Rokytnický zpravodaj
Ročník 2016

říjen / listopad

Cena 18,- Kč
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FOTOSOUTĚŽ
2016
Celkem do fotosoutěže přišlo 9 fotografií od
4 účastníků – všechny fotografie spadají do
kategorie „Moje nejkrásnější, nejoblíbenější
místo v Rokytnici“. Video nepřišlo žádné.
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Všechny došlé fotografie jsme zveřejnili na
facebooku infocentra do alba Fotosoutěž
2016 –
www.facebook.com/infocentrumrokytnice.
Hodnotící komise vybrala tyto nejlepší fotografie, které budou odměněny.
1. MÍSTO
foto: Kaplička v Rokytně na podzim,
autor Pechová Martina
2. MÍSTO
foto: Kaplička v Rokytně v zimě,
autor Pechová Martina
3. MÍSTO
foto: Chaloupky v Rokytně,
autor Karásková Hana
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Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
 Nové žádosti o dotace – Rada města byla
informována, že dne 21. 7. 2016 podalo město dvě žádosti o dotaci z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Oblast podpory dopravy.
 V rámci programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy - Podpora výstavby, údržby
a opravy komunikací pro cyklodopravu
byla podána žádost na realizaci opravy
místní komunikace vedoucí z Horní Vsi
na rozcestí Na Vrších - Sachrův hřeben.
Po této komunikaci vede nadregionální
cyklotrasa č. 22, která se na rozcestí Na
Vrších setkává s cyklotrasou č. 4174. Předpokládaná cena opravy komunikace je
2 008 209,- Kč vč. DPH. Maximální možná
výše podpory je 1 mil. Kč. Město Rokytnice nad Jizerou požádalo o dotaci ve výši
990.000,- Kč, tj. 49,30 % z celkových nákladů na stavbu.
 V rámci programu 6.3 Podpora projektové přípravy - Podpora projektové přípravy
budování a údržby areálů pro náročnou
terénní a extrémní cyklistiku byla podána
žádost na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na Rozšíření Bikeparku v Rokytnici nad Jizerou v areálu Horní Domky
včetně inženýrské činnosti. Cílem projektu
je příprava rozšíření stávajícího bikeparku
v areálu Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou o dvě nové sjezdové tratě nízké obtížnosti určené převážně pro začátečníky
a „laickou“ veřejnost a vybudování dualové dráhy pro rozšíření nabídky aktivit
spojených se sjezdovou cyklistikou. Město
Rokytnice nad Jizerou bude tento projekt
realizovat ve spolupráci s provozovatelem
areálu Horní Domky Spartakem Rokytnice, a. s. V případě schválení této žádosti
bude formu spolupráce projednávat zastupitelstvo města na svém dalším jednání.
 Rada města projednala a schválila uzav
ření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
se svazkem obcí Jilemnicko. Předmětem

této smlouvy je úprava vzájemných práv
a povinností centrálního zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti
s centralizovaným zadáním veřejné zakázky
„Administrace nadlimitní VZ na likvidaci
odpadů formou elektronické aukce“, jejímž předmětem je výběr dodavatele, který
zajistí komplexní činnost ve smyslu § 151 ZVZ
pro centrálního zadavatele za účelem výběru
dodavatele na likvidaci směsného a separovaného odpadu (sklo barevné, čiré, plasty oddělené, směsné, PET, papír, textil, kompozitní
obaly) včetně nájmu či částečného nákupu
nádob za období 4 let + 2 roky opční právo.
 Rada města byla informována, že Město
Rokytnice nad Jizerou obdrželo stanovisko
Regionální komise pro posuzování návrhů na
prohlášení věci za kulturní památku (Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci). Ze strany této regionální komise
bylo vydáno souhlasné stanovisko k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku, a to kaple Panny Marie zvané „Pod
Lípou“, kaple sv. Marka zvané „Na Skále“,
kaple na Kostelním vrchu a budovy rokytnické radnice. Do návrhu nebyla zahrnuta kaple
ve Františkově z důvodu stavebního znehodnocení. Konečný návrh včetně souhlasného
stanoviska regionální komise byl zaslán Ministerstvu kultury, odboru památkové péče.
Následně by mělo dojít k vydání rozhodnutí
o prohlášení věci za kulturní památku a k zapsání nemovitostí do Ústředního seznamu
kulturních památek ČR. Na tento krok se
ovšem ještě čeká.
 Radě města byl předložen návrh na
schválení záměru prodeje hasičského vozidla LIAZ CAS 24, (rok výr. 1988). V souladu se
schváleným rozpočtem 2016 dojde v letošním roce k pořízení nového hasičského vozidla, prodej stávajícího vozidla LIAZ je součástí
schváleného financování kupní ceny vozidla
nového. Rada města záměr prodeje vozidla
schválila za cenu minimálně dle znaleckého
posudku a pověřila starostu města zveřejněním nabídky na jeho prodej.

 Rada města byla informována o současném stavu původního dětského hřiště na
sídlišti v Horním Koutě. Podle revizní zprávy je nutné dva prvky zcela odstranit, protože
neodpovídají současným normám, malý kolotoč a prolézačka vyhovují, je ovšem nutná
jejich oprava (výměna dřevěných prvků, nátěr). Rada města pověřila správce majetku
zabezpečením úprav původního dětského
hřiště na sídlišti v Horním Koutě dle revizní
zprávy, tj. zabezpečení odstranění nevyhovujících prvků a oprava ostatních prvků ve spolupráci s Drobnými službami města Rokytnice nad Jizerou.
 V současné době je v platnosti opatření
obecné povahy č. 1/2016 – územní opatření o stavební uzávěře pro stavební činnost, která by mohla ztížit nebo znemožnit
budoucí využití území podle připravované
Změny č. 3 Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, o jejímž pořízení rozhodlo
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou
na svém zasedání dne 24. 2. 2016 usnesením č. 311/2016. Pan Petr Udatný požádal
stavební úřad o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby: „Akumulační nádrž na pozemku parc. č. 1987/2 v k.ú. Dolní Rokytnice“.
Toto územní řízení stavební úřad z vícerých
důvodů přerušil a vyzval investora k doplnění
dalších podkladů. Jedním z těchto podkladů
je i rozhodnutí Rady města o udělení výjimky z opatření obecné povahy č. 1/2016. Petr
Udatný požádal dne 12. 8. 2016 Radu města
o vydání této výjimky. Žádost byla zaslána
k vyhodnocení Ing. arch. Šindlerové, zpracovatelce Územní studie propojení a rozvoje
lyžařských areálů Studenov a Horní Domky.
Odsouhlasila, že záměr je v souladu s návrhem Územní studie propojení a rozvoje
stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky – verze po projednání s KRNAP
ze dne 3. 5. 2016, která je podkladem pro
Změnu č. 3 Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou. Rada města po projednání
výjimku z tohoto opatření vydala.

Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Zastupitelstvo města dne 26. září 2016 přijalo následující usnesení
 Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš
Pavlata, Michal Seidl a Mgr. Milan Javůrek,
ověřovatele zápisu ve složení PaedDr. Eva
Maloňová a Ing. Antonín Blomer a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou.
 zápis z veřejného jednání zastupitelstva
města ze dne 22. 6. 2016.
 rozpočtová opatření č. 4/2016 a č. 5/2016
a pověřuje Petru Stojanovou provedením
schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2016.
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 z adání zakázky č. 20160013 - Projektová
dokumentace – Konverze objektu č.p. 187
Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou firmě MEPRO s. r. o., architektonický ateliér,
nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ: 480 25 721, za cenu 1.790.800,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu města Ing.
Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou s VHS
Turnov, kterým se navyšuje poskytnutí
dotace na akci „Rekonstrukce vodovodu,

 okytnice nad Jizerou – Horní Kout, I. etaR
pa“ o 563.000,- Kč.
 uzavření darovací smlouvy s Vodohospodářským sdružením Turnov o převodu
vodojemu Studenov a vodojemu Tempo
do majetku města Rokytnice nad Jizerou
a pověřuje starostu jejím podpisem.
 prodej ppč. 46/2 v k.ú. Rokytno v Krkonoších Haně Zuzánkové, nar. 25. 12. 1963,
bytem Rokytno 60, 512 45 Rokytnice nad
Jizerou za cenu 110,- Kč / m2.
 uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/
HSM/1711/2016-HSMM, jejímž před10-11/2016
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mětem je pozemková parcela
č. 1237/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,
mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a Městem Rokytnice nad Jizerou.
schvaluje záměr prodeje ppč.
1260/3 v k.ú. Dolní Rokytnice za
cenu 400,- Kč/m2.
odkoupení ppč. 2925/4 v k.ú. Dolní
Rokytnice za cenu 200,- Kč/m2 od
Jaroslava Janoucha, Dolní Rokytnice 66, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
záměr prodeje 3355/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu
280,- Kč/m2.
záměr směny části ppč. 2803/2
(vlastník Prokůpková Eva) za část
ppč. 3175/3 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou), dle GP č. 20091671/2016 nově zaměřené parcely
č. 2803/18 o výměře 16 m2 (vlastník
Prokůpková Eva) a ppč. 3175/10
o výměře 10 m2 (vlastník Město
Rokytnice nad Jizerou), vše v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou s tím,
že rozdíl výměr směňovaných pozemků bude ze strany Města Rokytnice nad Jizerou doplacen ve
výši 280,- Kč / m2.
bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1990/9 v k.ú. Dolní Rokytnice
od České republiky – Státního pozemkového úřadu Praha, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha 3.
odkoupení části pozemku parc.
č. 1748 v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou o výměře cca 200 m2 od
paní Tuláčkové Věry, Valdštejnská 240, 514 01 Jilemnice za cenu
200,- Kč/m2.
odkoupení části pozemku parc.
č. 1898/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou o výměře 20 m2 od paní Kopecké Lenky, Jaselská 302, 293 01
Mladá Boleslav, paní Kopecké Marušky, U Stadionu 890, 293 01 Mladá Boleslav a pana Miloše Kopeckého, 17. listopadu, 293 01 Mladá
Boleslav, a to za cenu 200,- Kč/m2.
Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru
s účastí prostředků Regionálního
rozvojového fondu č. 2013-4042GU a pověřuje starostu města
Ing. Petra Matyáše jeho podpisem.
založení právnické osoby Společenství vlastníků Horní Rokytnice
č.p. 667 a zároveň schvaluje Stanovy tohoto společenství vlastníků
jednotek.

