Rokytnický zpravodaj
Ročník 2019/20

prosinec / leden

Cena 18,- Kč

Výstava Šikovné ruce našich babiček
Výstava v Muzeu a galerii Starý kravín vás zanese do časů našich
babiček a ukáže vám, jak krásné, precizně tvořené a stále funkční
výrobky vznikaly pod jejich rukama, a jak je následně zdobily. Naše
babičky byly prostě fešandy a uměly si vyladit i dědečky, o čemž se
dozajista přesvědčíte právě na této výstavě.
Spoluautorkou výstavy je paní Markéta Hajná, zakladatelka Jilemského spolku paní a dívek a velká sběratelka oblečení a doplňků z dob
dávno minulých. O své sbírce velice ráda a poutavě vypráví a díky ní
se dozvídáme věci, o kterých dnes nemáme ani ponětí.
Na naší výstavě jsou mimo jiné k vidění háčkované rukavičky
z 30. let, pletené dětské čepičky „karkulky“ (které dávaly maminky

i proto, aby neodstávaly dětem uši), korálkové kabelky a vyšívané
límečky i vsadky a dokonce zdobené spodní prádlo :-).
Také si můžete prohlédnout originální vyšívané kuchařky nebo
kuchyňské čepce, bez kterých hospodyňka do kuchyně nemohla
vstoupit. Výstava nezapomíná ani na pány – ukáže vám, jaké nosili
obleky, límečky nebo klobouky.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám krásný vánoční čas,
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020.
Starý kravín
Jana Brožová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec roku 2019 se nezadržitelně blíží, a proto bych rád, stejně
jako v minulých letech, tento rok krátce zhodnotil.
V roce 2019 se v květnu konaly volby do Evropského parlamentu.
Oproti roku 2018, kdy byly volby troje, byl z tohoto pohledu rok 2019
výrazně klidnější. I když volební účast u voleb do Evropského parlamentu bývá, oproti jiným volbám, velmi nízká, byla v Rokytnici účast
téměř dvojnásobná než v roce 2014. V roce 2020 nás čekají krajské
volby do zastupitelstva Libereckého kraje. Vzhledem k diskutované
změně volebního zákona je možné, že tyto volby budou poprvé pouze jednodenní, což by výrazně zjednodušilo organizaci voleb a také
by snad tato změna konečně zamezila spekulacím některých podezřívavých občanů, že bylo přes noc manipulováno s volebními lístky
v zapečetěných volebních místnostech.
V roce 2019 jsme se opět umístili na prvním místě v soutěži měst
ve sběru tříděných odpadů „Zlatá popelnice“ v rámci Libereckého kraje, a to v kategorii měst s počtem do 3.500 obyvatel. Za tento úspěch
patří dík především vám, občanům, kteří odpad vzorně třídíte.
Letošní rok byl také prvním rokem, kdy byla v provozu vyhlídková
věž radnice. Stavební práce potřebné ke zpřístupnění věže probíhaly
v letech 2017 – 2018. Na jaře letošního roku bylo na přístupové lávce
do věže na půdě radnice doinstalováno galerijní osvětlení a přístup
do věže byl oživen výstavou obrazů s velkoformátovými fotografiemi
z historie města a blízkého okolí, které vznikly v rámci Česko - polského projektu „Fotografie v Krkonoších, Krkonoše ve fotografii“. První
rok provozu nám ukázal, že zpřístupnění věže byl dobrý krok a o náv
štěvu věže je velký zájem. Od dubna do října letošního roku na věž
vystoupalo téměř 1.300 návštěvníků.
Co se týká hospodaření města, byl tento rok dalším rokem, kdy
rozpočtové příjmy od státu stoupaly. Na konci roku budou tyto příjmy
u některých daní dokonce vyšší, než jsme v návrhu rozpočtu předpokládali. Oproti tomu se ale zvyšovaly na výdajové straně rozpočtu
ceny energií, mzdy a pokračoval nárůst cen stavebních prací, materiálu a služeb. Díky zimě bohaté na sníh byly také oproti minulým letům
vyšší náklady na zimní údržbu. I přesto ale očekáváme díky vyšším daňovým příjmům a několika nezrealizovaným akcím, že hospodaření
města skončí na konci roku v přebytku okolo 4 – 5 mil. Kč.
Bohužel v roce 2019 opět mírně poklesl počet obyvatel našeho
města. To má samozřejmě negativní vliv na daňové příjmy, které nám
stát přerozděluje podle počtu obyvatel. V tomto ohledu by městu velmi pomohlo, pokud by všichni, kdo v Rokytnici trvale žijí, podnikají
nebo trvale chalupaří, měli trvalé bydliště v Rokytnici.
I v letošním roce se podařilo zrealizovat několik větších investičních
akcí. Mezi největší patřily:
 „Oprava místní komunikace Starý Mlýn – Dvoračky“ za
2.511 761,- Kč, podpořeno dotací ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1.000 000 Kč.
 „Stavební úpravy hygienického zázemí v Mateřské škole, Horní Rokytnice - 1. etapa“ za 2.123 369,- Kč.
 „Výměna oken v přízemí budovy radnice v Rokytnici nad Jizerou“
za cenu 483.950,- Kč, podpořeno dotací z programu Ministerstva kultury 100.000,- Kč a z Dotačního fondu Libereckého kraje
145.185,- Kč.
 Pro Drobné služby města byl zakoupen nový automobil na svoz
odpadu Volkswagen Crafter za 898.898,- Kč a štěpkovač dřevních
hmot za cenu 289.499,- Kč (podpořeno dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje ve výši 120.000,- Kč).







Další menší akce:
Přestavba nadstřešních komínů A a B – budova radnice
statické zajištění věžičky a oprava střechy a okapu na budově radnice
rekonstrukce veřejných WC na centrálním parkovišti P4
pořízení městského mobiliáře na náměstí
propojení vodovodu na hřbitov
opravy celé řady komunikací a mnohé další
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Ne ve všem se dařilo. V letošním roce se například nepodařilo
zrealizovat největší plánovanou investiční akci „Přestavba lávky přes
Jizeru na Blansko“. V rámci výběrového řízení se v únoru přihlásila
pouze jediná firma a nabídnutá cena byla o polovinu vyšší, než jsme
předpokládali. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zrušeno. Během
roku byla zrevidována projektová dokumentace a byla zpracována
podrobná realizační dokumentace. V září proběhlo druhé kolo výběrového řízení, kdy realizace byla naplánována na rok 2020. Do soutěže se přihlásilo již 5 firem a zakázka byla nakonec zadána. Celkové
náklady stavby budou 5,6 mil. Kč, z toho 1,9 mil. Kč přispěje Město
Jablonec nad Jizerou a 1,8 mil. Kč Dotační fond Libereckého kraje. Bohužel v letošním roce byla po mostní prohlídce uzavřena i navazující
zavěšená lávka k Blanskému mostu, takže nás v roce 2020 čeká i havarijní oprava této části lávky.
Dalším mostem, který čeká v roce 2020 oprava, je most do Havírny.
Akce s názvem „Oprava cesty a mostu z Vilémova do Havírny“ bude
stát 5,6 mil. Kč, z toho 1,6 mil. Kč přispěje obec Paseky nad Jizerou
a 2 mil. Kč Státní fond životního prostředí.
Opravou těchto mostů bychom měli mít na několik desetiletí vyřešen technický stav dvou největších mostů v majetku města.
Kromě mostů nás čeká ještě několik dalších finančně náročných
akcí. Asi nejnáročnější bude realizace projektu „Česko-polská Hřebenovka – západní část – Rokytnice a Piechowice s výhledem na
Krkonoše“, v rámci kterého budou vybudovány vyhlídky nad Rokytnicí
a vyhlídkový lesopark na vrchu Stráž a bude provedena rekonstrukce
komunikace Vrcha – Stráž. Celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši 13,1 mil. Kč, z toho dotace z programu Interreg V-A, ČR-PL
bude ve výši 11,7 mil. Kč.
Rozsahem i finančně náročnou akcí bude výstavba inženýrských sítí a komunikace v lokalitě US 6. Předpokládané náklady jsou
12,1 mil Kč. Vodovod a kanalizaci bude budovat VHS Turnov, komunikaci a veřejné osvětlení město. Na tuto akci přispívají 80 % nákladů
vlastníci zainvestovávaných pozemků.
I v roce 2020 budeme pokračovat v obnově místních komunikací.
Díky dotaci pro obce na území KRNAP ze Státního fondu životního
prostředí bude opravena komunikace Končiny – Vrcha – Sachrovka
v délce více než 2 km. Předpokládaná cena je 6,1 mil. Kč, výše dotace
5,1 mil. Kč.
Jak z výše uvedeného výčtu akcí vyplývá, byli jsme v roce 2019 opět
velmi úspěšní v získávání dotací. Ne všechny žádosti o dotace však
byly úspěšné. Například dotaci na přestavbu bývalé jídelny Rotextile
na kulturní centrum se získat nepodařilo. Na přelomu roku však bude
možnost se o tuto dotaci znovu ucházet. Doufejme, že budeme v tomto případě v roce 2020 úspěšnější.
V roce 2019 probíhala také intenzivně projektová příprava Komunitního domu seniorů. Příští rok předpokládáme, že bude vydáno
stavební povolení a na konci roku pak bude možné žádat o dotaci na
realizaci této stavby na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Plánů je na příští rok opravdu hodně. Pro rozpočet města to bude
velmi náročný rok, a to i přes to, že se nám podařilo získat téměř na
všechny realizované akce nemalé peníze z dotací. Doufejme, že se
daňové příjmy od státu budou zvyšovat i v roce 2020 a že se bude
ekonomice ČR i nadále dařit.
Vážení spoluobčané,
závěrem bych vám chtěl popřát klidné a spokojené vánoční svátky,
dětem bohatého Ježíška, a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Jako každý rok přeji také Rokytnici do nadcházející
zimní sezóny hodně sněhu na sjezdovkách a málo sněhu na silnicích.
Ing. Petr Matyáš
starosta

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Výběrové řízení č. 20190011 – Zimní údržba
 Radě města byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení č. 20190011 – Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2019 – 03/2024.
Protože se jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku, bylo výběrové
řízení vyhlášeno jako otevřené řízení prostřednictvím Národního
elektronického nástroje (NEN) a bylo zveřejněno jak na profilu zadavatele, tak ve věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání
nabídek město obdrželo pouze jedinou nabídku, kterou předložila společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Hodnotící komise jmenovaná radou města provedla hodnocení nabídek dne
27. 9. 2019. V rámci hodnocení bylo konstatováno, že uchazeč splnil kvalifikaci v celém rozsahu, a že jediná doručená nabídka splnila
veškeré požadavky dané zákonem a zadávací dokumentací. Rada
města konstatovala, že nabízené jednotkové ceny - hodinové sazby za práci mechanismů - jsou v místě a čase obvyklé a schválila
zadání zakázky.
Účast města v projektu „Zdravý úsměv“ v roce 2020
 Rada města byla informována o průběhu projektu „Zdravý úsměv“,
který vznikl na podporu dentální hygieny. Do tohoto projektu se zapojila Základní škola Rokytnice nad Jizerou od ledna 2017. Dentální
hygienu zde vyučují v několika lekcích profesionální lektoři s praktickým nácvikem, děti dostanou vhodný typ kartáčku a pracovní sešit pro motivaci a zpětnou vazbu. Cena za kurz je 300,- Kč na dítě na
I. stupni a 150,- Kč na dítě na II. stupni. Město Rokytnice nad Jizerou
se na projektu dosud podílelo v rozsahu 1/3 nákladů v rámci svého
programu Zdravé město a Místní agenda 21. Od roku 2020 je navrženo příspěvek Města zvýšit na 1/2 nákladů. Výsledný příspěvek
bude znám až po zjištění zájmu rodičů. RM tento návrh schválila.

