hasičům
z Rokytnice nad Jizerou. Je vidět, že tam mají
perspektivní základnu, co se týká mládeže.
A to je dobře. Celkové zhodnocení celé akce
dopadlo na výbornou. Je vidět, že se spolupráce vyplácí a přináší ovoce.
C
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Za oblastní spolek červeného kříže Semily
napsala ředitelka Zdeňka Javůrková

Dárci krve
Každým rokem pořádá oblastní spolek
červeného kříže okresu Semily slavnostní
předávání plaket bezpříspěvkovým dárcům
krve. Tak jako z mnoha míst Semilského
okresu, tak i od vás z Rokytnice nad Jizerou,
se tohoto předávání účastní pozvaní dárci.
Akce probíhá v jilemnickém Eurestu za účasti pozvaných hostů, pojišťoven a vedení oblastního spolku červeného kříže. Celou akci
doprovází živá hudba a je připraven kulturní
program a bohaté občerstvení. Červený kříž
tuto akci pořádá 2× do roka, a to vždy v červnu a v listopadu. A protože se domnívám, že
právě bezpříspěvkoví dárci si zaslouží náš
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obdiv a dík, rozhodla jsem se, že právě tímto
způsobem chci poděkovat vašim spoluobčanům, kteří dávají nezištně a bez ohledu
na odměnu to nejcennější, co mají, a to je
právě ta krev. Tekutina, která se nedá koupit, ani kdybyste měli všechno zlato světa.
Tekutina, kterou zatím nedovedeme vyrobit,
ani ji ničím nahradit. Tekutina, která za pomoci lékařů zachraňuje lidské životy našich
spoluobčanů a vrací je zpět mezi nás do společnosti. V letošním roce bylo právě od vás
z Rokytnice odměněno hned několik dárců.
A to Stříbrný Radek, který obdržel zlatý kříž
III. stupně za 80 odběrů krve, dále pak Tulzpravodaje-122016.pdf
1
10.11.16
16:53
ková
Zuzana a Vodseďálek
Pavel, kteří získali
stříbrnou plaketu za 20 odběrů krve a Srp
David, který obdržel bronzovou plaketu za

10 odběrů krve. Nesmím zapomenout ani na
prvodárce, a to na Sajdla Vojtěcha, Doskočila Václava a Novotnou Alenu – všichni tito tři
v letošním roce poprvé darovali krev a stali
se tak bezpříspěvkovými dárci krve. Všem
jmenovaným patří moje poděkování a obdiv.
A protože se blíží vánoční svátky, chtěla bych
všem vašim dárcům moc a moc poděkovat
za jejich příkladný čin, popřát krásné svátky
plné klidu a pohody a do nového roku 2017
hodně zdraví a elánu, protože obojího není
nikdy dost. To vše přeji i všem vašim spoluobčanům. Prožijte svátky v klidu a míru. To
vše vám ze srdce přeje ředitelka oblastního
spolku červeného kříže Semily Javůrková
Zdeňka

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vánoce s recepty, které nikdy nezklamou
Před upečením potřeme rozšlehaným vajíčkem.
Poznámka: s medem je vánočka vláčnější než s
cukrem.
Perníková roláda medaře Evžena Báchora:

I o Vánocích vaříme s Českým rozhlasem
Hradec Králové. Každou sobotu vždy
hodinu před polednem vaří v přímém přenosu Zdena Kabourková a to už od roku
1990. Velmi často je to také podle receptů
zaslaných posluchači.
Vánočka Miroslavy Teichmanové:
Suroviny: 1/4 l mléka, 30 g droždí, 2 žloutky,
80 g medu, špetka soli, 1/2 kg hladké
mouky, 1 lžíce pískového cukru, 120 g
másla nebo rostlinného tuku
Postup: Ze surovin vypracujeme těsto.Když
vykyne, překlopíme ho na vál a tvarujeme
různé postavičky nebo uděláme klasickou
vánočku.