 z aložení právnické osoby Společenství vlastníků Horní Rokytnice
č.p. 668 a zároveň schvaluje Stanovy tohoto společenství vlastníků
jednotek.
 znění Dohody o narovnání, smlouvy o zřízení zástavního práva,
smlouvy o zřízení věcného práva
předkupního uzavírané mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a společností Tre Colli Praha s.r.o. a pověřuje starostu města Ing. Petra
Matyáše podpisem tohoto dokumentu.
 spolupráci města se Spartakem
Rokytnice, a.s. při přípravě projektové dokumentace na Rozšíření
Bikeparku v Rokytnici nad Jizerou
v areálu Horní Domky a projektové
dokumentace na vybudování komunikace pro cyklisty a pěší (legalizace lyžařské cesty mezi P1 a P4)
 realizaci akce Oprava komunikace
Horní Ves – Sachrův hřeben
 realizaci projektu – zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení na
Rozšíření Bikeparku v Rokytnici nad
Jizerou
 realizaci projektu Oprava božích
muk v Rokytně
 změnu usnesení č. 375/2016 ze dne
22. 6. 2016 v části převodu vlastnického práva k jednotce č. 667/23
následovně: ZM schvaluje převod
vlastnického práva k jednotce
č. 667/23 v čp. 667 v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou včetně příslušenství a dále podílu na
společných částech nemovité věci
(podíl na st. parc. č. 1235 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou - zastavěná plocha a nádvoří, společné části
domu a ostatní příslušenství), a to
do vlastnictví paní Lenky Mařasové, nar. 15. 12. 1964, trvale bytem
Horní Rokytnice 581, Rokytnice nad
Jizerou.
 Z
 astupitelstvo města vzalo na
vědomí:
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou
ke dni 31. 8. 2016.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
30. 5. do 5. 9. 2016.
 informace o dotacích.

Srdečně Vás zveme na

BURZU OŠACENÍ A DOPLŇKŮ
pro děti i dospělé
v pondělí 17. 10. 2016 od 10 do 18 hod a
v úterý 18. 10. 2016 od 9 do 13 hod
v hotelu Skicentrum
v Harrachově.
Vezměte s sebou děti!
Rády na Vás počkají
v herně hned vedle
prodejní místnosti.

Chcete něco prodat?
Přijďte v pondělí od 9:00 hod
nebo kdykoli v průběhu bazaru
s oceněnými věcmi.
Poplatek za umístění je 50,- Kč.
Těšíme se na všechny!
Renata
Gábina
Káťa
Vilma
Lenka
info na tel. 777 288 473
 Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje ppč. 852/3 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje ppč. 2405/4 v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou.
 záměr prodeje ppč. 2039/2 v k. ú. Dolní Rokytnice.

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
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Následující veřejné
jednání se bude konat
v prosinci 2016.
Termín a program
jednání bude zveřejněn
na úřední desce.
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Zprávy z města a z úřadu
Na městském úřadě
je možné platit platební kartou
Od září je možné na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou využít pro bezhotovostní úhrady platební terminál. Platební terminál je
umístěn v informačním centru, mimo pracovní dobu infocentra pak
na finančním úseku nebo úseku místních poplatků.
Platební terminál je určen zejména pro možnost úhrady místních
a správních poplatků platební kartou, lze tak ale uhradit i zboží nakoupené v infocentru nebo jiné služby.

Základní škola - speciální třída v Rokytnici nad Jizerou
nabízí

PRODEJ DUŠIČKOVÉ VAZBY
Závazné objednávky do 15. 10. 2016
na telefon 481 522 434, 725 337 270
PP

Termín pro odkládání nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 19. září
2016 stanovila termín pro odkládání nebezpečných složek odpadu
a velkoobjemového odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici
nad Jizerou:
Termín:

19. – 21. října 2016
(tj. všechny tyto dny, středa až pátek)

Provozní doba:

vždy od 13.00 hodin do 18.00 hodin

UPOZORNĚNÍ:
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou
došlo s účinností od roku 2013 k úpravě rozsahu bezplatných dnů.
Odpady budou občané moci ZDARMA odkládat pouze od středy
do pátku. Následující neděle bude běžným zpoplatněným provozním
dnem sběrného dvora.
Zároveň upozorňujeme občany, že bezplatné odkládání se netýká
stavebního odpadu a pneumatik.

DOTACE města Rokytnice nad Jizerou 2016 – II. pololetí
PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ
 Částka pro II. pololetí: 60.500,- Kč (rozpočet na rok 2016 – 200.000,- plně vyčerpán)
Hodnotící komise na svém zasedání dne 1. 8. 2016 rozhodla o rozdělení zbývající částky v rozpočtu Dotací města takto:
20. Pavel Brož – Horská služba Rokytnice nad Jizerou..... 8 000 Kč

27. Sedláček Jakub..................................................................... 9 000 Kč

21. KČT Rokytnice nad Jizerou................................................ 2 500 Kč

28. Schneider Robert................................................................. 5 000 Kč

Činnost horské služby Rokytnice nad Jizerou v letní sezóně (cvičné a opakovací akce, školení – ubytování, stravování, doprava, pronájem prostor)
HETOS 41. ročník (diplomy, medaile, režie, cestovní náklady)

22. TJ SPARTAK Rokytnice n. J., z. s......................................... 3 000 Kč
Barevný minivolejbal (ceny pro soutěžící, odměny pro rozhodčí)

23. TJ SPARTAK Rokytnice n. J., z. s......................................... 3 000 Kč
Rokytnické volejbalové dny (ceny pro vítězná družstva, odměny pro rozhodčí)

24. TJ SPARTAK Rokytnice n. J., z. s......................................... 5 000 Kč
Nákup ochr. pomůcek a sport.materiálu pro handicapovaného sportovce (ochranné pomůcky a sportovní vybavení)

25. TJ SPARTAK Rokytnice n. J., z. s......................................... 5 000 Kč
19. ročník horského běhu Rokytnice n. Jiz. – Dvoračky (úhrada časomíry,
ceny pro kategorie dětí)

Závody v silovém trojboji (sportovní výživa, strava, doprava, startovné,
ubytování, výbava)

Činnost střeleckého klubu KVZ – Rokytnice (nájem, el.energie, poháry,
medaile, nové terče)

29. Hartych Stanislav................................................................ 5 000 Kč

RNL 2016 (Rokytnická neregistrovaná liga – kuželky) – pronájem kuželny,
věcné ceny, zajištění ozvučení a pohoštění při vyhlašování výsledků

30. Červinka Milan..................................................................... 3 000 Kč
Nohejbalový turnaj (propagace, ceny, hudba, hlasatel, pořadatel – občerstvení)

31. SDH Rokytnice nad Jizerou – Volf Z................................. 7 000 Kč

Činnost kroužku mladých hasičů (nářadí k požárnímu sportu, materiál k
vedení kroužku)

CELKEM................................................................................ 60 500 Kč

26. TJ SPARTAK Rokytnice n. J., z. s......................................... 5 000 Kč
Pronájem čtyřdráhové kuželny ve Vrchlabí (pronájem kuželny)

Schváleno Radou města dne 8. 8. 2016 usnesením č. 227.

Prodám za atraktivní cenu (599.000 Kč) nebytový prostor (40 m2) s příslušenstvím,
v novostavbě na náměstí v Rokytnici nad Jizerou, v přízemí obchodní pasáže.
Využití jako kancelář, obchod či skladová místnost k bytu.
Kontaktujte majitele: rv@email.cz; tel. 777 343 443.
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Informace o projektech
Oprava křížku u DDM
Křížek u DDM prošel kompletní opravou, která byla dokončena
koncem června. Oprava křížku spočívala v provedení odborných restaurátorských prací, které byly provedeny na podstavci a kříži.
Křížek byl nejprve kompletně očištěn od mechů a všech nečistot.
Poté bylo provedeno dotmelení výdrolků na podstavci a vyspravení
veškerých defektů. Vydrolené partie byly dotmeleny tak, aby nedocházelo k dalšímu chátrání. Reliéf na podstavci nebyl doplňován, a to
z toho důvodu, aby nedošlo k narušení historické hodnoty. Jen nepatrné zbytky reliéfu na podstavci byly zachovány a zpevněny. Tělo
Kristovo bylo pozlaceno plátky zlata dle původního vzhledu. V posledním týdnu realizace došlo k zakonzervování celého povrchu kříže
proti chátrání, růstu mechů a držení nečistot. Při realizaci této akce
byly ušetřeny finanční prostředky. Za tyto ušetřené finanční prostředky mohl být opraven i kovaný plůtek, který ohraničuje křížek. Tímto
tedy jsou finanční prostředky řádněji, účelněji a hospodárněji využity
oproti původnímu záměru, kde předmětem záměru byla “jen“ oprava
křížku. Tento projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého
kraje v rámci oblasti podpory – Životní prostředí a zemědělství, a to
v rámci programu Podpora ochrany přírody a krajiny. Liberecký kraj
poskytl Městu dotaci ve výši 32.000,- Kč. Celkové náklady na opravu
křížku a kovaného plůtku činí 76.165,50 Kč. Plůtek bude zpět osazen
ke křížku na konci měsíce října.

Snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení města Rokytnice nad Jizerou
V současné době probíhají práce na obnově veřejného osvětlení. Rekonstrukce veřejného osvětlení probíhá v rámci optimalizace
a regulace veřejného osvětlení. Realizací této akce dojde ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení ve městě. V rámci optimalizace a regulace veřejného osvětlení je řešena rekonstrukce odběrných míst, stabilizace a regulace napětí včetně výměny svítidel a světelných zdrojů. Nejprve byla provedena optimalizace sítí veřejného
osvětlení – přepojení soustavy veřejného osvětlení. Nyní se provádí
výměna jednotlivých technicky zastaralých svítidel, poté dojde k rekonstrukci stávajících rozvaděčů, které budou dále doplněny o regulaci a stabilizaci napětí. Rekonstrukce veřejného osvětlení probíhá

od 1. srpna do 31. října 2016. Poté bude zahájen zkušební provoz.
Výměna všech zastaralých svítidel probíhá v termínu od 13. 9. do
19. 10. 2016, a to po jednotlivých rozvaděčích v tomto pořadí: Vilémov
(13. – 18. 9.) – Františkov (13. 9. – 18. 9.) – Medical (19. 9. – 25. 9.) – Sídliště (26. 9. – 30. 9.) – Pila (1. 10. – 9. 10.) – Krakonoš (10. 10. – 16. 10.)
– Parkoviště (17. 10. – 19. 10.). Celkové náklady na tuto akci činí
3 685 204,- Kč. Na realizaci této akce bude poskytnuta dotace v celkové výši 1 699 655,- Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR z programu EFEKT 2016 v rámci aktivity B.1 – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Územní studie propojení a rozvoje stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní
Domky.
V současné době je zpracován projekt s názvem „Územní studie
propojení a rozvoje stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní
Domky“. Předmětem projektu je zpracování studie, jež se stane ucelenou dlouhodobou koncepcí rozvoje lyžařských areálů Studenov
a Horní Domky a jejich propojení. Studie bude sloužit jako podklad
k pořizování změn stávající územně plánovací dokumentace Města.
Na realizaci tohoto projektu poskytne Státní fond životního prostředí
ČR dotaci o celkové výši 142 974,- Kč, což je 80 % z celkových uznatelných nákladů. Dotace je poskytována v rámci programu IV – Program
Podpory obcí ležících v regionech národních parků v podprogramu
IV.4: Podpora zpracování rozvojových dokumentů. Celkové náklady
projektu činí 178 717 Kč.