Poskytnuté finanční příspěvky:
 Rada města schválila uzavření smlouvy na poskytnutí finančního
daru ve výši 2.000,- Kč Sdružení TULIPAN, z. s., Sokolská 113/8.
Liberec na akci „Ocenění pečujících osob Libereckého kraje 2019.
 Rada města schválila uzavření smlouvy s Domovem důchodců Rokytnice nad Jizerou na poskytnutí finančního daru ve výši
10.000,- Kč.
 Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního
daru ve výši 2.000,- Kč společnosti Duhová osada s.r.o., Drhleny 176, Kněžmost a zároveň schválila propagaci akce XIII. Andělská
projížďka – jízdy parním vlakem na trase Martinice v Krkonoších
– Rokytnice nad Jizerou, která se uskuteční v sobotu 7. prosince 2019.
Schválení zpoplatnění vydání náhradní karty občana
 Z důvodu stále častějších hlášení o ztrátách karty občana a nákladů
spojených s jejich výrobou a vydáním schválila rada města zpoplatnění vydávání náhradních karet občana, a to ve výši 100,- Kč/ks.
Uzavření smlouvy s Libereckým krajem pro období
2020 – 2023, dopravní obslužnost Libereckého kraje
 Radě města byl předložen návrh smlouvy s Libereckým krajem pro
období 2020 – 2023 na dopravní obslužnost Libereckého kraje.
Předmětem smlouvy je stanovení pravidel spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje, týkající se období od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 mezi obcí a krajem. Příspěvek obcí na
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje zůstane zachován
ve stejné výši jako v uplynulých letech tj. 90,- Kč/obyvatel/rok.

Zastupitelstvo města
 Od vydání posledního čísla Rokytnického zpravodaje se nekonalo
žádné jednání zastupitelstva města.
 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.

Následující veřejné jednání zastupitelstva města
se bude konat v pondělí 16. prosince 2019
od 17 hod. ve školní jídelně.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.
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Zprávy z města a městského úřadu
PRACOVNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

PROSBA UBYTOVATELŮM
– ÚKLID PO NOVOROČNÍCH OHŇOSTROJÍCH

V době od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bude většina oddělení městského úřadu uzavřena z důvodu vánočních svátků a čerpání řádné
dovolené. V případě potřeby kontaktujte v předstihu konkrétní pracovníky a dohodněte si pevný termín.

Jako každý rok 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.

Městské informační centrum bude otevřeno. Otevírací doba je zveřejněna dále v Rokytnickém zpravodaji.
Centrální pokladna bude v pracovní dny otevřena následovně:
pondělí 23. 12. 2019
pátek 27. 12. 2019		
pondělí 30. 12. 2019
úterý 31. 12. 2019		

8.00 – 11.30 hodin 12.30 – 14.30 hodin
8.00 – 11.30 hodin 12.30 – 14.30 hodin
8.00 – 11.30 hodin 12.30 – 17.00 hodin
8.00 – 11.30 hodin

V případě dotazů kontaktujte pracovníky centrální pokladny
na tel. 481 549 329.
Zároveň upozorňujeme, že úřední ověřování podpisů v současné době zabezpečují i pobočky České pošty, s. p.

Důležité telefonní kontakty:

ZMĚNA VE VÝBĚRU A PLATBĚ
UBYTOVACÍCH POPLATKŮ
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Rádi bychom touto cestou informovali všechny ubytovatele o podstatné změně při výběru a platbě ubytovacích poplatků – tedy poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, ke
které dochází od 1. ledna 2020.

Město Rokytnice nad Jizerou

SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Svoz komunálních odpadů z popelnic a svoz modrobílých pytlů na komunální odpad bude o vánočních svátcích, tj. v 52. týdnu
(23. 12. – 29. 12. 2019) a v 1. týdnu roku 2020 (30. 12. 2019 – 5. 1. 2020),
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
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Pro následující zimní sezónu (2019/2020) 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.

Dispečink zimní údržby (AVE CZ) – David Srp: 602 603 735

PF

neděle 22. 12. 2019
středa 25. 12. 2019
neděle 29. 12. 2019
středa 1. 1. 2020

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
V ROKYTNICI NAD JIZEROU 2019/2020

otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
ZAVŘENO
otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
ZAVŘENO

Tato změna je vyvolána novelou zákona o místních poplatcích,
kterou schválila Poslanecká sněmovna v říjnu tohoto roku a která je
účinná od ledna 2020. Novela nahrazuje nynější poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do
60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu.
Na prosincovém jednání zastupitelstva města (16. 12. 2019) proto
bude zastupitelům města předložena k projednání a schválení nová
obecně závazná vyhláška, která nahradí stávající platné vyhlášky
a stanoví nová pravidla ve smyslu novely zákona, a to s účinností od
1. ledna 2020. V návrhu vyhlášky se počítá se sazbou poplatku
z pobytu ve výši 19,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku, tedy ve stejné výši, jako byl součet dosud platných poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt. Protože návrh vyhlášky může být v průběhu projednání upraven,
bude nová obecně závazná vyhláška zveřejněna až po projednání
a schválení zastupitelstvem města, a to na webových stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz.
Žádáme proto všechny ubytovatele, aby sledovali tyto změny
a od 1. 1. 2020 upravili výběr poplatku z pobytu dle nové obecně závazné vyhlášky.
Pro více informací mohou ubytovatelé kontaktovat paní Hanu
Jiroušovou, tel. 481 549 322, e-mail: poplatky@mesto-rokytnice.cz.

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)
 v 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.

Videoklip „Rokytnice nad Jizerou
– hory zážitků pro všechny“
ve vysílání Czech-American TV
Videoklip Rokytnice nad Jizerou – hory zážitků pro všechny, který
byl natočen v rámci povinné publicity v rámci realizace akce „Zpřístupnění věže radnice turistům“ v roce 2018, převzala v letošním roce do
svého vysílání Czech-American TV.

Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o České republice,
regionech, památkách, kultuře. Vysílání má formu videodokumentů,
které jsou doprovázeny anglickým výkladem. Mimo reportáží o regionech a zajímavých místech se některé věnují českému folkloru, vaření typických českých pokrmů a kurzům českého jazyka. Dokumenty

vznikají za pomoci krajských úřadů, které využívají příležitosti zviditelnit svůj region v zahraničí. Díky nim vznikají nové materiály, které
budou v budoucnu odvysílané.
Jedná se o projekt, díky kterému už šestnáct let mohou americké
domácnosti pravidelně sledovat na kabelové televizi pořad o České
republice. Jedná se o jedinečný pořad, který propaguje české regiony
a kulturní dědictví v zahraničí. Každý týden toto veřejné nekomerční
vysílání v anglickém jazyce sleduje přes dva a půl milionu domácností
v šedesáti městech a přes sto tisíc diváků pomocí internetu na celém světě. Pořad je u amerických diváků velmi oblíbený a sklízí skvělé
ohlasy. Často bývají diváci tak nadšení, že telefonují do redakce nebo
píšou e-maily s doplňujícími otázkami k odvysílaným regionům. Většina z nich plánuje návštěvu České republiky a odvysílaných regionů.

Záznam odvysílaného pořadu můžete vidět po dobu dalších 5 měsíců na www.catvusa.com. V horním menu klikněte na BROADCASTS,
kde naleznete vysílání s názvem Liberec Region. Přímý odkaz na vysílání o Libereckém kraji je zde:
https://www.catvusa.com/broadcast/liberec-region-frydlant-rokytnice-nad-jizerou-spindleruv-mlyn-ceskolipsko-jested/
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TIP
NA
VÁNOČNÍ
DÁREK

ROKYTNICKÝ BETLÉM
Jedná se o barevný vystřihovací papírový betlém situovaný do prostředí Rokytnice nad Jizerou na počátku 20. století. Naleznete zde radnici, kostel a faru s roubenkami, dále pak Svatou rodinu a dalších 17 postav. Vše je na třech čtvrtkách formátu A3, přeložených na polovinu.
Autorem obrázků je p. Lukáš Martinka. Betlém je zabalen ve fólii.
Cena: 200,- Kč.
Zakoupíte v Městském informačním centru.

PROVOZNÍ DOBA

Městského informačního centra
Provozní doba o vánočních svátcích
24. 12. 2019

ZAVŘENO

25. 12. 2019

ZAVŘENO

26. 12. 2019

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

27. 12. 2019

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

28. 12. 2019

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

29. 12. 2019

9:00 – 13:00

30. 12. 2019

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

31. 12. 2019

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

1. 1. 2020

ZAVŘENO

přejí za Městské informační centrum
Svatava Šmiková, Denisa Hančová a Jitka Hrušková

2. LEDNA – 15. BŘEZNA 2020
PONDĚLÍ

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

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 – 12:00

13:00 – 17:00

NEDĚLE

9:00 – 13:00
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Příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a lásky

Kraj ocenil nejlepší pečovatelky a pečovatele

S hrdostí si dovolujeme informovat občany naší obce, že naše
pečovatelka, paní Iveta Štěpánková, se stala jednou z oceněných…
kolektiv ZDRAVOŠ PÉČE, s.r.o.
Pomáhají těm, kteří se už nemohou o sebe postarat sami. Pečovatelky a pečovatelé zasvětili svůj pracovní život druhým. Deset významných osobností z jejich řad nyní ocenil Liberecký kraj v rámci soutěže
Pečovatelka roku 2019. Během oslav Mezinárodního dne seniorů
jim v libereckých Lidových sadech v sobotu 12. října za jejich práci
poděkovali statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová a náměstek
hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.
Mezi letošními oceněnými bylo osm žen a dva muži. Diplom, květinu a drobné dary si odnesli Hana Beláková z Centra sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, Zdeňka Bělková ze Sociálních služeb města Česká
Lípa, Libor Drešer z Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou, Zdeňka
Hanyšová ze Zdravotně sociálních služeb Turnov, Centra denních služeb – Domovinka, Jitka Havlíková z pečovatelské služby města Železný
Brod, Magda Hloušková z Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou,
Jiřina Kaislerová z Domova důchodců Sloup v Čechách, Simona Krejčová ze Sociálních služeb města Nový Bor, Jiří Šarközi z Domova důchodců Velké Hamry a Iveta Štěpánková ze Zdravoš péče, Rokytnice
nad Jizerou.
Většina z oceněných pečovatelek a pečovatelů chápe svou práci
v sociálních službách jako poslání. Někteří z nich ji vykonávají více
než 25 let. Jiní se pro ni rozhodli teprve nedávno, proto bylo mezi
oceněnými i několik mladších tváří. „Jsem ráda, že se i po třiceti letech
v oboru pořád těším do práce,“ prozradila Zdeňka Bělková. S ostatními
se shodla v tom, že největším vyznamenáním pro ni je, když vidí, že

klientovi přinesla dobrou náladu. U obou pečovatelů si jejich organizace váží toho, že vnášejí do pečovatelské práce mužský prvek. To má
pozitivní vliv hlavně na ženy – klientky.
Pečovatelkám a pečovatelům, a také seniorům, kterých se v Lidových sadech sešlo bezmála 300, zazpíval v první půli Bohuš Matuš.
V druhé polovině programu se představil orchestr liberecké ZUŠ. Bohuš Matuš přednesl řadu písniček z repertoáru nedávno zesnulého
Karla Gotta, na něhož v úvodu programu všichni zavzpomínali minutou ticha. Během koncertu zazněly i některé hity Waldemara Matušky
a Bohušovi Matušovi se podařilo rozezpívat takřka celý sál.

Poděkování
Děkuji panu starostovi ing. Petru Matyášovi a paní Věře Soukupové za blahopřání k mým narozeninám,
a díky tomu za příjemně strávené odpoledne.
Hermina Sedláková
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Hasiči radí občanům
PROŽIJME ADVENT I VÁNOČNÍ SVÁTKY
V KLIDU A BEZPEČÍ
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Letos připadá první adventní neděle na 1. prosince. Také
lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy adventního období,
ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo
svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody
a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku,
zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým
zážitkům s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat se
zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.
 Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor na únavu, usnutí
apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. Hlídejme
také starší děti a domácí mazlíčky.
 Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu
patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo kalíšek ze žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou
podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například papír či textil.
 Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
 Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo
svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
 Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované suché květy,
listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto ozdobu
snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří velmi
rychle.
 Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace a zachytí
horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci.

ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale v posledních
letech i vánočních svátků, s efekty zábavní pyrotechniky, jejíž používání má svá pravidla. V některých obcích upravuje místo a čas používání zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také
vypouštění lampionů štěstí je v některých městech a obcích
zcela zakázáno.
 Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem.
 Dodržujme vždy pokynů výrobce.
 Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem alkoholu nebo
jiných omamných látek.
 Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat, abychom zamezili zraněním nebo případnému poškození sluchu.
 Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů zvolme volná prostranství, neodpalujme je v uzavřených prostorech, v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice může zapálit například obložení balkonu či jiné hořlavé materiály.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu
a krásné vánoční svátky!
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

POŽÁRY VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek se už
objevují ojediněle, protože většina domácností dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti,
opatřené českým návodem k použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů z minulých let, kdy kvůli
elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek.
VAŘENÍ A PEČENÍ
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např.
horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou,
jinak může snadno dojít k „výbuchu“, rozšíření požáru na digestoř
a kuchyňskou linku, případně k popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou
nebo třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít
hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.
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Jan Kostlán
REKONSTRUKCE
Kompletní rekonstrukce domů a chalup.
◆ obklady koupelen ◆
◆ dlažba ◆
◆ plovoucí podlaha ◆
◆ malby ◆
◆ nátěry ◆
◆ střechy – výměna krytiny ◆

jan.kostlan@seznam.cz | +420 739 313 636

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
NA CO DBÁT NA PODZIM
Uklidili jste už kola, přezuli auto na zimní pneumatiky a pomalu
kontrolujete, zda máte seřízené vázání a nabroušené lyže? Než přivítáme zimu, je třeba pořádně se připravit na dlouhé večery a tmavá
rána. A samozřejmě i na topnou sezónu.
Z pohledu Zdravotnické záchranné služby bude ale asi příprava vypadat trochu jinak. Nezajímá nás až tak, zda máte revizi všech svých
plynových spotřebičů nebo zda jste stihli dokoupit dřevo na topení.
Byli bychom ale rádi, abyste doma měli nainstalovaný hlásič oxidu
uhelnatého. To je plyn, který zabíjí. Jen loni jsme k případům otravy
oxidem uhelnatým vyjížděli téměř třicetkrát, v některých případech
byla nutná hospitalizace postižených a několikrát museli být dokonce
převezeni do speciální komory. Hlásič, který nosí připnutý na oblečení
naši řidiči, přitom přítomnost nebezpečného plynu vždy velmi rychle
odhalil. Pořízení toho domácího je záležitostí několika stokorun – pokud je koncentrace oxidu uhelnatého v domácnosti nad normou, hlásič vás alarmem upozorní.
Další noční můrou Zdravotnické záchranné služby jsou špatně oblečení chodci. Ačkoliv u dětí se situace zlepšuje, na oblečení i tašky
většinou reflexní prvky našívají sami výrobci, u dospělých, a zejména
seniorů, tomu tak není. Pokud se tedy pohybujete venku za snížené

DĚKUJEME LIDEM,
ŽE NEJSOU LHOSTEJNÍ
K NEŠTĚSTÍ JINÝCH
V polovině listopadu jsme měli příležitost
osobně poděkovat čtyřem šestnáctiletým
studentům liberecké školy Kateřinky, kteří na začátku října zachránili život muži po
ošklivém pádu ze schodů. Studenti neváhali
a k muži se rozběhli už v okamžiku, kdy ze
schodů padal. Hned volali naši linku 155
a poté, co muž upadl do bezvědomí, zahájili podle pokynů operátorky resuscitaci. Zachráněný muž již byl propuštěn z nemocnice.
Bez pomoci studentů by možná nežil nebo
by jeho stav byl mnohem těžší.
Z kolemjdoucích dospělých nikdo nezastavil a nepomohl...
Děkujeme nastupující generaci, že neváhá. I když se ocitne v nekomfortní situaci, jde
na pomoc. Děkujeme za tu naději, že lidská
lhostejnost nevítězí.
Studentům jsme předali drobné dárky
a s velkým vděkem i samolepku „Pomohl
jsem zachránit lidský život“. Děkujeme jim
i jejich rodičům a učitelům, kteří je k pomoci
druhým vedou.
Celý příběh, který přikládáme, zachytila
Romana Stránská:
Rychlá reakce studentů pomohla zachránit život
V polovině října si skupinka tří chlapců a jedné dívky všimla nedaleko zastávky
u Home Credit Arény dvojice vrávorajících
mužů. Mířili k prudkým schodům. Jeden zakopl a zřítil se ze schodů po hlavě dolů. Druhý se ho snažil zachytit, ale neudržel rovnováhu a spadl rovněž. Studenti neváhali ani na
okamžik a rozeběhli se mužům na pomoc.

viditelnosti, nezapomeňte si připnout reflexní pásky nebo jiné prvky.
Vaši viditelnost zvýší několikanásobně – zatímco v tmavém oblečení
je chodec viditelný na vzdálenost cca 18 metrů, s reflexními prvky je
to až 200 metrů.
S prodlužujícími se večery a ubýváním sluníčka záchranářům přibývá také výjezdů k lidem s psychickými problémy a depresemi. Psychiatrické nemoci, jako je například demence či schizofrenie, se staly
třetím nejčastějším důvodem pro výjezd záchranky – podle statistik je
to zhruba 45tisíckrát ročně. A proto - neuzavírejte se do sebe, komunikujte se svým okolím a těšte se na jaro!
Michael Georgiev – ZZS LK

„Viděli jsme, že jeden
z mužů bezvládně leží,
proto jsme si rychle rozdělili úlohy,“ vzpomíná Jonáš
Rais, „zakřičel jsem na Vendulu Kolenovou, ať vytočí
155.“ Po spojení s dispečinkem záchranné služby postupovali studenti v podání
první pomoci dle pokynů
dispečerky. Řeklo by se, že
to byl jen pád, ale zraněnému muži šlo skutečně
o život. Čtveřice nejprve
snesla bezvládného muže
ze schodů, položili ho na
rovnou plochu a otočili na
záda. Zjistili, že má promáčklou lebku a zlomený nos.
„Štípni ho do ucha, jestli reaguje,“ volal
Jakub Hudák na spolužáky. Muž nereagoval,
byl v bezvědomí. Po chvilce u něj nastala zástava dechu. Studenti zahájili masáž srdce.
V té chvíli se vzpamatoval kamarád zraněného a zapojil se do oživování. „Vzpomínám si,
jak na mne Šimon Machač křičí, že ten pán
masíruje srdce úplně špatně. Poradili jsme
mu, kam má položit ruce. Pak jsme se až do
příjezdu sanitky v masáži střídali, je to dřina,“ vypráví Jakub. „Velmi mne zaskočilo, že
během oživování kolem nás prošli dospělí,
vůbec se nezastavili, nezeptali se, jestli potřebujeme pomoct,“ smutně dodává Vendula.
„Studenti mají můj obdiv, reagovali naprosto ukázkově,“ komentuje událost mluvčí
Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje Michael Georgiev.
Šimon, Jonáš, Jakub a Vendula jsou studenti prvního ročníku SŠ Kateřinky Liberec.
Vendula si vybrala obor Fashion Design,
chlapci studují obor Záchranářství a bezpeč-

nost obyvatel. „Už od 1. ročníku máme v osnovách Zdravovědu a první pomoc, ze kterých budeme skládat i praktickou maturitu.
Paní učitelka Bubeníková je vynikající a dokonale nás na všechny situace připravuje nejen
teoreticky, ale i prakticky,“ říká Jakub. Jonášovi se líbí, že první pomoc trénují také na pravidelných školních kurzech: „Měli jsme zatím
jen jeden, ale už se těšíme na další.“ Šimon
doufá, že ve vyšším ročníku se mu bude ve
škole dařit natolik, aby byl vyslán na soutěže v první pomoci. „Snad si také vybojuji na
zdravotnické soutěži medaili jako můj bratr,
který bude letos maturovat. Právě on mi školu v Kateřinkách doporučil,“ dodává Šimon.
Duchapřítomnost studentů ocenil také
ředitel SŠ Kateřinky Václav Tichý: „Poskytnutí
pomoci není v dnešní době vždy samozřejmostí. Proto si velice vážím a oceňuji chování
každého, kdo není lhostejný ke svému okolí.
Jsem rád, že naši studenti opakovaně patří
k těm, co pomáhají.“
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Informace z Domova důchodců
Po dlouhé době se opět ozývám
z Domova důchodců
Tak, jak ten čas letí, v našem domově se stále děje spousta nových
věcí, akcí… Nejprve se musíme pochlubit našimi úspěchy.
Na počátku roku jsme opětovně získali od Alzheimerovské společnosti certifikaci VÁŽKA – certifikace je pro službu Domov se zvláštním
režimem, jedná se o pracoviště zabývající se péčí o klienty s demencí.
V říjnu letošního roku naši pracovníci přímé péče paní Magda
Hloušková a pan Libor Drešer získali ocenění „Krajská pečovatelka/
pečovatel roku 2019“, ocenění obdrželi na slavnostním aktu v Liberci
z rukou pana náměstka hejtmana Libereckého kraje JUDr. Pavla Svobody. Velice významné ocenění „Cena sympatie“ získala naše paní recepční Jana Šťastná, které říkám, že je „4 v 1“. Ocenění jí bylo předáno
v Senátu PČR v Praze z rukou místopředsedy Senátu pana Milana Štěcha, senátorky paní Emílie Třískové, patronky ceny paní Gianny Conti
a dalších významných hostů. Velice si vážíme získaných ocenění, která
jsou vlastně oceněním všech pracovníků v našem domově a i já jim
touto cestou děkuji. Jejich práce je velice náročná nejen po psychické
stránce, ale stejně tak i po fyzické.
Oni umí pečovat, pomáhat, podporovat, aktivizovat, doprovázet,
naslouchat… a to i v současnosti ve ztížených podmínkách. V domově
právě proběhla výstavba výtahu, malování, pastování, výměna podlahové krytiny, výměna osvětlení, úprava vstupního prostoru a vstupní brány. Podmínky jsou nyní náročné, ale na druhou stranu nám to
zlepší prostředí a tím se i celkově zlepší podmínky pro kvalitní poskytování služby.
Pomalu se připravujeme na Vánoce. Přihlásili jsme se do akce „Česko zpívá koledy“, dále do soutěže o nejlepší vánoční cukroví. Období

pečení cukroví mám v domově velice ráda. Domov je provoněn vanilkou, klienti se sami podílí na pečení, vzpomínají na doby, kdy cukroví
pekli sami, přinesou recepty, zpívají koledy, posedí na vánočním večírku i se svými nejbližšími. Domov je nádherně vyzdoben, na tom si
pečující, společně s klienty, dávají obzvlášť záležet, každé oddělení je
jiné a originální.
Zapojili jsme se i do akce „Ježíškova vnoučata“, kterou vyhlašuje
Český rozhlas a naši klienti získali celou řadu splněných přání – od
cukrovinek, výletů, až po vaření s protagonisty „Kluci v akci“, které je
předběžně naplánováno na leden. Klienti se těší na tradiční Mikulášskou zábavu, která se koná 4. 12. 2019, k tanci a poslechu zahraje pan
Bukovjan, navštíví nás roj čertů (většinou dětí pracovníků z domova)
včetně Mikuláše a v roli tří krásných andělů naše pracovnice.
Mateřská škola „Kamarádka“ z Jilemnice každoročně vyrábí našim klientům vánoční přání. Nemohu opomenout Základní a Mateřské školy z Rokytnice, dále Základní uměleckou školu z Jablonce nad
Jizerou, odkud k nám v průběhu celého roku přichází děti se svými vystoupeními. Podporuje nás i Město Rokytnice nad Jizerou formou veřejnoprávní dotace ze svého rozpočtu, kterou každoročně využíváme
na akci „Putování s Krakonošem“. Jedná se o výlety po okolí, po místech, odkud naši klienti pochází a tím jim dáváme možnost podívat se
na místa, kde žili. V letošním roce jsme navštívili město Jilemnice a na
občerstvení jsme se stavili a poseděli na Rezku.
V domově v průběhu roku probíhá spousta aktivit, takže se přijďte podívat, „přijďte pobejt“. Všem, kteří nás podporují, z celého srdce
děkujeme společně s klienty a zároveň přejeme krásný adventní čas.