Suroviny: 600 g hladké mouky, 50 g tuku, 3 vejce,
200 g cukru moučka, 4 lžíce medu, 4 lžíce mléka,
4 lžíce černé mleté kávy, 2 lžíce rumu, 2 lžíce
kakaa, 1 prášek do perníku
Náplň: švestková povidla, sekané vlašské ořechy
Na potření: 1 rozšlehané vejce, cukr moučka
na posypání, poloviny ořechů na ozdobení
Postup: Mouku s práškem do perníku a s cukrem
dáme do misky, přidáme vejce, med. (Med si
můžeme rozpustit ve vlažném mléce.) Dále přidáme černou sypkou kávu, kakao a vše zpracujeme
v těsto, které dáme do chladu na tři hodiny.
Těsto pak rozdělíme na čtyři díly, z každého dílu
vyválíme obdélníkovou placku a každou placku
natřeme povidly(/vrstva asi 3 mm), na která dáme
nadrobno nasekané ořechy.
Těsto smotáme do tvaru rolády, dáme na pečící
papír nebo vymazaný plech, potřeme vajíčkem a
pečeme při 170 stupních asi 25 minut. Dobu moc
nepřekračujeme!
Po upečení a vychladnutí roládu řežeme šikmo
zhruba na 3 cm proužky a každý proužek osladíme a dozdobíme polovinou vlašského ořechu.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADVENTNÍ
SETKÁNÍ

17. prosince
2016

Český rozhlas
Hradec Králové

sobota 17. prosince 2016, 14:00 - 16:00
Masarykovo náměstí v Hradci Králové
moderují Lucie Peterková a Jakub Schmidt
Vystoupí:
Uršula Kluková
- herečka
Zbigniew Czendlik - římskokatolický kněz
Czech Boys choir - špičkový chlapecký sbor
H-Kvintet Trutnov - swingový vokální soubor
T-bass
- taneční skupina
/vstup zdarma/
Přímý přenos z kavárny Assenza, 14:00 - 16:00
moderují Lada Klokočníková a Pavel Kudrna
Přijďte, nebo si nás nalaďte.

90.5 l 95.3 l 96.5 FM I hradec.rozhlas.cz
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Skiareál Spartak Rokytnice, dění na svazích
Díky výraznému ochlazení byla na konci listopadu uvedena do
provozu zasněžovací technika ve skiareálu Horní Domky. Stejně jako
v loňském roce proběhla i letos investice do modernizace zasněžovacího systému. Doplnili jsme koncová zařízení na modré sjezdovce až

Dr. Farského 300
512 11 Vysoké nad Jizerou
tel: 481 593 900 fax: 481 351 260
www.iss-vysokenj.cz
email: iss@iss-vysokenj.cz

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

14. 1. 2017 – sobota
8 – 13 hodin
18. 2. 2017 – sobota 8 – 13 hodin
Technikem v autobranži - soutěž
Studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
 AUTOTRONIK
39-41-L/01
-NOVĚ s možností výučního listu ve 3. ročníku

 AUTOTRONIK

39-41-L/01
-jednostopá nebo vícestopá vozidla 2-leté
 LOGISTICKÉ A
37-42-L/51
FINANČNÍ SLUŽBY
2-leté
Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou:

 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH
VOZIDEL
23-68-H/01
-jednostopá nebo vícestopá vozidla
-NOVĚ nákladní vozidla