Oprava cesty ke kapličce na Kostelním
vrchu – 1. etapa
Letos v červnu byla provedena oprava cesty vedoucí na Kostelním
vrchu. Na rekonstrukci cesty o celkové délce 1 km byla poskytnuta
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Realizací projektu
došlo ke zkvalitnění stávající infrastruktury. Celkové náklady projektu
činí 2 008 819,- Kč.
Investiční oddělení

INZERCE

!!! PŘIJMU pracovnice/ky na ÚKLID
ubytovacího zařízení !!!
Úklidová firma přijme pracovnice/ky na úklid ubytovacího zařízení v Rokytnici n. J.:
 vhodné i pro ženy i muže, OZP, lidičky v důchodu či na MD
 úklid ve středu (8:30 – 11:00 hod.) a v pátek (8:30 – 13:00 hod.)
 tzn. cca 30 hod. / měsíc
Nástup možný od 10/2016.
Podrobnější informace Vám podáme na osobní schůzce.
Máte-li zájem o uvedenou práci, tak nás prosím kontaktujte na tel: 604 126 823.
Rokytnický zpravodaj
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Logo Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
V rámci Projektu Zdravé město
a místní Agendy 21 byla vyhlášena
soutěž „Pojďme si vytvořit naše logo“,
ve které se nekladly žádné meze,
a mohl se jí zúčastnit úplně každý.
Nakonec se nám sešlo 43 úžasných
návrhů od 15 velmi šikovných návrhářů.
Neformální skupina pro Projekt
Zdravé město a místní Agendu 21
dostala velmi těžký úkol, a to vybrat
z těch všech úžasných návrhů vítěze. Neformální skupina posuzovala
u každého návrhu, jestli návrh vyjadřuje podstatu města nebo podstatu Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21. Jestli je návrh vhodný pro
další odborné zpracování loga, tzn. čím jednodušší, tím lepší. U těchto
kritérií byl výsledek hodnocení ANO či NE. Bodově se hodnotil nápad
a celkový vzhled návrhu. Pokud návrh nesplňoval kritérium vhodnosti
pro grafické zpracování a nesplňoval jedno z kritérií vystihující podstatu města či projektu, nebyl dále bodově hodnocen a nemohl postoupit do užšího hodnocení.
Neformální skupina se při hodnocení dohodla na tom, že vybere několik vhodných návrhů, které budou
postupovat do užšího hodnocení. Do
užšího hodnocení postoupilo 8 návrhů. Tyto návrhy byly posouzeny odborníky přes grafiku. Na základě jejich
doporučení bude vybrán vítěz.

Nebylo úplně lehké vybrat jednoho vítěze. Proto neformální skupina vybrala tři návrhy, které se umístily takto:
Na 1. – 2. místě se umístily návrhy
č. 1 a č. 2. U těchto návrhů nešlo jednoznačně určit vítěze, protože vychází
ze stejného motivu, což je naše radnice. Autoři těchto návrhů odmítli převzít věcnou cenu, a to z toho důvodu,
že jsou členy neformální skupiny, proto byl odměněn návrh, který se umístil
na 3. místě - návrh č. 33. Tento návrh
vypracovala slečna Tereza Pohořalá,
žákyně naší základní školy ze třídy 9. A.
Podrobnější informace o hodnocení naleznete na webu Města
v záložce Zdravé město a MA 21:
http://1url.cz/CtooF. Zde také naleznete prezentaci jednotlivých návrhů,
prezentaci můžete také shlédnout
přímo v prostorách radnice na obrazovce před sekretariátem a výstavu
jednotlivých návrhů můžete shlédnout též v prostorách radnice, a to ve
vestibulu u hlavního vchodu.
Nyní se pracuje na odborném zpracování loga, které bude vycházet z návrhů č. 1 a č. 2. Ze zpracování určitě vznikne mnoho zajímavých variant loga pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Tímto
doufám, že mi poté pomůžete s výběrem toho správného loga.
Věra Rohlíková,
koordinátorka Projektu Zdravé město Rokytnice nad Jizerou a místní Agendy 21

Pozvánka
Chcete si na nějakém místě odpočinout, ale není kde? Chcete si
zaparkovat kolo a nemáte kam? Nemáte poblíž domova dětské hřiště
a chcete nějaké herní prvky poblíž svého domu? Máte tipy, kam dát
odpadkové koše, lavičky či jiné vybavení? Čím zlepšíme prostředí, naše
prostředí, ve kterém žijeme?
Pojďme si říci, kde nám chybí lavička, odpadkový koš, stojan na kolo, přístřešek,
houpačka, cvičící prvky, klouzačka, květináče, nádoby na odpady a další???

Město Rokytnice nad Jizerou Vás srdečně zve v rámci Projektu Zdravé
město a místní Agendy 21 na společné setkání, kde bude vedena diskuze
na téma „Vybavení veřejných prostranství v našem městě“.
Kdy a kde se sejdeme?
Sejdeme se v pondělí 24. října 2016 v 17 hodin ve školní jídelně –
ZŠ Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad
Jizerou (zadní vchod, jako do městské knihovny, od hasičské
zdrojnice).
Po celou dobu našeho jednání máme pro Vás zajištěno malé pohoštění.
Prosím potvrďte svou účast na e-mail: investice2@mesto-rokytnice.cz
nebo telefonicky na 481 549 324.
Těší se na Vás Ing. Petr Matyáš, politik pro Projekt
Zdravé město a místní Agendu 21 a Ing. Věra Rohlíková,
koordinátor pro Projekt Zdravé město a místní
Agendu 21.
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REVIZE KOTLŮ
NA TUHÁ PALIVA
Vzhledem k vzrůstajícím dotazům
na revize kotlů budou na webových
stránkách města zveřejněny informace vydané Ministerstvem životního prostředí ČR k této problematice.
Revizní techniky pro jednotlivé značky kotlů naleznete v odkazu:
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK

Dále ještě informace ohledně používání kotlů:
 Od 1. 1. 2018 nastane v ČR zákaz
prodeje kotlů 3. emisní třídy, což jsou
kotle s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných
roštech, tedy většina moderních
zplyňovacích kotlů na kusové dřevo
a kotlů se samočinnou dodávkou
paliva.
 Tedy od 1. 1. 2018 bude povoleno
prodávat pouze kotle 4. a 5. emisní
třídy.
 Od 1. 9. 2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá
paliva 1. a 2. třídy, jejichž prodej byl
zakázán již od 1. 1. 2014. (Kotle 1. třídy jsou litinové prohořívací kotle
a kotle 2. třídy jsou převážně ocelové
odhořívací kotle.)
10-11/2016