Rekonstrukce KD svépomocí
Od jara letošního roku jsme se pustili do
postupné rekonstrukce zákulisí Kulturního
domu v Rokytnici nad Jizerou. Za finanční
podpory rokytnického Městského úřadu
jsme z části půdy vybudovali mužskou šatnu,
která zde doposud chyběla. Místnost se zateplila, obložila deskami, vymalovala, zavedla
se sem elektřina s osvětlením a nainstalovalo se topení. Prostor vylepšil nový koberec
a gauč z druhé ruky.

Dále se zrekonstruovala společenská
místnost. Oškrábali jsme omítky, nanesli
penetrační nátěr a vymalovali. Položili jsme
zde nové lino a místnost zútulnili nástěnnými
panely s fotografiemi z našich her. Stará kuchyňka se zbourala včetně dřevěných příček.
Po výměně malého bojleru s novou baterií se
nainstalovala zánovní kuchyňka se dřezem.
Přidali jsme darovanou zánovní ledničku
a mikrovlnku.
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Vylepšili jsme i sociální zařízení - nová
prkénka, kliky i zásobníky na toaletní papír
a papírové utěrky.

Třešničkou bylo umístění darovaného
prodejního pultu, zánovní sedačky s křesílky
a nového koberce do předsálí.
Ale stále ještě nekončíme. Plánujeme vymalovat další místnosti včetně sálu, instalovat nový věšák a barový pult. Na stěny doplníme další fotografie z her. Doufáme, že nyní
se u nás bude líbit i cizím spolkům a umělcům z různých oborů.
Chtěli bychom moc poděkovat hlavně
všem ochotníkům našeho Divadelního spolku Jirásek za svůj volný čas bez finančních
odměn a všem dalším pomocníkům a řemeslníkům, kteří velkou měrou přispěli k vylepšení těchto prostor. Odměnou nám je velká
radost z pěkného a útulného prostředí, ve
kterém se budeme scházet ještě raději.
Za DS Jirásek Linda Šturmová

Mgr. Helena Housová,
ředitelka Domova důchodců

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje,
dovolte mi, abych Vám všem za celou naši školu popřála krásné prožití vánočních
svátků a šťastný a spokojený rok 2020.
Chtěla bych ještě touto cestou poděkovat všem učitelům a dětem, kteří i letos –
jako každý rok – opět krásně vyzdobili chodby, třídy a okna naší školy. Přispívají tak
k vytvoření příjemné a krásné předvánoční atmosféry. Ještě bych ráda poděkovala
všem dětem a pedagogickým pracovníkům, kteří se velice aktivně podíleli na vytváření
různých výrobků na vánoční trhy.
Závěrem všem dětem a zaměstnancům školy přeji hezky prožitý adventní čas
a opravdu krásné a radostné vánoční svátky. V novém roce 2020 přeji všem pevné
zdraví, štěstí, pohodu a radost ze života.
Mgr. Blanka Zemánková

Novinky z 1. stupně základní školy
Od září, kdy jsme zahájili nový školní rok, máme již za sebou
spoustu tradičních i netradičních akcí.
Na konci loňského školního roku jsme získali grant Nadace Ivana Dejmala pro oblast ochrany přírody. V rámci tohoto grantu jsme

Ani kultura nepřišla zkrátka – naši nejmenší navštívili přehlídku
divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, kde shlédli pohádku
O Budulínkovi.

zpracovali projekt na doplnění školní zahrady o hmyzí hotel. Za podpory rodičů byl hotel vybudován, děti ho natřely, zařídily a v jarních
měsících ho instalují na školní zahradu. Těšíme se, že tak přispějeme
k větší druhové rozmanitosti v biotopu naší zahrady a budeme tak mít
možnost obyvatele našeho hotelu pozorovat zblízka.

Podzim již tradičně patřil sportování – 3. a 4. třída jezdila do jilemnického bazénu na kurz plavání, od září jsme se již potřetí zapojili
do projektu Škola sportu a v říjnu jsme absolvovali tradiční přespolní
běh. Ten letošní byl pro nepřízeň počasí posunut až na 18. 10. 2019
a kromě školáků se do něj zapojili i předškoláci obou mateřských škol.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům a pomocníkům, bez kterých
bychom závod nemohli uskutečnit.

Dušičkové období zlákalo některé třídy k halloweenským projektovým dnům, vyráběli jsme, zdobili si chodby a třídy školy a páťáci
dokonce ve škole plné strašidel přespali.

A co nás ještě čeká? Opět celoroční turnaj v desetiboji, zanedlouho
Vánoce spolu s oblíbenými besídkami pro rodiče a veřejnost, spousta
výletů, projektových dnů a sportovních akcí.
Učitelé 1. stupně
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Výukový program Třídění odpadů
Začátkem listopadu se všichni žáci druhého stupně základní školy
zúčastnili výukového programu s názvem Třídění odpadů. Na šesti
stanovištích získali nové informace o recyklaci plastu, papíru, tetrapaku a skla, prohlédli si recyklační kufříky s výrobky z těchto komodit,
vyzkoušeli si odhad doby rozkladu nejběžnějších odpadků v přírodě.
Sestavili si a zapsali cestu papírového vlákna, roztřídili kartičky s názvy
odpadů do správných nádob, zamysleli se nad svým přístupem k třídění odpadu a vytvořili heslo, kterým by podpořili zmenšení množství odpadu. Diskuze a hodnocení celého dvouhodinového programu
proběhly v hodinách výchovy ke zdraví.
Ivana Gebrtová, Renata Hančová

Školní družina v ZOO
Školní družina se rozhodla letos pojmout Halloween trochu
jinak. 1. 11. jsme se v rámci celoročního projektu „Cesta kolem
světa za 300 dní“ vydali do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Zde
nás čekalo setkání se šamanem a africkým duchem. ZOO byla
slavnostně vyzdobena vyřezanými dýněmi. Užili jsme si prohlídku i dětské hřiště s hradem a také jsme absolvovali přednášku o netopýrech. Za tmy nás ještě čekala noční prohlídka
s loučemi. Výlet jsme si užili.
Vychovatelky ŠD

Provozovna:
Betonárka – Uhelné sklady
Dolní Rokytnice 297
512 44 Rokytnice nad Jizerou

ZIMNÍ NABÍDKA PALIV
HNĚDÉ UHLÍ : - ořech 1, ořech 2, kostka (Ledvice – Bílina)
- ořech 1, ořech 2, balené v pytli po 25 kg
UHELNÉ BRIKETY (rekord): - 2“ volně ložené
- 6“ volně ložené nebo pytlované po 40 kg
- 7“ balené po 10 kg (igelit)
DŘEVĚNÉ BRIKETY: - RUF - kostky z měkkého smrkového dřeva
- RUF HARD – kostky z tvrdého dřeva
- válečky ENERGO z měkkého dřeva
- válečky ENERGO HARD z tvrdého dřeva
DŘEVĚNÉ PELETY: - EN + A1 (15 kg - 6 mm)
ŠTÍPANÉ DŘEVO:

- balené v pytli po 25 kg

ZÁTOPOVÉ TŘÍSKY: - balené v pytli
PROPAN BUTAN:
- 2 kg, 10 kg, 33 kg
POSYPOVÁ SŮL:
- balená v pytli po 25 kg
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Tel.: +420 481 523 321
Mobil: +420 732 904 499
E-mail: betonarka@stemro.cz
Paliva dopravíme dle objednaného množství sklápěcími vozy s pásem,
hydraulickou rukou nebo dodávkou.
Technické informace poskytne p. Štěpánek tel.: 603 729 927

MŠ Horní Rokytnice
Rok 2019 se blíží do svého finále a my se hlásíme s posledními
zprávičkami ze “žluté školičky“. Ani během podzimních, mnohdy sychravých dnů, jsme nezaháleli a rádi bychom vás seznámili s našimi aktivitami.

 18. 10. jsme se společně s předškoláčky z dolní školky zúčastnili
závodů v přespolním běhu na „kapličce“, který uspořádali pedagogové 1. stupně zdejší ZŠ. Akce se velmi vyvedla, děti běžely jako
o život a kdo neběžel, ten z plných plic povzbuzoval. Základní škole
moc děkujeme za pozvání a byli bychom moc rádi, kdyby se společné závody staly tradicí.

 24. 10. jsme navštívili babičky a dědečky v místním Domově důchodců. Děti se moc těšily a společně se seniory strávili dopoledne
plné deskových her, skládání puzzlí, různých mozaik, hraní pexesa,
Černého Petra a karet. Na závěr jsme si společně zazpívali, zatancovali a po snězení výborného perníku jsme se rozloučili a domluvili se na další návštěvě, na kterou se už nyní velmi těšíme.
 25. 10. jsme ve školce přivítali loutkové divadélko s pohádkou
O Sněhurce.

 Konec měsíce října se nesl ve znamení dušiček a Halloweena.
 11. 11. jsme čekali na Martina, který letos na bílém koni nepřijel,
a tak jsme si ho alespoň nakreslili.

 Zakončili jsme kurz plavání, děti získaly „mokré vysvědčení“, a to
zcela zaslouženě, neboť všechny udělaly nesmírný pokrok a v závěrečných hodinách dokonce přeplavaly velký bazén pouze za pomoci pásku.
 25. 11. jsme se sešli, opět v hojném počtu, při pečení vánočních
perníčků. Tradiční akce se zúčastnily maminky a babičky a opět
i někteří tatínkové.

A co nás čeká v prosinci?
 2. 12. přivítáme ve školce loutkové divadlo s Vánoční pohádkou.
 Tentýž den odpoledne ozdobíme s rodiči perníčky, které před Vánocemi rozneseme po důležitých institucích našeho města.
 5. 12. dorazí návštěva „z pekla“. Snad nám nikoho neodnesou.
 7. 12. vystoupíme s pásmem básniček a písniček na zdejších Vánočních trzích.
 12. 12. přivítáme rodinné příslušníky na vánoční besídce, na kterou
snad přiletí i Ježíšek s dárečky pro děti.
Závěrem nezbývá než popřát:
Krásné vánoční svátky, ať máte čas na pohádky,
ať se na vás štěstí směje, ať vás láska stále hřeje,
ať vás zdraví a úsměv provází i v roce, který přichází.
To vše a ještě více vám přejí dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté
školičky“.
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MŠ Dolní Rokytnice
NÁŠ PODZIM
Krakonošův divadelní podzim
Již tradičně jsme navštívili divadelní festival ve Vysokém nad Jizerou. Letošní pohádka byla o Budulínkovi. Divadelní představení
o neposlušném kloučkovi plné veselých písniček zaujalo malé i velké
diváky. Vždy odcházíme plni dojmů z divadelní atmosféry, kterou je
festival prosycen.
Před odjezdem do MŠ jsme se ještě společně stihli vyfotit se samotným vládcem hor Krakonošem, který je patronem celého týdne.
A ten se nám odměnil druhý den krásným počasím na vystoupení
našich malých mažoretek. Děkujeme ti, Krakonoši.
Lesní hra: Za poklady Báby Podzimnice
Podzimnice si pro nás připravila dobrodružnou výpravu do lesa.
Naše stará známá si nás pozvala do Lesního království. Cestou jsme
plnili úkoly, které nám pečlivě uschovala do mechu a kapradí. Děti si
tak hravou formou rozvíjely smyslové vnímání, prostorovou orientaci
a obratnost při zdolávání terénních nerovností. Upevnily si poznatky
o přírodě a životě kolem nás. Odměnou dětem byl košík plný sušeného ovoce.