 AUTOLAKÝRNÍK 23-61-H/01
 KAROSÁŘ
23-55-H/02
 OPRAVÁŘ LESNICKÝCH
STROJŮ
41-56-H/02
Rokytnický zpravodaj
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po Zalomený a realizovali jsme
výměnu řídicího systému čerpacích stanic včetně několika
frekvenčních měničů. Zahájení
zimní lyžařské sezóny ve skiareálu Horní Domky je předběžně
naplánováno na pátek 16. prosince 2016.
Skiareál Studenov bude bohužel i letos v provozu pouze
na přírodním sněhu, ale práce
na změně územního plánu vrcholí a věříme, že v příštím roce
začneme pracovat na projektové dokumentaci s propojením do Harrachova.
První fáze předprodeje sezónních jízdenek, která odstartovala 10. října 2016, byla ukončena 30. listopadu. Do 15. prosince běží
druhá fáze předprodeje, kdy lze sezónní jízdenku zakoupit za zvýhodněnou cenu. Jistě dobrou zprávou pro sezónní lyžaře je, že sezónní
permanentka bude stejně jako v uplynulých letech platit u všech provozovatelů vleků v Rokytnici nad Jizerou. Rozšířená platnost permanentek se nevztahuje na členské, zaměstnanecké a jinak zvýhodněné
sezónní jízdenky. Ceník ostatních jízdenek je dostupný na oficiálních
stránkách skiareálu.
V souvislosti s plánovaným rozšiřováním služeb ve skiareálu Horní Domky vznikne letos nový věrnostní program rokyPASS. Členové
rokyPASSu budou při nákupu skipasu či některé z doplňkových služeb odměněni přímou slevou v kombinaci s věrnostními body. Slevy
budou poskytovány v naší nové půjčovně lyžařského vybavení a ve
skiservisu. Výhody připravujeme také v souvislosti s dalšími plánovanými aktivitami, jako například hlídání dětí či skidepot.
Členové rokyPASSu se budou moci také levněji občerstvit v provozovnách skiareálu – v restauraci Černý potok a v bufetech „na Zalomeným“, na Kaprunu a u nástupiště lanové dráhy na Lysou horu.
Skidepot poskytne výhodu zejména lyžařům, kteří přijeli do Rokytnice na vícedenní pobyt. Na konci dne mohou své lyže zanechat u nás,
případně si rovnou objednat servis a druhý den si lyže vyzvednout.
V případě využití úschovy v kombinaci se servisem bude odečteno 50 Kč
z ceny služeb. Věříme, že návštěvníci Rokytnice této služby rádi využijí,
zvláště pokud nejsou ubytováni v přímém dosahu lyžařského střediska.
V provozu bude samozřejmě také skibus, letos nově i ze vzdálenějších lokalit, jako Praha či Polsko. Zastávka skibusu u Rokytky byla
přesunuta a lyžaři mohou jít nyní k lanovce rovně přes parkoviště P1.
Kromě stávajících a nových služeb plánujeme ve spolupráci s obchodními partnery skiareálu také řadu akcí a závodů. Stejně jako
v loňském roce zveme soutěživé lyžaře k účasti v sérii open závodu
ROKY OPEN CUP. Na konci sezóny, konkrétně na „apríla“, si zopakujeme hledání pokladů v rámci druhého ročníku závodu SNOWEND.
Těšíme se spolu s Vámi na zimní lyžařskou sezónu 2016/2017.
Tým pracovníků Spartak Rokytnice, a.s.

POHYBLIVÝ BETLÉM
Františka Vodseďálka
Vás srdečně zve na prohlídku od 24. 12. 2016 do 1. 1. 2017
v čase od 13:30 do 16:30 hodin. Mimo tento čas pouze
po tel. domluvě na čísle 751 640 360, Vodseďálek Miloslav.
Přijměte pozvání a přijďte si připomenout nádhernou tradici a působivé kouzlo
Vánoc do Vysokého nad Jizerou. Při pohledu na téměř stoletý pohyblivý betlém
pana Fr. Vodseďálka, za zvuku jeho klapotu, při poslechu koled a poutavého
výkladu na Vás dýchne minulost a můžete si tak prožít pravé krkonošské Vánoce.

Staroveská 199, Vysoké n. J. | www.vodsedalkuv-betlem.estranky.cz
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 4. 12. 2016 – 6. 1. 2017 | Výstava betlémů – kostel Církve adventistů v Horní Rokytnici
 10. 12., 16:00 | Čertovská pohádka – uvede DS Tyl Slaná, v KD,
vstupné: děti zdarma, 50,- Kč/ dospělý
 17. 12., 16:00 | Vánoční koncert – v kapli mistra Jana Husa v Berlíně – Komorní sbor Pedagogické fakulty z Liberce
 17. 12. | Adventní zájezd do Prahy – pořádá KČT Rokytnice n. Jiz.
 18. 12., 18:00 | Vánoční koncert v kostele sv. Michaela – Opera
Viva: Jan Hnyk, Jan Kolář, Tereza Marshallová a Petr Havel
 22. 12., 7:00 | Prodej živých kaprů - na Dolním náměstí
 24. 12., 10:00 – 17:00 | Možnost zapálení Betlémského světla –
v kostele sv. Michaela
 24. 12., 15:00 | Štědrovečerní bohoslužba se zpěvem koled
v kapli mistra Jana Husa v Berlíně
 24. 12., 22:00 | Půlnoční bohoslužba – v kostele sv. Michaela
 25. 12., 10:30 | Slavnost narození Ježíše Krista – v kostele sv. Michaela
 26. 12., 16:00 | Svatoštěpánské koledování – v kostele sv. Michaela
 1. 1. 2017, 10:30 | Slavnost Matky Boží Panny Marie – v kostele
sv. Michaela
 14. 1. 2017, 16:00 | Tajný život mazlíčků – promítání rodinné animované pohádky, v KD, vstupné: 70,- Kč
 3. – 5. 2. 2017 | Memoriál Dr. Jana Vedrala – další ročník mezinárodního závodu v kategorii Masters
 17. – 18. 2. 2017 | Pašeráckej vejkend – akce plná masopustního
veselí, jarmark na Dolním náměstí, sjezd pašeráků a lyžníků v lyžařském areálu Studenov. Druhý den společný výstup pašeráků
a lyžníků na Lysou horu, soutěže, doprovodný program.