Rokytnický zpravodaj

VHS Turnov informuje

Tisková zpráva VHS Turnov, vydána 11. srpna 2016

PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV
Na podzim bude turnovským zastupitelům představena investiční příprava nejdůležitějších aktivit VHS pro příští tři roky. Zeptali jsme se
proto Milana Hejduka, předsedy Rady sdružení VHS Turnov, na podrobnosti.
Jaké vodohospodářské stavební akce
chystáte v nejbližších letech?
VHS Turnov jako vlastník vodohospodářské infrastruktury na území větší části okresu Semily provádí vedle běžných akcí i akce
mimořádné. Ty jsou investičně daleko náročnější a jsou hrazené z mnoha dotačních zdrojů současně. V Turnově plánujeme z těchto
mimořádných akcí plnou polovinu z celého
našeho území. Navíc je v optimálním případě potřebujeme zahájit již příští rok. Děláme
pro to maximum. Projektanti dokončují za
pomoci pracovníků provozovatele vodovodů a kanalizací – SčVK, a. s. – vlastní projekty
a my předjednáváme jejich financování.
Vodohospodářskou prioritou na Turnovsku je rekonstrukce vodovodů v oblasti
průmyslové zóny Vesecko a jejich propojení
s vodojemy v Ohrazenicích. V areálu vodojemů provedeme úplnou rekonstrukci a přistavíme k nim nový věžový vodojem. Systémy
zásobních vodovodů a přivaděčů v tomto
území už dosloužily, a havárie, která fakticky
číhá za dveřmi, by určitě přinesla delší narušení zásobování vodou ve velké části města.
Dalšími dvěma prioritami jsou rekonstrukce obou největších vodárenských areálů ve městě – úpravny pitné vody v Nudvojovicích a čistírny odpadních vod. Úpravna
vody se sousedními vrty je druhý klíčový
zdroj v Turnově. Od doby její výstavby se tam
nic nezměnilo. Střešní a fasádní systémy jsou
dožilé, technologie přestává fungovat, hloubkové vrty nejsou ochráněny před povodní
apod. U čistírny odpadních vod jsme provedli
před 15 lety velkou rekonstrukci a nyní na ni
musíme navázat. Ty části areálu, jejichž rekonstrukci jsme tehdy pro ucházející stav odložili, jsou dnes již za hranicí životnosti a hrozí
havárie. Navíc je na čističkách technologie
tak zatížena, že po 15 až 20 letech na mnoha
místech zcela odchází a musí být vyměněna.
Technologie a nedokončené části z minulé
rekonstrukce budou vyžadovat náklady v desítkách milionů korun.
Proč mezi akcemi nejmenujete
rekonstrukci Nádražní ulice v Turnově?
Protože není naší vodohospodářskou prioritou. Na jejím případě je však vidět několik
zajímavých paradoxů. Kanalizace a vodovody v ní jsou také zcela dožilé a stíhají je časté
provozní poruchy, ale výše jmenované akce
jsou pro VHS i provozovatele daleko důležitější. Přesto v Nádražní ulici díky zájmu města
a dotacím začneme pravděpodobně stavět
naše sítě jako první z velkých akcí už na přelomu zimy a jara příštího roku.
Dalším paradoxem je, že na zbylé mimořádné akce můžeme žádat o evropské
dotace a bez jejich získání nezvládneme fiRokytnický zpravodaj
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nancování ani jedné z nich. U Nádražní ulice nemůžeme o prostředky požádat - až na
drobnou pomoc - nikde. Tuto investici proto
musíme plně hradit z příjmů za vodné a stočné a z rozpočtu města. Očekávaných 35 až 40
milionů korun bude obrovskou zátěží.
A posledním paradoxem je rozsah akce.
Sice stále zjednodušeně mluvíme o Nádražní
ulici, ale ve skutečnosti jde o úsek od Pyrámu
přes Ohrazenice, Nádražní ulici a komplikovaný viadukt, podél sídliště na Přepeřské ulici
až na konec Přepeř. Zvětšení rozsahu akce
je dáno dohodou měst a sousedních obcí
s Libereckým krajem. Přeměna Nádražní
ulice a plánovaná obnova několika kilometrů krajských komunikací bude tedy stát další
desítky milionů korun. A město bude muset
k evropské dotaci opět razantně připlácet.
V našich sítích máme naštěstí už novou kanalizaci v Přepeřích a v jednom úseku Ohrazenic, a tak tam musíme vyměnit jen dožilý
vodovod.
Co je hnacím motorem všech příprav?
Věřím, že jsme za poslední roky již dostatečně vysvětlili, že nemůžeme nechat obnovu zastaralého či skoro nefunkčního majetku
na další generaci. Že by to bylo od nás, kteří dnes řídíme města, obce i VHS, neférové,
sobecké a ve spojení s diskutovanou cenou
vodného a stočného až populistické. Vodárenství prostě musí fungovat bez jakýchkoliv
kompromisů každý den.
Druhým motorem jsou evropské dotace.
Někdo říká, že dotace přinášejí jen problémy. My říkáme, že se bez nich neobejdeme.
Na naše projekty v Turnově budeme žádat
v součtu okolo 100 milionů korun. I když je
nezískáme, velké akce budou muset stejně
být uskutečněny. Možná to bude o pár let
později a po etapách, ale určitě již jen za naše
peníze, protože evropské prostředky získají
jiní a navíc brzy navždy dojdou.
Jsme uprostřed hlavní stavební sezony, je již některá z letošních akcí dokončena?
Protože jsme se vloni včas připravili
a skvělé počasí nám umožnilo začít stavět
záhy na jaře, tak již v průběhu léta představujeme starostům mnoho dokončených staveb. Úspěšně se blížíme ke konci také u letošní největší akce – rekonstrukce Komenského
ulice v Lomnici nad Popelkou – nebo na třech
rozsáhlých výstavbách vodovodů a kanalizací v Rokytnici nad Jizerou a v rozvojové zóně
v Lomnici nad Popelkou. Vyšlapuje nám také
výstavba nových nebo rekonstrukce starších
vodárenských objektů v Turnově, Semilech
a v Rakousích. Pomalejší jsme zatím jen v Benešově u Semil. V Turnově samotném jsme

dokončili rekonstrukci dvou dlouho připravených vodovodů v Dolánkách a Mašově,
výstavbu sítí v nové bytové zóně na Károvsku
a obtížný úsek kanalizace v Sobotecké ulici.
Daří se nám při rekonstrukci většího vodojemu na Károvsku i při výměně sítí ve dvou
dalších ulicích na sídlišti u nádraží. Blížíme
se k dokončení výstavby sítí v Ohrazenicích
a v Tatobitech. Jsme před zahájením podzimních investic na Vyskři, v Malé Skále, Benecku,
Semilech, Chuchelně a Rakousích. A jak jsem
už naznačil, velká část naší práce je věnována projektové přípravě na příští roky. Plně se
tedy potvrdila naše očekávání, že i když nás
v roce 2016 nečeká žádná stomilionová akce,
nudit se nebudeme. Platí totiž pravidlo, že
investičně malá akce je na naši práci skoro
stejně náročná jako akce násobně větší.
A jak vnímáte aktuální diskuze v turnovském zastupitelstvu o současnosti
a budoucnosti VHS?
Ve VHS máme aktuálně opravdu skvělý
rok. Většina věcí nám vychází. A protože pozitiva jsou v životě vždy přirozeně vyvažována,
tak asi něco muselo přijít. Navenek je možné
sledovat, že se Turnov necítí uvnitř VHS komfortně, byť zevnitř můžeme spekulovat o úplně jiných důvodech. Mě osobně tohle velmi
mrzí, protože město Turnov stálo u založení
VHS a bylo vždy jeho pozitivní hnací silou.
A to ještě přijde předvolební kampaň podzimních krajských voleb…
Správným krokem a nadějí do budoucna
je vytvoření zastupitelského výboru zaměřeného na vodárenství. Pokud budou jeho
členové ochotni přijímat fakta o složitosti
prostředí a propojenosti všech jevů ve vodárenství a budou férově diskutovat, pak se
snad nemáme do budoucna čeho obávat.
Na podzim Vás čeká „kolečko“ v místních zastupitelstvech…
Ano, budeme zastupitele Turnova i okolních členských obcí žádat o podporu žádostí
o evropské dotace. O plánech byli informováni opakovaně, v přípravách je hodně peněz
a nikdy nevznikl ani u jedné akce žádný principiální konflikt. A protože termíny dotačních
žádostí se nyní blíží, tak není co řešit, musíme
veškerou snahu zúročit.
Vedle formálního schválení podání žádosti o dotace však budeme muset zastupitele
také přesvědčit o předběžném schválení budoucího spolufinancování, pokud evropské
prostředky získáme. Musíme je také přesvědčit o spolufinancování rekonstrukce turnovské Nádražní ulice, kde dotace k dispozici
nebudou, ale kde musí být naplněna vnitřní
finanční pravidla VHS. Všichni starostové se
po určitých zkušenostech shodli na tom, že
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bez příslibů financování nebude akce zahajována, ani nemůže být požádáno o dotaci. Ale
i tady věřím v přirozené chování zastupitelů.
Pokud by odmítli šanci na dotační peníze, tak
tím jen posouvají problém na příští vedení
města, které místo dotace bude muset přihodit stejné peníze z městského rozpočtu.
Navíc bychom ani dnešní připravené peníze
VHS pro potřeby Turnovska neušetřili, protože je okamžitě využije jiné město.
V kuloárech bylo slyšet o mimořádné
dotaci ve výši 54 milionů. Oč jde?
Všichni, kdo pracujeme s evropskými
dotacemi, jsme vnitřně připraveni na to, že
hned po jejich skončení přijde velké množství kontrol, jejichž jediným cílem je najít naše
dílčí chyby – nebo si je alespoň po svém vykonstruovat. To proto, abychom museli část

dotačních milionů zase vrátit, a ještě k tomu
zaplatit nějakou tučnější sankci.
Nám se však letos stalo něco asi neopakovatelného v úplně opačné rovině. Na Státním
fondu životního prostředí, kde administrují
evropské dotace do vodárenství, přepočítali dotaci našich devíti projektů z minulých
let s tím, že je číselně sjednotili do jednoho
velkého balíku. A výsledkem bylo, že nám po
administrativním přepočtu navýšili celkovou
dotaci o neuvěřitelných 54 milionů korun, které nám také během jednoho měsíce opravdu
došly na účet. Všichni nás v Praze chválili, že
jsme byli ve výši doplatku nejlepší z celé republiky, a zdůrazňovali, že je to odměna za
naši mnohaletou mimořádnou aktivitu, díky
níž jsme dokázali vyčerpat celkově neskutečných 783 milionů korun dotací. A co s takovými ohromnými penězi uděláme? Starosto-

vé se naprosto správně a v duchu přijatých
pravidel rozhodli, že nečekaný příjem půjde
na skokové oddlužení, tedy na mimořádnou
splátku úvěru na akci Čistá Jizera nebo na vytvoření finančního polštáře, abychom nemuseli čerpat žádné nové plánované úvěry pro
financování právě zmíněných mimořádných
velkých akcí.
KONTAKTY NA VHS TURNOV:
 Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov, tel. 481 312 194, mobilní
737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
 Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov,
tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165,
e-mail: cervova@vhsturnov.cz

Městské informační centrum
PROJEKT „Zvýšení atraktivity naučných stezek v Rokytnici nad Jizerou“
V letošním roce jsme získali dotaci na projekt „Zvýšení atraktivity
naučných stezek v Rokytnici nad Jizerou“ z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR z Národního programu podpory cestovního ruchu, z podprogramu Cestování dostupné všem.
Z těchto finančních prostředků bylo vybudováno na stezce Rokytnických rodáků menší dětské hřiště u „Vocta“, stezka byla doplněna
o 3 stojany na kola u dětských hřišť u sportovní haly, u Vocta a Rafandy. Dále byly pořízeny 2 lavičky, které jsou umístěny u dětského
hřiště u Rafandy. Projekt dále zahrnul obohacení Pašerácké stezky

o interaktivní naučné prvky pro děti a opravu poškozených cedulí na
všech stezkách.
Projekt „Zvýšení atraktivity naučných stezek v Rokytnici nad Jizerou“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

ROKYTNICKÁ SVATOMICHAELSKÁ POUŤ

KALENDÁŘ HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
ROKYTNICE 2017

Rokytnická Svatomichaelská pouť se konala první říjnový víkend
na parkovištích pod Lysou horou. Sobotní nádherné teplé počasí přilákalo hodně návštěvníků. Odpolední doprovodný program
zahájily rokytnické mažoretky, následovala Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou, děti jistě potěšila pohádka bez konce
(bohužel) „Kašpárek chodí pěšky“ loutkového souboru Čmukaři
z Turnova. Rokytnická country kapela NABOSO zahrála oblíbené
hity a navodila pohodovou atmosféru. Závěrečná rocková kapela
Adaptace přivedla všechny do varu a sobotní večer byl zakončen
ohňostrojem.

Po oba dva dny jezdil vyhlídkový vláček z náměstí až na parkoviště P1 k lanovce Horní Domky, z důvodu opravy komunikace
nemohl letos jezdit až k lanovce na Lysou horu, která byla po celý
víkend v provozu.
V kostele svatého Michaela byla otevřena po oba dva dny kostelní věž, odkud jste se mohli pokochat nevídanými výhledy na
střed města. V neděli se konala v kostele poutní bohoslužba.
Děkujeme všem, kteří pomáhali při organizace celé akce.
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Kalendář Rokytnice nad Jizerou 2017 je v prodeji ve všech infocentrech a v drogerii - papírnictví Šárka Slavíková a v muzeu Starý kravín.