Sférické kino

Přijela k nám pohádka
Netradiční pohádka o princezně a hodném dráčkovi se dětem líbila. Vzali jsme si z ní ponaučení, že chytrost nejsou žádné čáry.

Návštěva sférického kina je pro nás vždy velkým zážitkem a výletem do světa dětské fantazie, kde nic není nemožné. Tentokrát se
malé děti staly na chvíli součástí života na korálovém útesu a velké
děti se vcítily do života ovocného stromu.
Angličtina ve školce
Děti si v převlecích užily
tradici jiné kultury, zpívaly anglické písničky a dováděly se
Stevem a strakou Maggie.
Pohádka ve školce
Divadélko na cestách nám
tentokrát přivezlo úsměvnou
pohádku o dvou popletených
čertech a lidské chamtivosti.
Opět jsme obdivovali krásně
malované dřevěné loutky a
kulisy. Čertovská pohádka
k nám zavála adventní čas.
Přejeme všem v Rokytnici
krásné a šťastné Vánoce.
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Děti a kolektiv MŠ Dolní

Informace z DDM – tentokrát o „šablonách“
Jsme moc rádi, že ministerstvo školství do druhé
vlny projektů zahrnulo i domy dětí a mládeže, takže i my patříme mezi podpořené v rámci tzv. Šablon II. Podporu získal náš grant s názvem Podpora
volnočasových aktivit v DDM Pod Střechou, obdrželi
jsme cca 850.000 Kč (na období 9/2018 – 8/2020),
které musíme využít v souladu s pravidly projektu,
na podporu volnočasových aktivit v Rokytnici a okolí.
Co tato podpora znamená:
 Realizujeme projektové dny – celodenní / odpoled
ní tematické „dílny“ – Textilní dílna, Halloweenské
prázdniny, Textilní šperk …

 Realizujeme projektové dny mimo DDM – akce
ve větší vzdálenosti od Rokytnice - bruslení, Jump
aréna, Detoa Albrechtice, Noc vědců v iQLANDII…
 Pořádáme
komunitně-osvětová
setkávání
(„KOS“) - besedy, přednášky o tom, co by veřejnost mohlo zajímat; takže jsme se sešli s odborníkem přes rostliny z KRNAPu, s Miroslavem Novákem nad starými fotografiemi, vyzkoušeli jsme
si první pomoc pro malé děti, poslechli si zkušenosti ze studijních pobytů v cizině, ještě mnoho
toho máme připraveno …
 Každý pedagog musí po dobu projektu absolvovat několik akreditovaných vzdělávacích aktivit.

 Na úvazek 0,7 zaměstnáváme školního asistenta – pro poskytování podpory potřebným dětem,
poskytování podpory pedagogům, přípravné
a pomocné práce v celém DDM.
Závěrem už jen do nového roku přejeme všem
spoustu pohody, pokud jí kousek najdete u nás
v DDM, budeme rádi.
Za DDM Markéta Šmídová
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 1. 12. 2019 – 5. 1. 2020 | Výstava betlémů – kostel Církve adventistů v Horní Rokytnici
 1. 12. 2019 – 14. 6. 2020 | Šikovné ruce našich babiček – výstava
v Muzeu a galerii Starý kravín ve Františkově
 7. 12. | Andělská projížďka – na trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou bude vypraven zvláštní parní vlak s mikulášskou nadílkou a programem čertovské kapely
 7. 12., 13:00 – 17:00 | Vánoční trhy – na Dolním náměstí – stánky,
občerstvení, kulturní program
 8. 12., 17:00 | Adventní koncert v kostele sv. Michaela – vystoupí muzikanti i sóloví zpěváci ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou
 13. 12., 13:30 – 17:00 | Vánoční dílny – přijďte si vytvořit vánoční
dárky a dekorace, v DDM
 14. 12., 16:00 | Slyš, andělé v nebesích zpívají – adventní koncert
v kapli mistra Jana Husa v Berlíně, účinkuje Bohemian Chór FP TU
Liberec a Aurea Rosa U3V TUL.
 15. 12., 16:00 | Jak šel Kuba do pekla – čertovská pohádka pro
nejmenší diváky, v KD, vstupné: 50,- Kč
 17. 12., 17:00 | Vánoční koncert – koncert žáků rokytnické ZŠ,
v KD, vstupné dobrovolné
 21. 12., 8:00 | Prodej živých kaprů z rybníku Žabakor – na Dolním náměstí
 24. 12., 12:00 – 18:00 | 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., 24:00 | Půlnoční bohoslužba – u kapličky na Kostelním
vrchu
 25. 12., 16:00 | Slavnost narození Ježíše Krista – v kostele sv. Michaela
 26. 12., 8:30 | Svátek sv. Štěpána, mučedníka – v kostele sv. Michaela
 28. 12., 17:00 | Vánoční zpívání s Harmonií – v kapli mistra Jana
Husa v Berlíně
 29. 12., 8:30 | Svátek sv. Rodiny – v kostele sv. Michaela
 31. 12., 21:00 | Silvestrovská párty – večer plný zábavy, Šnekolend
 1. 1. 2020, 10:30 | Slavnost Matky Boží Panny Marie – v kostele
sv. Michaela
 18. 1. 2020, 19:00 | Do hrobky tanečním krokem – anglická detektivní komedie, uvede DS Lučany nad Nisou, vstupné: 80,- Kč
 25. 1. 2020 | Český pohár ve skialpinismu - O dřevěného Krakonoše – areál Horní Domky
 1. 2. 2020, 16:00 | Lví král – promítání animované pohádky od
studia Disney, v KD, vstupné: 80,- Kč
 1. 2. 2020, 19:00 | Ženy v běhu – nová česká komedie se Zlatou
Adamovskou v hlavní roli, v KD, vstupné: 80,- Kč
 7. – 9. 2. 2020 | Memoriál Dr. Jana Vedrala – další ročník mezinárodního závodu v kategorii Masters
 11. 2. 2020, 19:00 | Kdo se bojí postele – komedie s Kristýnou
Podzimkovou a Karlem Zimou. Čtyři nezávislé příběhy, které spojují mezilidské vztahy, jedna postel a problémy, v KD, vstupné:
250,- Kč v předprodeji, 300,- Kč na místě
 14. – 15. 2. 2020 | Pašeráckej vejkend – akce plná masopustního
veselí, jarmark na Dolním náměstí, sjezd pašeráků a lyžníků v lyžařském areálu Studenov, doprovodný program, soutěže

 Harrachov
 27. 12. 2019 – 1. 1. 2020, od 11:00 | Krakonošovy trhy – v parku
u MěÚ – rukodělné výrobky, vánoční punč, medovina, občerstvení
 31. 12., 18:00 – 18:30 | Silvestrovský sjezd s pochodněmi – sjezd
instruktorů lyžařských škol s hořícími pochodněmi
 1. 1. 2020, 10:00 | Soutěž o nejlepší novoroční česnečku
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 Příchovice
 26. 12. | Na Štěpána na Štěpánku – turistické setkání na Turnovské chatě u rozhledny Štěpánka

 Jablonec nad Jizerou
 12. 12., 18:00 | Benefiční koncert pro Kapku naděje – účinkují
děti z hudebního a tanečního oboru ZUŠ, prodej výrobků výtvarného oboru, v KD, výtěžek putuje na dobrou věc
 19. 12., 18:00 | Vánoční taneční představení – účinkuje taneční
obor jablonecké ZUŠ, v KD, vstupné dobrovolné
 23. 12., 18:30 | Vánoční koncert – v kostele sv. Prokopa, vystoupí
sbory Skřivánek a Mládí
 29. 12., 18:30 | Jedenácté přikázání – derniéra divadelní hry v podání DS Podhoran z Jablonce nad Jizerou, v KD, vstupné: 80,- Kč

 Vysoké nad Jizerou
 30. 11. 2019 - jaro 2020 | Výstava betlémů – ve vlastivědném muzeu – betlémy pohyblivé, papírové, vyřezávané
 7. 12., 18:00 | Gentlemen Singers – benefiční vánoční koncert –
kostel sv. Kateřiny
 25. 12., 19:30 | Sborovna – 20. repríza oblíbené divadelní komedie, uvede DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
 27. 12., 17:00 | Bezhlavý rytíř – loutková pohádka

 Paseky nad Jizerou
 5. 12. | Mikulášská besídka
 21. 12. | Setkání u vánočního stromečku + prodej kaprů

 Jilemnice
 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
 29. 12., 19:00 | Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru
Camponotus – Sloupová síň
 12. 1. 2020, 15:00 | Zdeněk Polach a Matýsek – zábavné představení Zdeňka Polacha – jediného českého břichomluvce, finalisty soutěže Česko Slovensko má talent – s postavičkou Matýska,
vstupné: 190,- Kč
 16. 1. 2020, 19:00 | František Nedvěd s kapelou Tie Break – koncert oblíbené folkové legendy, vstupné: 290,- Kč
 18. 1. 2020, 20:00 | Myslivecký ples – SD Jilm
 20. 1. 2020, 18:00 | Kyrgyzstán - země vysokých hor a šťastných
lidí – cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové, vstupné: 80,- Kč
 23. 1. 2020, 19:00 | Besídka divadla Sklep – pásmo humorných
scének, písní i tanců, vstupné: 350,-/ 330,- Kč
 2. 2. 2020, 15:00 | Nábor šašků – interaktivní autorské představení pro děti i dospělé, diváci dávají za pomoci herce dohromady celý
příběh i děj představení, vstupné: 70,- Kč
 3. 2. 2020, 19:00 | Eva tropí hlouposti – komedie dle románu Fan
Vavřincové, uvede Divadlo Na Fidlovačce, vstupné: 460,-/ 440,- Kč
 6. 2. 2020, 18:30 | Taneční show Kaleidoskop XXII. – show taneční skupiny PAUL DANCE Jilemnice. Vstupné: 120,- Kč
 7. 2. 2020, 19:00 | Taneční show Kaleidoskop XXII. – show taneční skupiny PAUL DANCE Jilemnice. Vstupné: 120,- Kč
 8. 2. 2020 | Hasičský ples
 17. 2. 2020, 18:00 | Albánie – beseda s Liborem Drahoňovským,
vstupné: 80,- Kč
 19. 2. 2020, 19:00 | Petra Janů se skupinou Amsterdam – koncert oblíbené zpěvačky, vstupné: 390,- Kč

 Semily
 7. 12. | České Vánoce s dechovou hudbou Semilská 12
 9. 12., 18:00 | Terezie Riegrová a Marie Husáková - dvě statečné
semilské ženy dvou století – komponovaný pořad o dvou významných osobnostech v semilských dějinách, v pořadu zazpívá pěvecký spolek Jizeran
 10. 12., 19:00 | Kamil Střihavka & The Leaders – komorní akustický koncert s vánočním nádechem
 14. 12., 18:00 | Swingové Vánoce – vánoční koncert, účinkuje Jizerka Semily a Big Band ZUŠ Karla Halíře z Vrchlabí
 16. 12., 19:30 | Vánoční inspirace – Bennewitzovo smyčcové kvarteto + klarinet
 21. 12., 18:00 | Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční – v podání
Podkrkonošského komorního symfonického orchestru, pěveckého spolku Jizeran a přátel Rybovy České mše vánoční z řad instrumentalistů a zpěváků. Sbor Dr. Karla Farského.
 25. 12., 21:00 | SVR - Štěpánská zábava
 28. 12., 15:00 | Dětský karneval – odpoledne plné smíchu, hudby,
tance a her
 29. 12., 18:00 | Muž na vodítku – situační komedie o partnerských
vztazích, uvede DS Podio Semily
 14. 1. 2020, 15:00 | Duo Adamis – koncert tohoto hudebního
uskupení přinese zpěvné melodie i oblíbené songy známé z pořadů TV Šlágr

 15. 1. 2020, 19:00 | Kyrgyzstán - hornatá perla střední Asie – cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové, vstupné: 80,- Kč
 19. 1. 2020, 15:00 | Zvířátka a loupežníci – pohádka pro děti
 22. 1. 2020, 19:00 | Radůza – koncert jedné z předních postav české hudební scény
 3. 2. 2020, 19:30 | Halíř trio – housle, violoncello, klavír
 5. 2. 2020, 19:00 | Východní Indonésie – přednáška cestovatelky
Radky Tkáčikové
Výstavy v Semilech:
 1. 1. – 31. 12. 2019 | Tajemství řemesel našich předků – atmosféra života na Semilsku v minulých staletích. 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.
 28. 11. 2019 – 31. 1. 2020 | Výstava betlémů Vladimíra Kubíka –
Sbor Dr. Karla Farského v Semilech.
 5. 12. 2019 – 26. 1. 2020 | Vánoce v muzeu – prodejní vánoční
výstava. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 6. 12. 2019 – 2. 2. 2020 | Kateřina Sidonová - Obrazy – Muzeum
a Pojizerská galerie Semily.