 Harrachov
 17. 12. | Skiopening - slavnostní zahájení lyžařské sezóny – dolní stanice lanové dráhy Delta – lyžování, zábava na sněhu pro děti,
testování lyží, občerstvení
 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 | Vánoční trhy na „malém náměstíčku“
– rukodělné výrobky, svařák, občerstvení
 24. 12., 14:00 | Vánoční koncert sopranistky Jany Štěrbové –
kostel sv. Václava, vstupné: 180,- Kč
 28. 12. | Republikový klasifikační závod ve skoku na lyžích –
můstek K90
 1. 1. 2017 | Soutěž o nejlepší novoroční česnečku
 7. – 8. 1. 2017 | Yoth Cup – 2. ročník mezinárodního juniorského
závodu v severské kombinaci
 24. 1. 2017 | Mistrovství ČR ve skoku na lyžích – můstek K90

 Příchovice
 26. 12., 11:00 – 14:00 | Na Štěpána na Štěpánku – turistické
setkání na Turnovské chatě u rozhledny Štěpánka

 Jablonec nad Jizerou
 11. 12., 18:00 | Jakub Smolík – v KD, koncert v rámci Vánoční
acoustic tour 2016, vstupné: 450,-/ 400,- Kč

 Vysoké nad Jizerou
 10. 12., 18:00 | Koncert duchovní hudby – kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – benefiční koncert komorního smíšeného sboru Ventilky při ZUŠ v Jirkově
 28. 11. 2016 – 15. 9. 2017 | Vysocké závody po staru ve fotografii – fotografie z uplynulých 75 let, v přízemí MěÚ Vysoké nad
Jizerou
 20. 12. 2016 – 6. 1. 2017, 12:00 – 16:00 | Kudy tudy k Betlému –
výstava rozsáhlé sbírky betlémů p. Ivana Tišnovského

 Jilemnice
 10. 12. | Vánoční jarmark
 19. 12., 19:00 | Miroslav Donutil: Cestou necestou – vyprávění a zajímavé příhody oblíbeného českého herce, vstupné:
360,- / 330,- Kč
 26. 12., 18:00 | Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru
Camponotus Jilemnice – vstupné: 90,-/ 70,- Kč
 7. 1. 2017, 19:00 | Posel z Liptákova - uvede Divadlo Járy Cimrmana, vstupné: 390,- Kč
 8. 1. 2017, 15:00 | Copak čápy asi trápí – uvede Divadlo Matýsek
z Nového Boru – pohádkový příběh plný autorských písniček o lásce i nelásce, vstupné: 60,- Kč
 14. 1. 2017, 20:00 | Myslivecký ples
 18. 1. 2017, 18:00 | Ladakh, Zanskar a Kašmír 2016 – cestopisná
přednáška Radky Tkáčikové, vstupné: 80,- Kč
 22. 1. 2017, 16:00 | Veselá trojka – oblíbená kapela TV Šlágr zazpívá tradiční lidovky i písně vlastní tvorby, vstupné: 220,-/ 200,- Kč
 26. 1. 2017, 19:00 | Blázinec – jeden herec – patnáct rolí, sólo pro
Miroslava Táborského, vstupné: 300,- Kč

 Semily
 10. 12., 15:00 | Vánoční pohlazení – pohádka
 13. 12., 19:00 | Vánoční koncert – zahraje Orchestr Václava
Hybše, zazpívá Duo Kamélie a další
 25. 12., 21:00 | SVR – Štěpánská zábava – rockový koncert
EMBA, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou

Přijme do hlavního pracovního poměru

ELEKTRIKÁŘE

Praxe je výhodou, ale nikoliv podmínkou. Zajistíme další školení a rozvoj
v oboru. Nabízíme stabilní pracovní prostředí, dobré mzdové podmínky
a příjemný pracovní kolektiv.
Nástup možný dle dohody. Zájemci pište na zamestnani@emba.cz.
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Informace z městské knihovny
Nové knihy
na listopad
Romány pro ženy:
»» Chamberlain – Dvojí život
»» Steel – Narozeniny
»» Scherhauferová – Eminy slzy
»» Jakoubková – Miluju tě…
i s natáčkama
»» Lovett – První dojmy
»» Řeháčková – Vyhoštěni z ráje
»» Roberts – Cizinec
»» Holt – Démonický milenec (dar)