PROVOZNÍ DOBA MIC
ŘÍJEN • LISTOPAD • PROSINEC (do 18. 12. 2016)
Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

ZAVŘENO
9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
9:00 – 13:00
ZAVŘENO
10-11/2016

Rokytnický zpravodaj

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V KULTURNÍM DOMĚ
ODJEZD NEJISTÝ
22. října 19:30 hod. – DS Havlíček Neratovice
romantická komedie – Jean - Marie Chevret, překlad Jan Cimický
Trochu romantická komedie s obsahem milosrdných lží, nutných
k udržení vzájemných vztahů, ba i plnění tajných přání milujících se
partnerů, navíc ochucena laskavým humorem dalších strůjců životních překvapení.

HOLKY Z KALENDÁŘE

Horní Rokytnice 508
512 44 Rokytnice nad Jizerou

I.Č. 05006465
tel. 604572253

Depozitum Bastet z.s.
Depozitum Bastet se stará o řadu kočiček v domácích depozitech a též o mnoho
kočiček venkovních.

Pomozte nám pomáhat.

číslo účtu veřejnÉ sbírky: 2500996720/2010

19. listopadu 19:30 hod. – DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
komedie – Tim Firth, překlad Pavel Dominik

www.depozitum-bastet.cz

Komedie je příběhem šestice stárnoucích kamarádek žijících v jednom anglickém městečku a domnívajících se, že mají své nejlepší časy
už za sebou. Každá z dam se musí navíc vyrovnávat s těžkou životní
situací a to bez sebemenší naděje, že jednou bude líp. Ospalou atmosféru městečka naruší bláznivý úlet v podobě nápadu nafotit kalendář s akty, z jehož prodeje bude financována pomoc místní onkologické klinice. Nápad, který má z počátku mnoho odpůrců, se postupně
promění ve velkolepou vzpouru proti osudu, proti stáří, proti životní
marnosti...
 Jednotné vstupné na obě představení: 80,- Kč
 Předprodej a rezervace vstupenek: Městské informační centrum,
481 522 001, e-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
Přijďte, jste srdečně zváni!!!

Mateřská škola Dolní Rokytnice
MŠ DOLNÍ informuje
20. září jsme se zúčastnili již 6. ročníku Týdne
české hračky v Muzeu hraček v Jiřetíně pod Bukovou, akce, kde soutěží děti z celého Libereckého
kraje. Úkolem letošního ročníku bylo začlenit figurku Krtka do výrobku. Do soutěžního klání o nejnápaditější hračku se letos zapojilo celkem 520 soutěžících.
Děti se pustily s chutí do práce. Každý dostal pytel barevných tvarů a kostiček, které podle fantazie
slepoval k sobě. Děti pracovaly s velkým zápalem
a hračky se jim moc povedly. Komise měla opravdu velkou práci vybrat čtyři nejzajímavější do sobotního slavnostního finále.
Potěšilo nás, že v tak velké konkurenci naše děti
opět zabodovaly a obsadily příčky nejvyšší: za výrobek Krtek v letadle získal Dáňa Udatný zlato
a stříbrnou medaili si odnesl Viki Javůrek za výrobek Krtek králem.
Součástí soutěžního dne byla i exkurze do továrny, kde děti viděly, jak se hračky vyrábí.
Návštěvou Muzea hraček můžete udělat radost
svým dětem i sobě.
Školní rok jsme zahájili výletem do ZOO Liberec,
krásný slunečný den vylákal do výběhů všechna
zvířata a děti si je tak mohly v klidu prohlédnout.
Připravujeme se na Rokytnickou pouť – pečeme
koláče a výletem do Horní Rokytnice – ochutnávkou cukrové vaty si krátíme čekání na pouť.
V sobotu několik dětí z naší školky přivítalo básničkami nové občánky našeho města.
Kolektiv a děti MŠ Dolní
Rokytnický zpravodaj

10-11/2016
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Mateřská škola Horní Rokytnice
Prázdniny utekly jako voda a my se opět hlásíme se stručnými
zprávami ze žluté školičky. Díky nádhernému babímu létu trávíme
většinu času na zahrádce, kde dětičky řádí na odstrkovadlech, koloběžkách, trampolíně, houpačkách a hlavně na pískovišti.
Začátkem září začal plavecký výcvik v Jilemnici. Kromě 10 lekcí plavání se chystáme opět navštívit tamní solnou jeskyni, která má blahodárné účinky na lidský organismus.
Poslední zářijový den se uskutečnil již dvanáctý ročník běhu
„O pouťový koláč“. Za obrovského fandění rodičů i prarodičů podaly
všechny děti, včetně těch dvouletých, vyčerpávající výkony. Odměnou
všem závodníkům byl slaďoučký koláč a diplom.
S přáním krásného, barevného podzimu se loučí dětičky a kolektiv
pracovníků ze žluté školičky

Informace z DDM
Letošní 2. červenec byl pro DDM zajímavý a také významný den
- zúčastnili jsme se totiž v polských Piechowicích společně zrealizovaného projektu „Jarmark tradic příhraničí“! Na této akci jsme měli
dva tvořivé stánky, kde si děti a dospělí mohli vyrobit výrobky z pedigu a vlny. Zúčastnili jsme se také dlouhodobé soutěže o nejhezčí
lampion. Lampion měl být vyroben z materiálu, který bude odolný
venkovním podmínkám a při jeho výrobě bude použito sklo, neboť
jarmark se konal v rámci tradičního Křišťálového víkendu, který v Piechowicích pořádají tradičně první víkend v červenci. Náš dům dětí na
kroužcích vyrobil dva lampiony, které jsme poslali do soutěže.
S velkou radostí jsme v sobotu převzali cenu za 1. místo, kterou
vyhrál náš keramický lampion. Této akce se také zúčastnily naše mažoretky, které vystoupily při příležitosti zahájení jarmarku.
V Piechowicích nám bylo dobře a těšíme se na další spolupráci.
V sobotu 17. 9. 2016 jsme uspořádali tradiční turistickou akci
„Krkonošská šlápota“ pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Letošní téma bylo „zdravé město“. Pro děti a rodiče bylo připraveno pět
stanovišť s úkoly k tématu a cestou si pro zpestření vyluštili tajenku.
Trasa byla dlouhá necelých 6 km. I přes nepříznivou předpověď počasí nás počet účastníků velice mile překvapil, a i přes to, že ke konci
pochodu většina dětí a dospělých řádně promokla, dorazili do cíle,
kde na ně čekalo něco teplého k pití a něco dobrého do žaludku.
Jsme rádi, když vidíme na startu známé tváře, nově příchozí
i návštěvníky Rokytnice.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat lidem, bez kterých bychom letošní šlápotu neuspořádali. Ochotně nám na stanovištích
pomohli paní Eva Pokorná a Jana Dvořáková, Kateřina Lukešová,
Martin Pozdníček a Soňa Hubová, Petra Skřiváčková a Ivo Hladík.
Děkujeme všem a těšíme se zase za rok!
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Rokytnický zpravodaj

Ohlédnutí za táborem Pod Sovím vrchem 2016
Letos jsme vyrazili na táborovou louku v Mařenicích už po třiatřicáté, přesto to pro některé z nás bylo jakoby poprvé. Troufám si říct, že
se na obou bězích sešel výborný kolektiv dospělých i dětí, kteří na společně strávený čas budou dlouho vzpomínat. Ale dále nechám mluvit
táborovou kroniku:

Po společném nástupu jsme se rozprchli na oddílová večerní zaměstnání a po táboře se rozezněl hlas kytar. Ukolébavka jako vždy svým kouzlem zahnala děti do spacáků a kromě hlídajících Duhovek už nikdo nevystrčil nos.
Tábor 2016 se nesl ve znamení celotáborové hry Návrat Keltů; na
konci hry jsme zjistili, že Keltové skutečně žili i nedaleko tábora. Domů
si táborníci odvezli keltské štíty, oděv, šperky a keramiku, vlastnoručně vyrytou a odlitou „keltskou“ minci a snad i pocit, že by se sem někdy chtěli vrátit.
Kolektiv Spolku Soví vrch (mš)

INZERCE

Do pondělního rána nás probouzí volání Kanců. Celí rozespalí se vrháme na rozcvičku. Po vydatné snídani následuje pro Kance denní služba,
a my ostatní se pouštíme do programu. Dnes nás všechny čeká výroba
válečných štítů. Děti nedočkavě vymýšlejí originální vzory, aby jejich štít
byl ten nejkrásnější. Za pomoci kartonu, barev a řezáků vznikla opravdu
umělecká díla. Keltové by na nás byli hrdi! K obědu nás čekaly výborné
jahodové knedlíky, které mizely po tunách. Po obědě se někteří táborníci
pustili do výroby ochranných amuletů pro boha Taranise, myslím, že by
mohl být spokojen, protože vznikaly opravdu krásné a nápadité předměty; společný amulet Duhovek zdobí okolí táboráku.
Další část dne vyplnily drobné a míčové hry. Děti si zkusily nové i vyzkoušené hry a tábor byl naplněn pozitivní a veselou náladou. Velké oddíly zkusily společně hrát brenball, velký mač si s nimi zahráli i vedoucí
a pan hospodář, hra všechny chytla.
Stále větší popularitu získávají „drápky“ – prastará „hazardní“ hra
Keltů, někteří hráči jsou „skorem profesionové“, je radost to pozorovat
a dokážou neuvěřitelné kousky. Kolem hráčů se vždy shromáždí skupinka
„koukačů“, ze kterých se lehce stanou další hráči, protože hra s kamínky je
jednoduchá a nakažlivá.
K večeři nám Jarča s Miládkou připravily smaženky, po kterých se jen
zaprášilo, děti vyžadovaly další a další a plechy na smažení pracovaly na
plné obrátky.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
Seniorky z Domova důchodců Rokytnice
nad Jizerou pletou obvazy pro malomocné
Zapojili jsme se i my do charitativní pomoci – naše klientky upletly 51 kusů obinadel, které byly zaslány kyjovskému občanskému
sdružení Omega Plus, to se zabývá dlouholetou dobročinnou činností a pro tuto organizaci pletou jednotlivci i kolektivy. Obětavé pletařky
jsou takřka po celé republice a řada z nich se této charitní činnosti
věnuje pravidelně. Touto organizací bylo posláno pětatřicet tisíc obinadel, a to do Indie a Afriky, nejvíce do Ugandy, Zambie a Kamerunu.
Obvazy slouží tamějším zdravotníkům k ošetření pacientů, kteří onemocněli leprou.
Rokytnický zpravodaj