PROGRAM – KULTURNÍ DŮM Rokytnice nad Jizerou – ZIMA 2020
Sobota, 18. ledna 2020, 19.00 hod.

Sobota, 1. února 2020, 19.00 hod.

DO HROBKY TANEČNÍM KROKEM –
DS Lučany nad Nisou

KINO na kolečkách – ŽENY V BĚHU

Asi padesát kilometrů od Londýna stojí na
blatech sídlo rodiny Tombů… Napínavý děj
se odehrává jednoho podzimního večera
v rozpadající se knihovně, kam se na pozvání rodinného právníka a jeho sekretářky
sjíždí potomci zesnulých profesionálních
zabijáků, aby zde projednali dědické záležitosti. Každý si však svůj podíl na majetku
představuje zcela jinak a ještě netuší, že zájem o dědictví mají nejen pozůstalí příbuzní.
V domě se odehrává řada záhadných věcí.
Každý podezírá každého. Zvláště poté, co
jednotliví přítomní začnou za podezřelých
okolností umírat. Spadne nad vraždícími
monstry klec? Až do konce není jisté, zda
vůbec někdo přežije. A kdo je tu vlastně tím
vraždícím monstrem?
 Vstupné: 80,- Kč
Sobota, 1. února 2020, 16.00 hod.
KINO na kolečkách – LVÍ KRÁL
Animovaný film od studia Disney, USA,
2019, 118 min., režie Jon Favreau
 Vstupné: 80,- Kč

Komedie, ČR, 2019, 93 min., režie Martin
Horký
 Vstupné: 80,- Kč
Úterý, 11. února 2020, 19.00 hod.
KDO SE BOJÍ POSTELE – Divadlo Artur
Hrají: Kristýna Podzimková, Karel Zima
Komedie z pera Patricia Villabose. Čtyři
nezávislé příběhy, které spojují mezilidské
vztahy, jedna postel a samozřejmě problémy.
 Vstupné: 250,- Kč v předprodeji / 300,- Kč
na místě
Sobota, 29. února 2020, 19.00 hod.
DIVOTVORNÝ HRNEC –
DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou
150 min., přestávka, režie Jaroslav Málek
Pohádkový muzikál nejen o hledání pravého štěstí. První americký muzikál
„Finian´s Rainbow“ uchvátil českou dvojici
V+W natolik, že ji převedli na české jeviště
s přenesením do českých reálií. Československá premiéra hry se uskutečnila 6. března 1948 v pražském divadle V+W a byla to
událost vskutku nevšední, protože se jed-

nalo o první americký muzikál, a to nejen
u nás, ale dokonce v Evropě.
Divotvorný hrnec připomíná nejen odvěké
přání po vítězství dobra nad zlem, ale především naléhavý pocit, že domov máme jen
jeden. A jak může být člověku, když ho má
až tam „tam za tou duhou“.
 Vstupné: 100,- Kč
Neděle, 8. března 2020, 16.00 hod.
Pohádka pro děti:
PRINCEZNA ČOKOLÁDA
– Dobře naladěné divadlo
Půvabná, výchovná pohádka o jedné princezně, která má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čokoládu. Bolí ji z toho bříško,
zoubky a je bledá. Naštěstí je tu jeden moudrý čaroděj, který si ví se vším rady. Naučí
princeznu jíst zdravě a díky tomu bude krásnější než kdykoliv jindy.
 Vstupné: 50,- Kč
Sobota, 21. března 2020, 19.00 hod.
TVRDOHLAVÁ ŽENA – DS Josefův Důl
Tylova lidová báchorka o síle lásky, která za
pomoci dobrého ducha českých hor Zlatohlava obměkčí jedno životem zatvrzelé srdce, potěší jistě jak mladé tak starší diváky.
 Vstupné: 80,- Kč

Církev československá husitská zve na

Štědroodpolední bohoslužbu,

která se bude konat v kapli mistra Jana Husa v Horní Rokytnici – Berlíně 24. 12. 2019 od 15:00 hod.
Bohoslužbu povede Mgr. Vladimír Hraba. Zazpíváme si i koledy.
Z. Hollmannová
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Sněhové frézy
již od 10 790 Kč
ƒ Při nákupu frézy nad 20 000,—

basa Čurdova piva zdarma

ƒ Doprava zdarma i v sobotu
a se zaškolením obsluhy
ƒ Ke každé fréze motorový olej jako dárek
ƒ Fréza bude složená a připravená k provozu
ƒ Na všechny u nás zakoupené stroje provádíme
záruční a pozáruční opravy v našem servisu
Značky: Riwall, AGAMA, AMA, LUMAG, Murray,
Briggs a Stratton, Canadiana

Náš tip
Riegrovo náměstí 20, Semily
Tel.:

481 625 205 | Mob.: 736 390 092

www.zahradnitechnikatomas.cz

tony029_inzerat-freza_A5_sirka.indd 1

NABÍZÍME

Dvoustupňová
sněhová fréza
Canadiana
s motorem
Briggs & Stratton

04.11.2019 20.43:

1/ ZPRACOVÁNÍ

• daňové evidence
• účetnictví
• mzdové agendy a vedení personalistiky
• vyúčtování daní ze závislé činnosti
• daňových přiznání daně z příjmů, DPH, daně silniční
• přehledů na OSSZ, pojišťoven

2/ ZASTUPOVÁNÍ klientů na úřadech
profesionální přístup a odborná kvalita
Tel.: 737 967 426
18
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci listopadu a prosinci 2019 tito naši spoluobčané:
80 let Hartychová Lenka
Sirna Elisabeth
Nedvědová Hana
81 let Čmuchal Jiří
82 let Novotný Zdeněk
Šimůnek František
83 let Zieneckerová Jiřina

84 let
85 let
86 let
87 let

Patočková Vladimíra
Erlebach Václav
Čermák Věroslav
Pěničková Věra
Hartig Václav
Pfeifer Walter

88 let Jónová Jiřina
Pavlata Josef
89 let Bešinová Mária
92 let Topičovská Jana
93 let Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
96 let Doubková Irma

Všem oslavencům blahopřejeme!

Informace z městské knihovny
Městská knihovna bude
v prosinci otevřená do 19. 12.
(čtvrtek), a ještě 30. 12. (pondělí). V novém roce se poprvé
uvidíme ve čtvrtek 2. 1. 2020.
------------------------------------------Přeji všem čtenářkám, čtenářům a podporovatelům městské
knihovny klidné a spokojené
Vánoce a budu se těšit na Vaši
přízeň a společná setkávání
v novém roce 2020.
Soňa Valášková

Nové knihy
na listopad
Romány pro ženy:
»» Riley – Sestra s perlou
»» Hülsmann – Čokoládový průšvih

Společenské a psychologické
romány:
»» Ragde – Topoly berlínské
»» Kidd – Vetešník
»» Ranberg – Muž, který miloval
Yngveho

Nové knihy
na prosinec
Romány pro ženy + psychologické a společenské romány:
»» Keleová-Vasilková – Tři sestry
»» Dvořáková – Chirurg
»» Walden – Nefritové slzy

Skutečné osudy a příběhy:
»» Henderson – Synové a vojáci
(2. sv. válka)
»» Uhlová – Hrdinové kapitalistické
práce (reportáže)
Detektivky a thrillery:
»» Nesbo – Nůž
»» Coben – Na útěku
»» Roberts – Povolené ztráty
»» Kay – Fantom
»» Ferrante – Temná dcera
»» Vigan – Vděk
»» Rooney – Rozhovory s přáteli
»» Štifter – Sběratel sněhu
»» Caimbeul – Konec podzimu
»» Denemarková – Hodiny z olova

»» Kearsley – Beznadějný osud
»» Grimaldi – Cesta na sever
»» Taylor – Návrat (3.)
»» Chamberlain – Nutné lži
»» Janečková – Vítěz
»» Devátá – Džungle v kuchyni (vzpomínky s recepty)
»» Černá – Vladislav II. Nečekaný
vzestup zavrženého dědice
20

»» Connelly – Černý led
»» Galbraith – Smrtící bílá
»» Wyer – Tajemství živých
»» Robb – Zemřeš v další kapitole
»» McDermid – Pohřbené tajemství
»» Follett – Klíč k Rebece (špionážní
román)
»» Hrdlička – Žebrákova pomsta
(historická detektivka)

Napětí (detektivky a thrillery):
»» Connelly – Temná svatá noc
»» Tuti – Květy nad peklem
»» Hjorth – Vyšší spravedlnost
»» Bryndza – Kanibal z Nine Elms
»» Weaver – Žena mého života
»» Danielsson – Archanděl
»» Dicker – Pravda o případu Harryho
Queberta
»» Gris – Lars láme kosti
Populárně naučná literatura
(koupě a dary):
»» Zmizelé a mizející Krkonoše
(Zahradník)

Autobiografie, vzpomínky,
deníky:
»» Selner – Autismus a chardonnay
2. Pozdní sběr
»» Lukášková – InTyMně
»» Zibura – Prázdniny v Evropě
(cestopis)
Historické a válečné romány:
»» Belfoure – Pařížský architekt
»» Hrdlička – Úkol pro šaška
»» Vrba – Kolem Jakuba (povídky)

»» 200 neznámých hokejových příběhů (Kučera)
»» Mrtvé dřevo plné života (David)
»» Charlotta. Žena T.G.M. (Slívová)
»» Východní Afrikou (Havelka)