Nové knihy
na prosinec
Romány pro ženy:
»» Váňová – Nebýt sám
»» Chalupová – Tyrkysové oko
»» Kubátová – Vrabčák
»» Boučková – Život je nádherný
»» Brown – Skryté zlo
»» Mayer – Rodinné prokletí
»» Shipman – Kouzelný náramek
»» Kearney – Ta, já a ti druzí
»» Benton Frank – Sestry hurikánu
»» Thomas – My nejsme my

Společenské, psychologické
a historické romány:
»» Murakami – Norské dřevo
»» Claudel – Brodeckova zpráva
»» O´Donell – Smrt včel
»» Ng – Vše, co jsme si nikdy neřekli
»» Follett – Kolo štěstěny
»» Thomas – My nejsme my
»» Fallada – Každý umírá sám
Životopisné romány,
vzpomínky:
»» Dvořák – Vřeteno osudu. (Tajná
zpověď K. J. Erbena)
Společenské a psychologické
romány:
»» Ryan – Prosinec už je takovej
»» Vigny – Podle skutečného příběhu
»» Higašida – A proto skáču
»» Irving – Ulice Záhadných tajemství
Humor všeho druhu (český,
anglický, fantasy):
»» Boček – Aristokratka na koni
»» Tomeš – Zápisky malého tyranosaura
»» Westlake – Pozdvižení v klášteře
»» Kraus – Klub šampionů
»» Pratchett – Kobercové

»» Münninghoff – Pokračovatel rodu
»» Garcia – Za zdmi paláce (Ve službách saúdské princezny)
»» Davouze – Loď v Bretani
Napětí (detektivky, thrillery,
fantasy):
»» Sveed – Poslední poutník
»» Gerritsen – Hříšnice
»» Bannalec – Bretaňské poměry
»» May – Ostrov Entry
»» Mankel – O krok pozadu
»» Robertson (Robb) – Jen ty a já
»» Reichs – Svědectví kostí
Životopisné romány, autobiografie, cestopisy:
»» Ross – Svoboda v oblacích (Osudy
českého letce RAF V. Bozděcha
a jeho vlčáka Antise)
»» Rolstad – Vlčí ostrov (skutečný
příběh mladé ženy v kanadské
divočině a na cestě Amerikou)
»» McLain – Pařížská manželka
(beletrizovaný životopis manželky
E. Hemingwaye)
»» Šimánek – Amerikou po hřebenech hor

»» Mackintosch – Má je vina
»» Vondruška – Jáchymovští démoni
»» Sapkowski – Zaklínač IV., V.
Regionální literatura (nové):
»» Vursta – Nádraží Libereckého kraje
na historických pohlednicích
»» Kolář – Červení andělé. Historie
Horské služby v českých zemích

Napětí (detektivky, thrillery):
»» May – Šachové figurky
»» Kelly – Kulka
»» Marsons – Němý křik
»» Hjorth – Poslední zkouška
»» Robinson – Hluboký hrob
»» Gerritsen – Obchod s orgány
»» Mankell – Firewall
»» Crais – Slib
»» Vandenberg – Akce Farao
»» Cílek – Syndrom odumřelé duše
»» Sapkowski – Zaklínač VI., VII.

Příjemné vánoční svátky a hezké čtenářské zážitky v novém roce
přeje Soňa Valášková, knihovnice.
Zavřeno bude pouze mezi svátky: 28. 12. a 29. 12. (středa, čtvrtek).

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci listopadu a prosinci 2016
tito naši spoluobčané:
80 let Koptíková Terezia
81 let Patočková Vladimíra
82 let Erlebach Václav
Bartošová Vlasta
Marková Zděnka
83 let Čermák Věroslav
Vacek Josef
Pešek Elisabeth

84 let Pěničková Věra
Gebrt Josef
Pfeifer Walter
Hartig Václav
85 let Jónová Jiřina
Pavlata Josef
86 let Bešinová Mária
87 let Soukup Stanislav

Všem oslavencům blahopřejeme!