10-11/2016

Naše pletařky tak vyvíjí nejen obrovsky smysluplnou činnost včetně seberealizace a tato činnost má především perfektní vliv na podporu jemné motoriky ruky, která je tak důležitá pro každého z nás.
V našem domově jsou nejaktivnější pletařky - klientky více jak rok se
svým nástupem rozsvítily atmosféru nejen na oddělení, ale i v celém
domově. Dle jejich vyprávění a vzpomínání neměly život lehký, za to
nyní jsou plné humoru, úsměvů a nadšení pro práci, která má smysl.
I ony vás, čtenáře, s láskou v srdci zdraví.
Mgr. Helena Housová, ředitelka
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici nad Jizerou
Soutěžní sezóna 2016
Na jaře roku 2016 se naši členové Kučera Jan, Volf Jakub, Volf Jan,
Škába Martin, Šimůnek Tomáš a Pampel David začali intenzivně věnovat požárnímu sportu. Zúčastnili se několika závodů, např. Jablonecká
hala 2016, Český pohár REBEL 2016, X-Flame pohár 2016 a několik
dalších závodů, kde soutěžili v disciplíně běh na 100 m s překážkami.
Kluci dali přednost nejdůležitějším závodům sezóny, a to byl Český
pohár REBEL, ze kterého je možný postup na Mistrovství České republiky v požárním sportu. Reprezentant SDH Rokytnice nad Jizerou
Jan Kučera se během sezóny v Českém poháru umístil v disciplíně běh
na 100 m s překážkami na 15. místě a to mu zajistilo start na Mistrovství České republiky v požárním sportu 2016 v Brně. Bohužel soutěžní
pokus mu na Mistrovství ČR nevyšel tak, jak by si přál, a skončil nakonec na 103. místě. Jakubovi Volfovi uteklo postupové místo na MČR
v požárním sportu o pouhých 6 míst. V rámci Českého poháru Rebel
2016 skončil nakonec Jan Kučera v celkovém hodnocení na krásném
18. místě.
Gratulujeme.
Nyní reprezentanti SDH Rokytnice nad Jizerou mají po závodní sezóně a pomalu se připravují na další sezónu 2017.
Muži

Jablonec n. N.

Jaroměř

Kvasiny

Náchod

Olomouc

Třeština

Bludov

Kučera Jan

69. místo
19,79 s

26. místo
19,98 s

7. místo

7. místo
17,77 s

20. místo
17,36 s

6. místo
17,83 s

19. místo
17,27 s

Kamenec
u Poličky
5. místo
16,96 s

Volf Jakub

93. místo
21,12 s

29. místo
19,21 s

16. místo

33. místo
18,30 s

20. místo
19,38 s

32. místo
18,06 s

39. místo
18,19 s

Šimůnek Tomáš

54. místo
21,35 s

19. místo

24. místo
21,16 s

59. místo
20,54 s

23. místo
20,76 s

64. místo
21,04 s

Škába Martin

55. místo
21,46 s

22. místo

23. místo
21,10 s

61. místo
20,88 s

Volf Jan
Počet závodníků

20. místo
167

81

Dorostenci
Pampel David
Počet závodníků

Účast na Okrskové soutěži
v požárním sportu ve
Vysokém nad Jizerou
V sobotu 17. 9. 2016 se ve Vysokém nad Jizerou konala okrsková soutěž Okrsku č. 9 pro
rok 2017. V kategorii muži se na start postavilo 8 družstev, v kategorii žen 2 družstva. Za
Rokytnici startovalo družstvo mužů ve složení Kučera Jan, Volf Jakub, Volf Jan, Srp David,
Srp Marek, Šimůnek Tomáš, Škába Martin,
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Mistrovství
ČR
103. místo
19,19 s

72. místo
28,06 s
24. místo
20,97 s

22

39

129

25

5. místo

7. místo

30. místo
20,52 s

9. místo

8

12

45

10

Pampel David a družstvo žen ve složení Třísková Terezie, Jebavá Zuzana, Votočková Alena, Smolová Lenka, Jará Kateřina, Mrázková
Alena, Patočková Michaela, Kobrová Monika.
Soutěžilo se opět ve dvou disciplínách –
požární útok a běh 100 m s překážkami. V disciplíně běh 100 m s překážkami se naše družstvo mužů umístilo na 1. místě. Po požárním
útoku se pak výsledně naši muži umístili na
krásném 2. místě. V rámci jednotlivců vybojoval první místo náš Jan Kučera s časem 17:41,
třetí místo pak Jakub Volf s časem 19:47.

82. místo
28,96 s
84

84

145

Družstvo žen se celkově umístilo na 2. místě. V rámci jednotlivců se v kategorii ženy na
prvním místě umístila za Rokytnici Michaela
Patočková s časem 22:19 a na třetím místě
Zuzana Jebavá s časem 24:09.
Díky těmto výsledkům postupuje družstvo mužů i žen na okresní soutěž 2017 v požárním sportu.
Petr Matyáš
SDH Rokytnice nad Jizerou
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Pořízení Cisternové automobilové stříkačky
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
v Rokytnici nad Jizerou a vybavení CAS je
spolufinancováno z:
Dotace:

Program 014 240 – Dotace pro jednotky SDH obcí na
reprodukci požární techniky – financováno z prostředků fondu Zábrany škod České kanceláře pojistitelů
Název akce: FZŠ Město Rokytnice nad Jizerou, okr. Semily – cisternová automobilová stříkačka
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR
Výše dotace: 2.500.000,- Kč

Průběžná informace o výtěžku finanční
sbírky Veřejná sbírka na novou cisternovou
automobilovou stříkačku pro JSDHO
Rokytnice nad Jizerou
K 30. 9. 2016 bylo na bankovním účtu sbírky shromážděno
246.907,12 Kč. Z této částky bylo 47.955,- Kč vybráno prostřednictvím putovních pokladniček.
Největší finanční částky přispěli:
EMBA, s.r.o.
ŠKODA AUTO, a.s.
AVE CZ odpadové hospodářství, a.s.
Sbor dobrovolných hasičů Františkov
Horská lékárna, s.r.o.
Chata Pod Lipami, Revatti Trade, a.s.

75.000,- Kč
50.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč

Děkujeme všem, kteří do sbírky doposud přispěli. Sbírka probíhá
i nadále až do 15. prosince 2016.
Petr Matyáš

Zdeněk Volf

starosta města

velitel JSDH

Dlouhá fixace hypotéky láká,
přináší ale některá rizika
Současné pohádkově nízké sazby hypoték
můžete zafixovat i na 10 let. Proč tedy vůbec přemýšlet o tříleté nebo pětileté fixaci? Každá mince
má dvě strany. Výhody i rizika rozebírá Radovan
Schrötter a Stanislav Hartych, finanční poradci
Partners.
Úrokové sazby jsou na rekordně nízké úrovni.
Není se proto čemu divit, že si chce většina lidí
zafixovat takové sazby na co nejdelší dobu, a tím
minimalizovat náklady spojené s úvěrem. Bankám
delší fixace v rozmezí sedmi až deseti let také nevadí, naopak je vítají, protože si klienta zajistí na
relativně dlouhé období. V čem je tedy háček? Ve
flexibilitě úvěrů. Možnosti, jak nakládat s nemovitostí, pokud je zástavou, jsou totiž poměrně omezené.
Naopak při konci fixace lze s hypotečním úvěrem dělat prakticky cokoliv a zdarma. Obvykle se
jedná o mimořádnou splátku části nebo celého
úvěru, o další úvěr na rekonstrukci nebo o neúčelovou hypotéku, kterou lze použít na cokoliv.
K datu výročí fixace je úvěr zcela flexibilní a umožňuje tak změny v nastavení jeho parametrů. Jenže
změny v životě většinou nečekají, až přijde konec
fixace a je potřeba je řešit jindy. To pak znamená
mimořádné splátky.
Rokytnický zpravodaj
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Dotace:

Dotační fond Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana – 1.1. Program Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje
Název akce: Pořízení nové CAS
Poskytovatel: Liberecký kraj
Výše dotace: 1.000.000,- Kč
Dotace:

Dotační fond Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana – 1.1. Program Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje
Název akce: Pořízení vybavení do CAS v technickém provedení
Poskytovatel: Liberecký kraj
Výše dotace: 100.000,- Kč
Dotace:

Dotační fond Libereckého kraje – Oblast podpory požární ochrana – 1.1. Program Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje
Název akce: Pořízení osobních svítilen
Poskytovatel: Liberecký kraj
Výše dotace: 19.800,- Kč

Změnil se váš život? Zaplatíte si to
Co představuje mimořádná splátka jistiny?
Jde o aktuální výši jistiny plus sankční poplatky za
mimořádnou splátku mimo výročí fixace. Podle
současné legislativya je mimořádná splátka velice
nákladná. Většinou se k ní totiž účtují sankce ve
výši vypočítané z ušlého úroku, kterou by jinak dotyčný zaplatil do konce fixace.
Životní situace se během dlouhé doby splácení mění. Člověk v průběhu fixačního období
potřebuje koupit větší nemovitost nebo provést
rekonstrukci, protože se mu rozrůstá rodina. Druhý naopak řeší rozvod nebo rozchod a majetkové
vyrovnání. Nejčernějším scénářem pak může být
úmrtí či invalidita žadatele. Zmíněné případy mají
jedno společné: uvažuje se o prodeji nemovitosti a tím pádem také o mimořádné splátce celého
úvěru.
Úvěrový zákon: Nová pravidla klientům prospějí
Letos v létě prošel legislativním procesem nový
zákon o úvěrech pro spotřebitele, který významně
upravuje mimořádné splácení hypotečních úvěrů
ve prospěch klienta.
Každý klient bude moci jednou ročně provést
mimořádnou splátku ve výši až 25 % z výše jistiny.
Podobnou službu už dnes některé banky automaticky poskytují, jiné si ji nechávají zaplatit. V porov-

nání se stávající situací umožní nová právní úprava
klientům i další mimořádné splátky za poměrně
přívětivých podmínek.
Novinky, které zákon o úvěrech pro spotřebitele zavádí, se budou týkat nových hypoték sjednaných od data účinnosti zákona. Tím má být
1. prosinec 2016. Ti, kteří již hypotéku mají, se
nových pravidel dočkají od následujícího fixačního
období.
Hypotéku teď nebo až potom?
Pokud dnes někdo přemýšlí o pořízení hypotéky, může se rozhodnout, zda úvěr sjedná podle
stávajících nebo nových pravidel. Jednoznačná odpověď, co je lepší, neexistuje.
Počkat na platnost nového zákona sice umožní
případné levnější mimořádné splátky, ale na druhou stranu klientovi hrozí zdlouhavější papírování
při sjednávání úvěru a nelze také vyloučit, že se
nepatrně zvýší úrokové sazby. Je zde předpoklad,
že si banky budou chtít svou vyšší flexibilitu nechat zaplatit. To ukáže budoucnost. Jisté je to, že
žádná banka nechce začít zvedat sazby jako první.
Snad jim to vydrží.
Radovan Schrötter
Stanislav Hartych