Máte slovo
Je konec Skiregionu v Rokytnici?
Nedávno jsem nahlédl na stránky zimního střediska Spartak Rokytnice a.s. a nemohl jsem přehlédnout informaci o zrušení prodeje
bodových jízdenek, a to z důvodu změny sazby DPH, která je jiná pro
lyžařské vleky a jiná pro sedačkové lanové dráhy. To už jsem někde
slyšel. Bylo to na konferenci TJ Spartak Rokytnice z.s. v červnu letošního roku, a tak jsem si vzpomněl. Byla to odpověď pana ředitele na
mou otázku, ohledně Skiregionu. Viníkem je rozdílná sazba DPH. Nakonec jsem ale zjistil, že jediné zimní středisko v ČR, které zrušilo bodové jízdenky právě z důvodu DPH, je jenom středisko Spartaku Rokytnice a.s. Když jsem se pídil po legislativě v této věci – zákona o DPH
235/2004 Sb., vč. další novelizace (publikován v únoru letošního roku),
našel jsem článek o této změně a ten mluvil zcela jinak (publikován
v únoru letošního roku). Je v něm napsáno:
Zákon o DPH stanoví, že daňový doklad (pokud je povinnost ho vystavit) musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat
daň (§ 28 odst. 4). Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby vzniká ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění (§ 20a odst. 1). Při poskytnutí služby
se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné (mimo jiné) dnem jejího poskytnutí (§ 21 odst. 3), což bude v uvedených případech poslední den
období, na které je přepravní tarif prodáván.
I když tedy v okamžiku prodeje provozovatel přijímá úplatu, zdanitelné
plnění k tomuto dni není známo dostatečně určitě a provozovatel nemá
tedy povinnost přiznat daň z této úplaty ke dni prodeje (§ 20a, zejména odst. 2 a 3), ale až k poslednímu dni, na který je jízdenka prodávána. Z výše uvedeného vyplývá, že ve vámi uvedených případech by měl být
daňový doklad vystaven do 15 dnů po posledním dni platnosti jízdenky.
Do těchto 15 dnů by mělo být provozovateli známo i skutečné využití dopravních zařízení, napsalo GFŘ.
Tak stojím před otázkou, zdali v Rokytnici jsou jiné zákony než v celé
ČR. Bodové lístky činily v příjmu cca 14 % tržeb. To znamená, pokud
vyjdeme z tržeb po odpočtu DPH sezony 2017 – 2018, z 88 mil. Kč pak
14 % činí 12,3 mil. Kč. Bodové lístky měly také finanční přínos z toho,
že peníze byly v kase hned a vlastní body se projezdily na turniketech
až později a někdy třeba vůbec. Stačilo spočítat, kolik bodů se prodalo
a kolik bodů bylo pak odečteno na turniketech. Hlavně tyto lístky po
celá léta vyhovovaly lyžařům, zejména při velkých frontách na lanovku LH nebo rodinám s malými dětmi. Možná, že polovina lyžařů si
nakonec koupí nějaký časový lístek, ale druhá polovina půjde lyžovat
někam jinam. Nechybí něco Spartaku v tržbách za loňskou zimní sezónu? Ostatní lyžařská střediska si přišla při pěkné zimě na své.
Vůbec ale nedovedu pochopit skutečnost, že byl vyměněn odbavovací systém SkiDATA za systém Axess. Na můj dřívější dotaz na konferenci v červnu letošního roku mi bylo odpovězeno, že SkiDATA v ČR
jsou jiná než jinde ve světě, a Spartaku Rokytnice a.s. jde především
o prodej skipasů co nejvíc mimo pokladny ve středisku. Dále, že přímý
prodej přes třetí společnost – WPJ – stál údajně Spartak 6 % z tržeb.
S tím ale SkiDATA ČR – NEWTON DATA s.r.o. neměla nic společného,
byl to krok pana Kopeckého, a tento krok byl odsouhlasen a dozorován představenstvem a rovněž dozorčí radou Spartak Rokytnice a.s.
Je ale s podivem, že nabídka od NEWTON DATA s.r.o. (SkiDATA ČR) pro
přímý prodej v létě loňského roku byla odmítnuta. Tak jsem začal opět
zjišťovat, jak se věci mají nejen u nás, ale i u sousedů. Systém SkiDATA,
dodaný firmou NEWTON DATA s.r.o., byl vybrán pro odbavování Stezky v korunách stromů v Janských Lázních, která zavedla prodej lístků
přes internet, jako pilotní projekt pro celou skupinu Stezek, kam patří
i Stezka korunami stromů Lipno vybavena Axessem, kde řešení od
Axess nebylo vybráno. V lyžařském středisku Szczyrk (Polsko) dodala
NEWTON DATA s.r.o. (SkiDATA ČR) 24 turniketů pro skupinu TMR a.s.
(která také provozuje Špindlerův Mlýn a Ještěd) + dalších 24 turniketů
ve dvou sousedních střediscích SON a BSA, kde NEWTON DATA s.r.o.
(SkiDATA ČR) porazila ve výběrovém řízení Axess, a stala se partne-

rem pro společný lístek spolu se SKICOTREOL s. k. a. Na Slovensku
byl vytvořen program GOPASS, kde jednou ze spolupracujících firem
byla i NEWTON DATA s.r.o. (SkiDATA ČR), tento program byl po dvou
letech implementován i v ČR na systému Axesses. Hlavním dodavatelem čipových karet GOPASS je NEWTON DATA s.r.o. (SkiDATA ČR),
dodává již několik let pro Slovensko, Polsko a od letoška i pro Rakousko. V rámci programu Gopass byly integrovány vlastní Internetové
kiosky v počtu 77 ks na Slovensku za podpory NEWTON DATA s.r.o.
(SkiDATA ČR) a až následující sezónu bylo cca 30 ks těchto kiosků opět
nasazeno v ČR v rámci Axessu. Zároveň firma NEWTON DATA s.r.o.
(SkiDATA ČR) je hlavní partner firmy TMR a.s. u projektu Mezinárodní
šikovná sezónka, která platí na Slovensku, Polsku, Rakousku (SkiDATA)
a Špindlerův Mlýn (Axess). Takže po těchto skutečnostech prezentace
firmy Axess na konferenci Spartaku, jako jediného vhodného partnera pro přímý prodej, je minimálně poněkud zvláštní.
K samotné investici – SkiDATA byla z větší části v minulých letech
zmodernizována, byly již zmodernizovány téměř všechny pokladny
a turnikety na LD LH, které umožňovaly fotokontrolu, odhadovaná
cena pro dokončení poslední etapy modernizace, která byla zahájena
již v roce 2012, byla cca 4 500 000 Kč bez DPH. Jistě by to bylo mnohem levnější než pořízení nové investice Axess. Vzhledem k tomu, že
Axess má rozdílnou koncepci, přibude roční platba za pronájem
software, a to ve výši cca půl mil. Kč ročně, kterou SkiDATA nepožadovala, protože Spartak celý systém 100 % vlastnil z dřívějších let.
SkiDATA byla v Rokytnici v provozu 24 let. Pokud by Axess měl
být provozován také po tuto dobu, tak se jedná o finanční obnos
cca 12 mil. Kč. Tuto částku je potřeba také připočítat k pořizovací investici. Je s podivem, že představenstvo Spartak Rokytnice a.s.
a ani akcionář (členové výboru TJ Spartak Rokytnice) si nenechali vypracovat konkurenční nabídku od NEWTON DATA s.r.o. (SkiDATA ČR).
Co takhle péče řádného hospodáře? Vždyť jsme přece dobrá parta
jako nikdy jindy a chválíme si navzájem, jak nám to pěkně klape.
Pro úplnost uvádím, že v rámci bývalého Skiregionu se pro nový
systém SKiDATA v loňském roce rozhodl SA Harrachov a.s., kde se
modernizace dokončuje letos. V letošním roce Skiareál Modrá hvězda
(Langrovi). V loňském roce modernizovali svůj systém SkiDATA Petr
Udatný, Milan Udatný a v letošním roce LA Paseky nad Jizerou.
Roman Ruščak, Rokytnice nad Jizerou

KOUPÍM

zaknihované akcie
společnosti

EPRONA a.s.
Kupní smlouva, cena dohodou.
Tel.: 603 303 899
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Sport
SKI KLUB MASTERS ROKYTNICE N. JIZ., Z.S. – HODNOCENÍ SEZÓNY 2019
Měsíc s měsícem se sešel a brzy přivítáme rok 2020.
Členové Ski klubu Masters Rokytnice n. Jiz., z.s. v čele se svým předsedou, panem Vladimírem Málkem, mají opět velké plány do budoucna.
V lednu nás čekají „Zimní hry Masters“ WWMG v Innsbrucku a věříme, že budeme úspěšní minimálně tak, jako jsme byli na „Zimních
hrách Masters“ ve Slovinsku v roce 2011, kdy jsme přivezli dvě medaile v podání Jana Samohela ml. a Jana Čermáka st.
V polovině září nám v Chille začal další ročník Světového poháru
Masters. Od prosince do dubna se víkend co víkend konají závody SP
Masters a celý tento kolotoč závodů ukončí Finále SP (3. – 4. 4. 2020)
na Štrbském Plese.
Kromě závodní činnosti nás čeká pořádání velmi oblíbeného
a úspěšného mezinárodního závodu Masters. Půjde již o 8. ročník Memoriálu Dr. Jana Vedrala FIS, který by se měl v Rokytnici nad Jizerou
v lyžařském středisku Horní Domky uskutečnit ve dnech 7. – 9. 2. 2020.
Co se sezóny 2019 týče, můžeme se pyšnit mnoha úspěchy našich
„závoďáků“, které jsou opravdu mimořádné.
Uspořádali jsme 7. ročník mezinárodního závodu Memoriál
Dr. Jana Vedrala FIS.
Hana Ledvinová získala, v celkovém hodnocení světového poháru sezóny 2019, křišťálový globus za 2. místo.
Dále se můžeme pochlubit získáním medailí ze světových pohárů
a mezinárodních závodů FIS od Vladimíry Krejčí, Hany Ledvinové,
Jana Čermáka st., Jana Samohela st., Tomáše Bičáka, Tomáše
Vaňka, Richarda Lottrinka a Marka Hendrycha a dalších.
Celkem jsme získali 11x zlato, 13x stříbro a 7x bronz.
V anketě „Nejlepší sportovec roku semilského okresu“ jsme
získali hned tři ocenění. V kategorii „Jednotlivec – Masters“ obsadila
Hana Ledvinová 2. místo, v kategorii „Handicapovaných závodníků“ získal Matěj Ponocný též druhé místo a do „Síně slávy“ za celoživotní práci pro sport byl uveden náš předseda pan Vladimír Málek.
Pan Vladimír Málek byl za celoživotní práci pro lyžařský sport oceněn plaketou, která mu byla slavnostně předána zástupci SLČR.
Velkou radost nám dělá Matěj Ponocný, kterého se snažíme stále podporovat v jeho cestě na sportovní vrchol. V Deaf Evropském
poháru v kategorii juniorů, ve které je prvním rokem, získal v obřím
slalomu 3. místo.
Na Mistrovství ČR v Koutech nad Desnou v juniorech obsadil
v obřím slalomu 2. místo a ve slalomu též 2. místo.
Svými výsledky získal nominaci na Deaf olympiádu neslyšících!
Matěj je všestranný sportovec a medaile a ocenění získává
i v jiných sportech: Na MČR neslyšících v Hradci Králové ve futsalu
získal 1. místo PSNS Praha -nejlepší střelec.
Na MČR malá kopaná - Ostrava – získal 1. místo PSNS Praha nejlepší střelec.
Zúčastnil se Krajského přeboru dorostu v Mnichově Hradišti
ve fotbalu.

Nezbývá, než všem našim závodníkům Ski klubu Masters Rokytnice n. Jiz., z.s. k těmto velkým úspěchům pogratulovat, poděkovat za
reprezentaci a do nadcházející sezóny popřát skvělé výsledky.
Úrazy a zdravotní problémy, ať se všem obloukem vyhnou a ať
Vám tento krásný sport přináší jen radost a uspokojení.
Mnohokráte DĚKUJEME za podporu a pomoc všem našim
sponzorům a podporovatelům. Jste naší velkou pomocí a velmi
si jí vážíme.
Přejeme všem, aby rok 2020 byl rokem radosti, úspěchů
a pozitivních změn.
Vladimíra Krejčí
Ski klub Masters Rokytnice n. Jiz., z.s.