88 let Zeman Karel
89 let Topičovská Jana
90 let Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
93 let Márynka Josef
Macurová Vanda
Hrbková Libuše
Doubková Irma
95 let Hanuljáková Anna

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny soukromých ordinací stomatologů: sobota, neděle, svátky 7.30 – 11.30 hod.:
3. – 4. 12. 2016
10. – 11. 12. 2016
17. – 18. 12. 2016
24. 12. 2016
25. 12. 2016
26. 12. 2016
31. 12. 2016

MUDr. Marta Jagiellová
MUDr. Milena Kalenská
MUDr. Petr Hnátek
MUDr. Eva Preislerová
MUDr. Hana Mrenicová
Krajská nemocnice Liberec a.s.
MUDr. Miloš Dědek

5. května 483, Turnov, tel. 481 324 833
5. května 57, Turnov, tel. 481 120 150
Příšovice 185, tel. 482 728 390
5. května 64, Turnov, tel. 481 324 429
5. května 521, Turnov, tel. 481 323 123
Jablonecká 15, Liberec, tel. 485 102 379
Nádražní 1296, Turnov, tel. 481 324 282

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru zdravotnictví,
přímo na odkaze: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi/semilyjilemniceturnov
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Máte slovo
Nebejvaly v Roketnici vždycky takový
prachsecký časy…
...mě napadlo dnes ráno, když jsme s mým malým synkem koukali
na nádherný film Krakonoš a lyžníci, natáčený převážně v překrásném prostředí Rokytnice a blízkého okolí. Tento film vždy prohřeje
unavenou duši a projasnil dušičkové nedělní ráno. A také zároveň
vyvolal množství vzpomínek, jelikož doba natáčení je zároveň dobou
mého dětství. Vzpomenu si třeba na vůni první školní svačiny, horní
školu, pana učitele Novotného. Na jeho pohled z okna, které bylo pokryto krásnými květy od mistra mrazu a následnou větu: „Děti, běžte
se obléknout, vemte si lyže, sáňky a co kdo máte, půjdeme ven. Když
je tak krásný den, nebudeme sedět u kamen“. Vzpomínám na bílé silnice, kde probíhalo takřka každé odpoledne takové malé mistrovství
světa, a to v jízdě na „rejtkách“, též taky „rejdovačkách“. Kdo se aspoň
jednou nezapíchl do mantinelu v „serpentínách“, jak kdyby nebyl.
Vzpomínám na to, že když byla na Lysé hoře óbr fronta, tak se
místní klučina samozřejmě pokusil, se staženou prdelkou, vedrat tzv.
předností. Zde stál pán vlekař, který žlutými kleštičkami vyráběl dírky
do papírových jízdenek. Velice přísně se podíval a vzápětí zazněla obá-

vaná věta: „Čí ty seš??!!!“ „…no…já jsem přeci…. ten a ten“. „No pojeď
a příště to řekni rounou a nestůj tady jak oukropeček“.
Ano, vše šlo. Protože místní lidé zde museli přežít 365 dní v roce
bez mobilních telefonů, aut s náhonem „na všechny“, sněžných
skútrů, fréz… Když soused nemohl vyjet se svojí Škodou 100 od svého
domu, tak přesto, že druhý soused na něj koukal celé léto „skrz prsty“,
bylo samozřejmé zapíchnout lopatu do sněhu a jít mu zatlačit. A pak
byl třeba i klůtek kořalky a hele, vždyť jsme vlastně kámoši.
Občas přemýšlím, co že se to s tou Rokytnicí stalo…. No, ono to asi
nebude ani tak tou Rokytnicí, ale tím, jak jsme se k sobě začali chovat.
Ztratila se taková ta vzájemná, i když mnohdy velice nenápadná, pospolitost, která se ale projevila doplna vždy, když šlo tzv. „do tuhého“.
Vytratila se „horácká hrdost“, vykovaná sněhem, vybroušená zimním
vichrem a půdou „samej šutr“ a zakalená hltem rumu na zahřátí. Začínají nás zde poučovat různé figury o tom, jací jsme, a vždy byli, hlupáci.
A jak že oni to zde pozvednou do výšin závratných. Zatím jsem
si nevšiml, že bychom se povznesli díky těmto pravidelným kázáním,
byť o milimetr…..
Co na závěr? Žijeme tu spolu 365 dní v roce a hlavně se mějte fajn.
D.J.