737 628 596
724 871 264
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 22. 10., 19:30 | Odjezd nejistý – romantická komedie, uvede DS
Havlíček Neratovice, v KD, vstupné: 80,- Kč
 30. 10., 17:00 | Zastavení na cestě života… tentokrát nad Apokryfy Karla Čapka, kostel sv. Michaela
 19. 11., 19:30 | Holky z kalendáře – komedie, uvede DS Krakonoš
Vysoké nad Jizerou, v KD, vstupné: 80,- Kč
 3. 12., 13:00 | Vánoční trhy – na Dolním náměstí - stánky, občerstvení, kulturní program
 10. 12., 16:00 | Čertovská pohádka – uvede DS Tyl Slaná, v KD,
vstupné: děti zdarma, 50,- Kč/ dospělý

 Harrachov
 18. – 19. 11. | Mezinárodní festival outdoorových filmů – David
wellness hotel Harrachov
 18. 11., 17:00 | Přednáška podplukovníka MUDr. Radka Pohnána, který byl dvakrát na misi v Afghánistánu, kde pracoval jako
hlavní lékař a velitel českého chirurgického týmu v polní nemocnici
v Kábulu. David wellness hotel Harrachov
 19. 11., 17:00 | Přednáška Ing. Viktora Kořízka, který patří mezi
naše nejlepší lavinové specialisty. David wellness hotel Harrachov
 27. 11. | Rozsvícení vánočního stromu – koledy, ochutnávka vánočního cukroví, svařáku, prodej vánočního zboží, dřevěný betlém.
V parčíku u MěÚ.

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

 17. 10., 19:30 | Na stojáka – vystoupí Lukáš Pavlásek, Dominik
Heřman Lev a Arnošt Frauenberg, vstupné: 240,- Kč
 22. 10., 19:30 | Oscar Wilde: Lordi – skandální salonní komedie
o třech rozpustilých slovenských lordech, vstupné: 250,- Kč – představení není vhodné pro mládež do 15 let!
 24. 10., 18:00 | Sicílie – cestopisná přednáška Pavly Bičíkové –
vstupné: 80,- Kč
 25. 10., 19:30 | Edith Piaf: Mon amour – turné věnované královně
šansonu, u příležitosti 100. výročí jejího narození. Účinkuje multiinstrumentálně pěvecké trio ESPRIT. Vstupné: 250,- Kč
 29. 10., 20:00 | Royal Shakespeare Company: Hamlet – promítání v kině, vstupné: 200,- Kč
 7. 11., 18:00 | Záhadná místa světa – poutavé vyprávění PaedDr.
L. Turka, diapozitivy, hudba. Vstupné: 80,- Kč
 13. 11., 15:00 | Jen počkej, zajíci! – divadelní výpravná pohádka
na motivy stejnojmenného animovaného seriálu, uvede Divadlo
Applause, vstupné: 60,- Kč
 16. 11., 19:00 | Návštěvní den Miloslava Šimka – zábavný pořad s pásmem scének, písniček a povídek. Účinkují: Luděk Sobota,
Jiří Krampol, Miluše Voborníková, Viktor Sodoma, Marie Retková
a další. Vstupné: 320,-/ 300,- Kč
 22. 11., 19:30 | Advent s Petrem Kolářem a kapelou – zazní i písně s vánoční tematikou, vstupné: 280,- Kč
 1. 12., 19:00 | Záskok – uvede Krkonošský divadelní spolek Lipany,
vstupné: 90,-/ 70,- Kč
 6. 12., 18:00 | Čína s batohem nejen po Sečuánsku – přednáška
cestovatelů Petra Kvardy a Pavla Chluma, vstupné: 80,- Kč
 10. 12. | Vánoční jarmark

 Semily

 Vysoké nad Jizerou
 7. – 15. 10. | Krakonošův divadelní podzim – XLVII. národní přehlídka venkovských divadelních souborů

 Poniklá
 12. 11., 20:00 | Svatomartinská zábava s ochutnávkou moravských vín. KD Poniklá, vstupné: 60,- Kč

 Jilemnice
 8. 10., 19:30 | Eržika – hudebně dramatická koláž. Inspirováno příběhem hrdinky díla Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Vstupné: 90,-/ 70,- Kč.
 9. 10., 17:00 | Strakonický dudák - klasická dramatická báchorka
z české vesnice a dalekého světa. Uvede DS J. K. Tyl Lomnice nad
Popelkou, vstupné: 90,-/ 70,- Kč.
 15. 10., 20:00 | Royal Opera House – Vincenzo Bellini: Norma –
promítání opery v kině (v italském znění s českými titulky), vstupné:
200,- Kč
 16. 10., 15:00 | Hrnečku vař! – příběh s písničkami na motivy klasické pohádky, uvede DS Dolní Kalná, vstupné: 60,- Kč

 13. 10., 15:00 | Běh za novým úsměvem – varianty 500 m (park
Ostrov) a 4 km (Palackého sady), doprovodný program – skákací
hrad, malování na obličej, písničky a soutěže, pro dospělé měření
tlaku a tuku v těle
 20. – 22. 10. | Semilský paroháč – 18. ročník přehlídky divadelních
a loutkářských souborů
 22. 10., 21:00 | Oldies Party – moderátor a diskžokej Zdeněk Vranovský, vstupné: 70,- Kč
Výstavy v Semilech:
 16. 9. – 20. 11. | Škola základ života – výstava učebnic a školních
pomůcek našich předků. Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 24. 9. – 6. 11. | Vladimír Veselý - Muzeum a Pojizerská galerie
Semily
 7. 10. – 31. 12. | Výstavy pořádané v rámci Projektu na paměť semilským židovským spoluobčanům (Židé a Semily, Historie Židů
v Čechách a na Moravě, Zmizelí sousedé a pocta dětským obětem holocaustu). Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 13. – 15. 10. | Výstava exotického ptactva, květin a kaktusů –
KC Golf Semily

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny soukromých ordinací stomatologů: sobota, neděle, svátky 7.30 – 11.30 hod.:
15. – 16. 10. 2016
22. – 23. 10. 2016
28. 10. 2016
29. – 30. 10. 2016
5. – 6. 11. 2016
12. – 13. 11. 2016
17. 11. 2016
19. – 20. 11. 2016
26. – 27. 11. 2016

MUDr. Eva Pavelčíková
MUDr. Renata Holasová
MUDr. Jaroslav Hošek
Krajská nemocnice Liberec a.s.
MUDr. Marie Štejfová
MUDr. Miloš Dědek
MUDr. Eva Pavelčíková
MUDr. Hana Mrenicová
MUDr. Eva Preislerová

5. května 483, Turnov
Bezručova 788, Turnov
Rovensko pod Troskami 219
Jablonecká 15, Liberec
Přepeřská 120, Turnov
Nádražní 1296, Turnov
5. května 483, Turnov
5. května 521, Turnov
5. května 64, Turnov

tel. 481 324 833
tel. 481 320 055
tel. 481 382 372
tel. 485 102 379
tel. 481 324 956
tel. 481 324 282
tel. 481 324 833
tel. 481 323 123
tel. 481 324 429

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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Informace z městské knihovny
Městská knihovna poskytuje (kromě jiného) také většinu z titulů
doporučované školní četby, včetně knih potřebných k maturitě. Četba
k maturitě se během let ustálila a stejně tak seznamy četby z místní ZŠ, které jsou nyní k dispozici přímo v knihovně. Knihy také, ovšem v omezeném počtu výtisků, protože jsme městská, nikoli školní
knihovna, a některé tituly žádají jak žáci tak i středoškoláci. Pokud jsou
knihy právě vypůjčené, můžete si je rezervovat. A já znovu velmi prosím o jejich brzké vracení a dodržování výpůjční lhůty.
A na co se mohou těšit ostatní čtenáři?
Pro ženy je to např. obsáhlý román Slavík od K. Hannahové nebo
novinky od oblíbených autorek T. McKinleyové, J. Moyesové a dalších.
Já osobně doporučuji životopisný román Létala jsem za sluncem a titul Nezmar, oba z exotického prostředí, s výraznými hlavními ženskými i mužskými postavami nebo anglickým humorem psanou knihu
Jsi to ty? Radost budou mít příznivci V. Vondrušky a Jo Nesboa, pro-

Romány pro ženy:
»» Třeštíková – Bábovky
»» Janouchová – Matčino srdce
»» Stalmann – V srdci je spousta místa
»» Moriarty – Zamilovaná hypnotizérka
»» McKinley – Příslib naděje
»» Ashworth – Zamilovaný vévoda
»» Kornbluth – Manželský sex
»» Fornao – Všechny podoby lásky
»» Makis – Tymiánové dopisy

Nové knihy na říjen
Romány pro ženy:
»» Hamarová – Životem nekráčím sama
»» Kolaříková – Mušle
»» Andrásová – Řvoucí čtyřicítky
»» Wolf – Obraz mé lásky
»» Moyes – Jeden plus jedna
»» Steel – Marnotratný syn

Sylva

Společenské a psychologické
romány:
»» Guenassia – Nezmar
»» Morpurgo – Válečný kůň
»» McEwan – Myslete na děti!
»» Michie – Dalajlamova kočka a síla
meditace
»» Keegan – Modrá pole (povídky)
Historické a životopisné romány (vzpomínky):
»» Fuller – Než přijdou deště
(vzpomínky nejen na dobrodružné
dětství v Africe, roč. 1969)
»» Ham – Švadlena
»» Hannah – Slavík
»» Bivald – Čtenáři z Broken Wheel
doporučují
»» DiSclafani – Jezdecký tábor
Yonahlossee
»» Holt – Ztracená tvář (dar)

tože jsme doplnili (koupí a darem) chybějící, doposud vydané tituly
(Dýka s hadem, Lovci hlav). Pro vyšší zájem o fantasy literaturu jsem
zakoupila první díly série Zaklínače (a další budou následovat). Knihy
různých žánrů, včetně naučných, najdete v přehledu nových knih zde,
na webových stránkách a živě v městské knihovně - pokud přijdete ve
správný čas.
Svoje tipy na nákup knih mi i nadále můžete sdělovat osobně či
elektronickou poštou. Děti mohou využít také schránku na písemné
vzkazy v dětském koutku. Při nákupu knih přihlížím často k požadavkům místních čtenářů, ale nejen k nim. Přehled o dobré literatuře
poskytují i jiné zdroje, často objektivnější než placená reklama v tiskovinách. Mnohem více vypovídají komentáře na internetových diskusích a databázích, které sdružují skutečné čtenáře. A kdo chce číst,
ten si čas i tu správnou knihu vždycky najde. Přeji příjemné podzimní
hledání.
S.V.