ŠACHY
 V současné době již probíhají soutěže družstev pro sezónu  Jako každý rok, tak i letos, pořádá náš oddíl 26. 12. 2019 „Vánoční
2019/2020 v rámci našeho kraje. „A” mužstvo má zatím ze dvou
turnaj v rapid šachu”. Tento turnaj si již získal značnou oblibu.
zápasů 1 bod. Hrálo ale s oběma silnými mužstvy Liberce a Tan
Hraje se v klubovně sportovní haly. Prezentace do 9:15 hod. Zavaldu. K dalšímu zápasu zajíždí ještě v tomto roce do Nového
čátek prvého kola v 9:30 hod. Srdečně zvou pořadatelé.
Boru. Zbylé zápasy se budou hrát v příštím roce. „B” mužstvo
sehrálo 3 zápasy - 1 vyhrálo a 2 prohrálo.
Zdeněk Hollmann
 16. 11. 2019 se hrál turnaj v rapid šachu „OPEN FRÝDLANT 2019”.
Našim hráčům se dařilo, když Zdenek Lenc obsadil 3., Zdeněk
Hollmann 4. a Jan Kostlán 5. místo. Jan Hanuš obsadil 19. místo.
Hrálo 24 hráčů.
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Šachový oddíl Spartak Rokytnice n. Jiz. pořádá:

VÁNOČNÍ RAPID 2019

 Termín:
 Místo konání:
 Vedoucí turnaje:








Rozhodčí:
Hrací tempo:
Přihlášky:
Vklad:
Ceny:
Časový plán:

26. 12. 2019
klubovna Sportovní haly v Rokytnici n. Jiz.
Zdeněk Hollmann
E-mail: zhollmann@seznam.cz
Tel.: 604 670 992
Luboš Šimůnek, Josef Pohořalý
2× 15 minut / 9 kol
do 25. 12. 2019 vedoucímu turnaje
dospělí 70 Kč, žáci 30 Kč
věcné
prezentace: 8:45 – 9:15 hod.
1. kolo:
9:30
po 5. kole přestávka 30 min.

Srdečně zvou pořadatelé

 Občerstvení zajištěno

Klub českých turistů,
odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Pro následující období
připravujeme tyto akce:

 Vánoční pochod v Kolíně

 21. Setkání turistů ve Františkově
 V sobotu 11. 1. 2020 mezi 11:00 až 15:00 hod. v hostinci U Hásků ve
Františkově se uskuteční tradiční setkání turistů z okolních odborů
KČT. Rokytničtí mají sraz v 9:30 hod. u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici nad Jizerou. Odtud se vydají buď pěšky nebo na běžkách do
Františkova. Účastníci obdrží pamětní list.
 Akci organizuje: Jarda Hejral, tel.: 737 248 405

 Výlet na Kozákov

 V sobotu 21. 12. 2019 v 6:03 hod. odjezd linkovým busem do Martinic, kde přestoupíme na vlak do Kolína. V Kolíně v nádražní hale  V sobotu 18. 1. 2020 v 8:05 hod. odjezd busem do Loktuše – Na Špici. Odtud pěšky přes Rotštejn a Měsíční údolí na Kozákov, Komárov,
je prezentace na pochody v délce 8, 15, 22, 30 km. Stačí si jen vyPalučinské údolí, rozvodna, Semily. Návrat podle toho, v kolik přibrat. Z Kolína odjezd vlakem ve 14:42 nebo 16:42 hod.
jdeme do Semil. Bližší propozice budou dodány.
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel.: 608 952 404
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel.: 608 952 404

 Na Štěpána na Štěpánku

 12. Expedice Háskov

 Ve čtvrtek 26. 12. 2019 v 8:05 hod. odjezd linkovým autobusem
(Jablonečákem) z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Příchovic  V neděli 26. 1. 2020 ve 14.00 hod. sraz u Hančů v Horní Rokytnici nad Jizerou. Poté následuje náročný výstup k restauraci U Hásků
k motorestu. (Čas se může měnit, ještě nejsou k dostání nové
ve Františkově.
jízdní řády). Pokud již bude dostatek sněhu, vezměte si běžky. Po
výstupu na Štěpánku je na Turnovské chatě možnost se občerstvit  Expedici organizuje: Eva Konířová, tel.: 608 059 716
a u pořadatelů z KČT Benešov u Semil si převzít pamětní list.
 Polské Jizerské hory
 Z Turnovské chaty se půjde na Prdek – Hermínu – kolem kostela
 V neděli 2. 2. 2020 v 8.05 hod. odjezd linkovým busem do Harrado Havírny a přes Vilémov do Rokytnice n. Jiz. – asi 13 km. Z Viléchova, odkud se vydáme na běžkách na polskou stranu Jizerských
mova je možnost využít linkových autobusů. Kdo chce, může si to
hor. Navštívíme i gospodu graniczna Bombaj ve Sklářské Porebě. Je
zkrátit od paseckého kostela k papírně a poté nad papírnou nebo
žádoucí mít ochranný obal na běžky, aby nebyl problém při nastuod Kroupů jet busem.
pování do busu. Propozice dosud nedodány.
 Akci organizuje: Petr Ježek, tel.: 734 476 052
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557

 Silvestrovská vycházka

 Účast na akci Ve stopě první Středoevropské

 V úterý 31. 12. 2019 ve 13:00 hod. sraz u Modré Hvězdy v Horní
padesátky
Rokytnici n. Jiz. Zde se dohodneme na krátkém výletu po Rokytnici
n. Jiz. nebo nejbližším okolí. Doporučujeme si něco na zahřátí vzít  V sobotu 8. 2. 2020 odjezd v 8:03 hod. linkovým busem z Horní
Rokytnice n. Jiz od ČSAD (staví na všech zastávkách) do Vysokého
s sebou.
n. Jiz., nám. Odtud na běžkách na Štěpánku a zpět. Trasa celkem
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel.: 737 248 405
asi 15 km. Po dohodě s vedoucím akce je možno jet na běžkách od
 16. Novoroční výstup na Strážník bez kyslíkoŠtěpánky do Rokytnice n. Jiz. samostatně. Návrat z Vysokého n. Jiz.,
nám. busem v 13:45 nebo 14:00 hod.
vých přístrojů
 Ve středu 1. 1. 2020 mezi 13:00 a 15:00 hod. sraz na kótě 781,9 m.  Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557
Dřevo a buřty s sebou. Pokud Vám zbylo od Silvestra něco dobrého
na zub, můžete to vzít s sebou. Každý účastník obdrží pamětní list.
 Akci organizuje: Mirek Kavan, tel.: 723 215 322

 22. Novoroční tříkrálový relax
 V neděli 5. 1. 2020 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: 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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a okolí

1. 12. 2019 – 5. 1. 2020

13. 12. 2019, 13.30 - 17.00 hod.

VÝSTAVA BETLÉMŮ

26. 12. 2019, 8.00 hod.

Rokytnice nad Jizerou, kostel Církve adventistů
Výstava betlémů různých stylů a epoch.
www.rokytnice.com

VÁNOČNÍ DÍLNY

Rokytnice nad Jizerou, DDM Pod Střechou
Přijďte si s námi tvořit vánoční dárky a dekoraci.
www.ddmrokytnice.cz

NA ŠTĚPÁNA NA ŠTĚPÁNKU

30. 11. 2019 - 2. 2. 2020

14. 12. 2019, 8.30 - 17.00 hod.

26. 12. 2019, 13.30, 14.30, 15.00 h.

Jilemnice, Krkonošské muzeum
Vánoce v měšťanském a lidovém
prostředí Krkonoš.
www.krnap.cz

Jilemnice, náměstí
Jarmark s bohatým doprovodným programem.
www.ic.mestojilemnice.cz

Vrchlabí, Krnap
Předání dobrot zvířecím pacientům.
www.krnap.cz

3. 12. 2019 - 19. 1. 2020

14. 12. 2019, 16.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT

27. 12. 2019 - 1. 1. 2020, 11.00 - 18.00 h.

SLYŠ, ANDĚLÉ V NEBESÍCH ZPÍVAJÍ
Rokytnice nad Jizerou, kaple mistra Jana Husa
Vystoupí Bohemia Chór FP TUL a sbor Aurea
Rosa U3V TUL z Liberce.
www.rokytnice.com

Harrachov, městský park
Prodej krkonošských dobrot a výrobků.
30. 12. 2019 v 16.00 koncert kapely BENEDETTA.
www.harrachov.cz

15. 12. 2019, 16.00 hod.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ S HARMONIÍ

EJ, NOVINY PŘEVESELÝ

BIBLICKÉ VÁNOCE

Vrchlabí, Krkonošské muzeum
Biblické příběhy a vzácné betlémy z depozitáře.
www.krnap.cz

6. 12. 2019, 17.00 hod.
VÁNOCE POSTARU

VÁNOČNÍ JARMARK

Kořenov, rozhledna Štěpánka
Tradiční výlet s KČT.
www.kct-rokytnice.com

ZVÍŘÁTKOVÉ VÁNOCE

KRAKONOŠOVY TRHY

28. 12. 2019, 17.00 hod.

Rokytnice nad Jizerou, DDM Pod Střechou
Andrea Bariaková z Památníku zapadlých
vlastenců o Vánocích našich dědů a babiček.
www.ddmrokytnice.cz

Rokytnice nad Jizerou, Kulturní dům
Pohádku pro děti zahraje Divadlo Koloběžka.
www.rokytnice.com

JAK ŠEL KUBA DO PEKLA

Rokytnice nad Jizerou, kaple mistra Jana Husa
Přijďte si zazpívat vánoční písně s komorním
pěveckým sborem Harmonia.

7. 12. 2019, 13.00 - 17.00 hod.

20. 12. 2019, 10.00 - 16.00 hod.

SILVESTROVSKÁ SNOW PARTY

Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí
Vánoční trhy, vystoupení, rozsvícení
vánočního stromu a ohňostroj.
www.rokytnice.com

Vrchlabí, náměstí Míru
Rukodělné výrobky a plno tipů na vánoční dárky.
www.mestovrchlabi.cz

7. 12. 2019

PRODEJ ŽIVÝCH KAPRŮ

VÁNOČNÍ TRHY

ANDĚLSKÁ PROJÍŽĎKA

Rokytnice nad Jizerou - Martinice v Krkonoších
Parní vlak s Mikulášem a čertovskou kapelou.
www.rokytnice.com

8. 12. 2019, 17.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT

Rokytnice nad Jizerou, kostel sv. Michaela
Muzikanti a sóloví zpěváci
ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou.
www.rokytnice.com

12. 12. 2019, 18.00 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT
PRO KAPKU NADĚJE

Jablonec nad Jizerou, Kulturní dům
Děti pomáhají dětem, výtěžek
putuje na dobrou věc.
www.jablonec-krkonose.cz

VÁNOČNÍ KREATIVNÍ JARMARK

21. 12. 2019, 8.00 hod.

29. - 30. 12. 2019

Benecko, horní stanice lanovky
Sněhová zábava pro celou rodinu.
www.benecko.info

31. 12. 2019, 18.00 hod.
SILVESTROVSKÝ SJEZD
S POCHODNĚMI

Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí
Tradiční česká ryba z Českého ráje – rybník
Žabakor, rybářství Chlumec

Harrachov, skiareál
Parádní sjezd s hořícími pochodněmi.
www.harrachov.cz

24. 12. 2019, 12.00 - 18.00 hod.

31. 12. 2019, 21.00 hod.

Rokytnice nad Jizerou, kostel sv. Michaela
Přijďte si odnést plamínek míru a pokoje
k Vám domů.

Rokytnice nad Jizerou, Šnekolend
Silvestrovský večer plný zábavy.
www.snekolend.cz

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

24. 12. 2019, 15.00 hod.

ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBA

Rokytnice nad Jizerou, kaple mistra Jana Husa

24. 12. 2019, 24.00 hod.

PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Rokytnice nad Jizerou, kaplička
na Kostelním vrchu
Živý betlém
lucerničky se svícemi
s sebou - pro Betlémské světlo
www.rokytnice.com

SILVESTROVSKÁ PÁRTY

1. 1. 2020, 10.00 hod.

NOVOROČNÍ ČESNEČKA

Harrachov, městský park
Soutěž o nejlepší česnečku a tombola.
www.harrachov.cz

1. 1. 2020, 13.00 - 15.00 hod.

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA STRÁŽNÍK
Rokytnice nad Jizerou, Strážník
Bez kyslíkových přístrojů, sraz na kótě 781,9 m.
Dřevo a buřty s sebou.
www.kct-rokytnice.com

Informační centrum Rokytnice nad Jizerou
E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz, Tel.: 481 522 001
/i nfoce ntrumroky tni ce
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