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou připravuje pro následující období tyto akce:
Advent v Praze – autobusový zájezd
 Dne 17. 12. 2016 v 6:00 hod. odjezd zvláštním autobusem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Prahy na Černý Most. V Rokytnici n. Jiz. staví na všech
zastávkách. V Praze si může každý sám udělat vlastní program nebo se
zúčastnit připraveného programu.
 Cena zájezdu dospělí: 150,- Kč, 200,- Kč, 250,- Kč (KČT, TJ Spartak, ostatní);
děti do 15 let v doprovodu dospělých: 100,- Kč.
 Při účasti do 30 osob se zájezd ruší!!
 Přihlášky přijímá Hana Hejralová v KB na náměstí do 15. 12. 2016.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.

Na Štěpána na Štěpánku
 Dne 26. 12. 2016 v 8:04 hod. odjezd linkovým autobusem (Jablonečákem)
z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Příchovic k Motorestu. Pokud již bude
dostatek sněhu, vezměte běžky v ochranném vaku s sebou. Po výstupu
na Štěpánku je na Turnovské chatě možnost se občerstvit a u pořadatelů
z KČT Benešov u Semil si převzít pamětní list. Z Turnovské chaty se půjde
na Prdek – Hermínu – kolem kostela do Havírny a přes Vilémov do Rokytnice n. Jiz. – asi 13 km. Z Vilémova je možnost využít linkových autobusů.
Kdo chce, může si to zkrátit od paseckého kostela k papírně a poté nad
papírnou nebo od Kroupů jet busem. Časy odjezdů autobusů z Vilémova
a od Kroupů nejsou zatím kvůli změně jízdních řádů známy.
 Akci organizuje: Jan Mikulášek, tel: 732 889 801.

Silvestrovská vycházka
 Dne 31. 12. 2016 v 13:00 hod. sraz u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz.
Zde se dohodneme na krátkém výletu po Rokytnici n. Jiz. nebo nejbližším
okolí. Doporučujeme si něco na zahřátí vzít s sebou.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.

Novoroční výstup na Strážník
 Dne 1. 1. 2017 mezi 13:00 a 15:00 hod. sraz na kótě 781,9 m. Dřevo a buřty
s sebou. Pokud Vám zbylo od Silvestra něco dobrého na zub, můžete to
vzít s sebou.
 Akci organizuje: Mirek Kavan, tel: 723 215 322.

Novoroční relax
 Dne 7. 1. 2017 v 9:00 hod. sraz u Medicalu v Horní Rokytnici n. Jiz. Poté
podle počasí, sněhových podmínek a nálady buď na běžkách nebo pěšky
trasa kolem 15 km.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.
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18. Setkání turistů v Bratrouchově
 Dne 14. 1. 2017 mezi 11:00 až 15:00
hod. v Bratrouchově v bývalém hostinci U Mikšů. Tradiční setkání turistů z okolních odborů KČT je letos
opět nasměrováno do Bratrouchova.
Rokytničtí mají sraz v 9:30 hod. u Modré
Hvězdy v Horní Rokytnici nad Jizerou.
Odtud se vydají buď pěšky nebo na běžkách do Bratrouchova. Účastníci obdrží
pamětní list.
 Akci organizuje: Ing. Jan Kocourek, tel: 731 601 221.

Tajný výlet
 Dne 21. 1. 2017 – propozice dosud nedodány, a aby mohl být tajný výlet i nadále tajným, asi dodány ani nebudou. Ohledně času srazu sledujte
naše webové stránky: www.kct-rokytnice.com
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404.

Expedice Háskov
 Dne 29. 1. 2017 ve 14.00 hod. sraz u Hančů v Horní Rokytnici n. Jiz. Poté
následuje náročný výstup k restauraci U Hásků ve Františkově.
 Expedici organizuje: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735.

Okolo Vysokého
 Dne 4. 2. 2017 odjezd linkovým busem v 8:03 hod. z Horní Rokytnice n. Jiz.,
od ČSAD, staví na všech zastávkách, do Vysokého n. Jiz., nám. Odtud se
vydáme dle sněhových podmínek buď pěšky nebo na běžkách do okolí
Vysokého n. Jiz. Délka trasy asi 10 km. Pokud si budete brát s sebou běžky,
nezapomeňte si na ně vzít s sebou do autobusu ochranný vak.
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

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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Sport
S I L O V Ý

T R O J B O J

V sobotu 29. října 2016 se konalo 3. Mistrovství východních Čech
v klasickém silovém trojboji (RAW, IPF), Svitavy.
V této soutěži se skvěle předvedl

Jakub Sedláček,

který suverénně zvítězil v kategorii do 93 kg.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě
STEMRO s.r.o. Jablonec nad Jizerou za finanční podporu.

Š A C H Y
 V říjnu byly zahájeny soutěže osmičlenných družstev v rámci Libereckého kraje na soutěžní sezónu 2016/2017. „A” mužstvo hraje krajský přebor. V této soutěži hraje 12 oddílů. „B” mužstvo hraje krajskou
soutěž skupina východ.
Nebylo snadné dát „B” mužstvo dohromady, neboť nám v létě zemřeli 2 kvalitní a dlouholetí hráči Vladimír Červinka a Vilém Gernert.
V této situaci nám pomohli 2 hráči z Víchové, kteří za nás hostují. Také
naši 2 žáci Lukáš Čech a Jan Mikolášek už hrají za „B” mužstvo.
 Koncem září se tři naši hráči zúčastnili v Liberci turnaje „Memoriál Jana Šimáčka” v rapid šachu. Startovalo 24 hráčů, z našich obsadil
Z. Joukl čtvrté a Z. Hollmann páté místo. J. Hanuš obsadil 23. místo.
 Koncem října se hrál ve Frýdlantu „Open Frýdlant 2016” v rapid
šachu. Startovalo 65 hráčů včetně 25 žáků z Čech a Polska. Z. Hollmann obsadil 7. místo, V. Plháček 20. místo a J. Hanuš skončil ve druhé
polovině tabulky.
 18. listopadu bylo zahájeno mistrovství světa seniorů v Mariánských Lázních. Hraje se ve dvou věkových skupinách, první nad 50 let
a druhá nad 65 let.
Rovněž se hrají dva ženské turnaje. Startují hráči z 50 zemí. Mezi
účastníky je mnoho známých jmen. Např. mezi ženami je i někdejší
mistryně světa Nona Gaprindašvili z Gruzie. Náš hráč Zdeněk Joukl,
který hraje v kategorii 65 let, si zatím vede dobře, když po 8. kole má
4 body a je ve středu tabulky.
 Jako každý rok pořádá náš oddíl 26. 12. 2016 vánoční turnaj v rapid
šachu. Hraje se v klubovně sportovní haly. Začátek v 9 hodin. Příznivci
šachu jsou zváni.
Zdeněk Hollmann
Rokytnický zpravodaj

12-1/2016

Mistrovství světa seniorů v šachu
Již 26. ročník se hrál posledních dvanáct dnů v listopadu v Mariánských Lázních. Hrálo celkem 460 hráčů z 53 zemí, což byl bohatě
rekord ze všech ročníků. Hrálo se celkem ve čtyřech kategoriích – muži
i ženy. V kategorii, kterou jsem hrál (nad 65 let), bylo 265 hráčů. Jako
hráči Spartaku Rokytnice nad Jizerou se mi podařilo obsadit 94. místo. S výsledkem jsem spokojen, chtělo by to jen trochu více štěstíčka.
Pět partií jsem vyhrál, dvě remizoval a čtyři prohrál. Malý počet remis
svědčí o velké bojovnosti všech hráčů. Partie soupeřů pro přípravu
mi posílal přes internet hráč našeho šachového oddílu Zdeněk Lenc
– děkuji.
Šachovou hru beru jako výborný trénink na myšlení. Doporučuji
zvláště žákům ve školách, podnikatelům a seniorům (proti skleróze
a podobně). Osobně mi šachy pomáhají nejvíce při tvorbě sociálních
studií. Známé se také pomalu stává mé heslo: „Šachista si vždy poradí“. Snažím se totiž o propojování šachu s praktickým životem.
Chtěl bych také poděkovat TJ Spartak Rokytnice, která mi přispěla
částečně na ubytování na turnaji. Za rok se hraje MS v Itálii - tak uvidíme.
Zdeněk Joukl, kandidát mistra šachu

Prodám výhodně:
 novou sklokeramickou varnou desku Baumatic 52/59 cm
 nový průtokový ohřívač vody Tatramat 10 litrů
 nové dřevěné WC sedátko
 použitý vodoměr sensus červený (3 m3) a modrý (3,5 m3)
Jaroslava Vrdlovcová, tel. 604 202 164
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Připravujeme se na Vánoční trhy

Halloween v družině

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 31. 1. 2017. Sazba & tisk SURA s. r. o.
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