Nové knihy na září
»» McLain – Létala jsem za sluncem
(životní příběh neobyčejné ženy
Beryl Markhamové)
»» Vácha – Cestou (legionáři v Rusku)
»» Hruška – My, hoši z pohraničí
(povídky)
Humor všeho druhu 
»» Westlake – Zpackaný únos
»» Simon – Kajmaní lejno
»» Nobbs – Jsi to ty?

Romány společenské a psychologické:
»» Brizzi – Máš mě vůbec rád?
»» Christensen – Beatles
»» Cauwelaert – Důvěrný deník stromu
»» Sharma – Mnich, který prodal své ferari

MASÁŽE a PEDIKÚRA

Sylva Hojsáková
Dolní Rokytnice 493
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 603 217 329
Web: www.rokytnice.com/hojsakova
E-mail: hojsakova@seznam.cz
Masáže • klasická • baňková • lávovými kameny • Breussova • čokoládová se zábalem
• indická masáž hlavy • Dornova metoda • moxování • čínská masáž Tuina I.
• rašelinové zábaly/záda, kolena, ramena / Pedikúra • mokrá i suchá
Rokytnický zpravodaj
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Napětí:
»» Swanson – Na zabití
»» Francis – Vyděrač
»» Albraith – Ve službách zla
»» Mankel – Usměvavý muž
»» Weaver – Bez slitování
»» Robb – Odplata tě nemine
»» Evanovich – Podfuk
»» Abbott – Nezvěstná
»» Pospíšilová – Když se rojí smrt
»» Sapkowski – Zaklínač I. - III.
(fantasy)

Povídky:
»» Sobotová – Ilustrátorka a jiné obrázky
»» Klevisová – Štěstí je zadarmo
»» Fulghum – Poprask v sýrové uličce
»» Sběrna hrůzy (krimi)
Napětí:
»» Vondruška – Dýka s hadem
»» Březina – Polednice
»» Knight – Dokonalý cizinec
»» Jackson – Připravena zemřít
»» Granger – Neklidné zlo
»» Nesbo – Lovci hlav
»» Mankel – Pátá žena
»» McDermid – Střepiny ticha
»» L´Amour – Muž proti muži
»» Žamboch – Visio in Extremis (fantasy)
Populárně-naučná literatura:
»» Cestování – nejlepší životní investice
(Kerhart)
»» Uzdravení bez léků (Servan-Schreiber)
»» Nikdy nevím, jak na tom s tebou jsem
(Wetzler)
»» Aktovky v dějinách (Hruška)
»» Válka před válkou (Motl)
»» …ale nebyla to nuda. Poznámky pod
čarou života (Mahler)
»» Nedělňátko aneb s Cimrmanem
v zádech (Čepelka)
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci září a říjnu 2016 tito naši spoluobčané:
80 let Vodička Antonín
Koldovský Jaroslav
81 let Hejralová Margita
82 let Patočka Miloslav
Cimplová Milada
Kynčlová Alena
83 let Sedláková Hermina
Kocourek Miroslav
Udatný Oldřich
84 let Husenicová Zlatuška

85 let Pavlatová Helena
Ledlová Maria
Řehořková Marie
Kynčl Bohumil
Soukupová Marie
86 let Holubec Jaroslav
Patočková Dagmar
Řehořek Vlastimil
Prokopcová Eva
Košťáková Anežka

87 let Votočková Irena
Prajzler Karel
88 let Pajurková Miloslava
89 let Králíčková Libuše
90 let Hermoch Jan
91 let Sajdlová Štefania
Holatová Hana
Všem oslavencům blahopřejeme!

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit s panem Jiřím Zuzánkem, zvláště paní Věrce Soukupové za její řeč a celému
místnímu hasičskému sboru za důstojné rozloučení.

Máte slovo
Zamyšlení nad fakturou za vodné a stočné
Tak jako ostatní občané Rokytnice nad
Jizerou jsem obdržel fakturu od SČVK za
vodné a stočné za období 2015 – 2016. Výše
vodného 53 Kč/m3 a stočného 49 Kč/m3, tedy
102 Kč/m3, mě opět donutila zamyslet se,
proč občané musejí platit jednu z nejvyšších
cen v ČR.
Tak předně – vodovodní síť a ČOV v Rokytnici provozuje SČVK. Tato společnost je
členem Veolia Česká republika, a.s., koncernu Veolia Environnement. Tato společnost
má 1734 zaměstnanců, z čehož vyplývá, že
nemá zrovna malou režii. Navíc vyprodukovaný zisk si rozdělí francouzští akcionáři.
Tato společnost platí nájem za vodovody
a čističku v Rokytnici vlastníkovi, a to je VHS
Turnov (jejímž místopředsedou je starosta
Ing. Matyáš), kam současné vedení Města

Rokytnice nad Jizerou veškerý vodohospodářský majetek převedlo. Tato společnost
má samozřejmě také nějakou režii. K dnešnímu dni mi není jasné, z jakého důvodu se
město zbavilo takového majetku. Veřejnosti
tento krok byl zdůvodňován skutečností, že
město jako samostatný subjekt nemá šanci
si sáhnout na dotace ze Státního fondu životního prostředí. Tady se současné vedení
města dopustilo velké lži na občanech. Tuto
lež dosvědčuje odlišné chování vedení města
Jablonec nad Jizerou. Vedení Jablonce nedopustilo, aby své občany nechalo jako rukojmí
Společnosti Č.O.V. Jablonec nad Jizerou a.s.,
jako vlastníka stávající čističky. Nebyli pohodlní a sami požádali SFŽP, který jim poskytl
největší část dotace. Město Jablonec nad Jizerou uvedlo novou čistírnu odpadních vod

do provozu 16. 11. 2015. A co je pro občany Jablonce důležité? Město si samo určuje
cenu vodného a stočného pro své občany
a ze zisku bude dále rozšiřovat vodovodní
a kanalizační síť. Cena vodného v Jablonci je
23 Kč / m3 a cena stočného je 44,50 Kč/m3.
Tedy celkem 67,50 Kč/m3. Rozdíl mezi vodným a stočným mezi Jabloncem a Rokytnicí
tedy činí 34,50 Kč/m3. A co naši zastupitelé?
Dále podléhají demagogii našeho starosty
a v rozpočtu Město pro rok 2016 schválí investiční příspěvek pro VHS Turnov na vodovod u RTK 4.250.000 Kč a investiční příspěvek
pro vodovod „Horní Kout“ 1.200.000 Kč. Celkem tedy Město zaplatí v tomto roce vlastníku vodovodní sítě VHS Turnov investiční příspěvek 5.450.000 Kč.
S. Šedý

Ze života vozíčkáře č. 14 – Do živého
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje. TJ Spartak má, podle mého, podporovat
především sport, dění ve městě a turistiku.
Nejen letošní letní sezóna potvrdila, že zájem
o Rokytnici stále je. Máme nač navazovat,
historie sportovních aktivit v našem městě je
bohatá. V současnosti se u nás nabízí skvělé
zázemí pro sportovní i relaxační vyžití všech
věkových kategorií, za kterým k nám přijíždějí
tisíce návštěvníků. Mnoho lidí z velkých měst
vlastní nebo si pronajímají byty a různé objekty v Rokytnici, jen aby zde mohli trávit svůj
volný čas. Ti všichni přináší do našeho města
život, využívají místní služby, a tím podporují
zaměstnanost, peněžní příjmy.
Fandím podnikatelským záměrům, které
se chytí příležitosti. Budu podporovat dětské
aktivity, společenské vyžití, sport nebo kul-
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turu. Fandím poctivým lidem a organizacím,
které nejrůznější aktivity zastřešují a dále do
nich investují, fandím TJ Spartak. Proto mě
mrzí, když přes veškerou dobře míněnou
snahu některých jednotlivců jsem svědkem
postranních úmyslů a prospěchářství. Jsem
aktivní občan a to není vítané. Nebudu pasivní jen proto, že nemám všechny informace.
Ze sledování aktivit současného výboru je patrné, že dochází k nedostatečnému
objasnění minulého hospodaření. Provázanost osobních vztahů mezi členy výboru
a minulými provozovateli a pronajímateli je
nepřehlédnutelná a neobhajitelná. Ačkoliv
jsem se snažil předložit konkrétní čísla ke
svým pochybnostem, jediná odpověď bylo
veřejné nařčení z neznalosti, neodbornosti a šíření pomluv. Místo předložení důkazů

o správném nakládání s majetkem a odkazem TJ Spartak a jeho plánech do budoucna
jsme udržováni v dřímotě a slepotě. Uvidíme,
jaké otázky vyvstanou, až se budou ptát vyšetřovatelé policie ČR v zahájeném trestním řízení státním zastupitelstvím Semily
č. j. KRPL-45497/TČ-2015-181181 sepsáno
dne 28. 6. 2016. Možná pak nastane okamžik
probuzení veřejnosti a konečně se dočká
podpory současný ředitel a představenstvo.
Jsem optimista a věřím ve spravedlnost.
Někdy trvá velmi dlouho, než dostane slovo,
přesto ji chci podporovat. Mohu být sám, ale
může nás být více. Záleží na každém, jak se
rozhodne.
Zdraví Michal Seidl
seidl111@gmail.com
10-11/2016
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Lež má krátké nohy...
Nikdy jsem nevolil tuto formu komunikace s okolím, ale situace v některých řídících
sférách TJ Spartaku Rokytnice z.s. a Spartaku
Rokytnice a.s. je přinejmenším zvláštní, kde
slovo lež je naplňováno jednáním, sdělováním nepravd, a nejhůře lžemi, které se pravdě podobají. Tento nový trend se dotkl také
mé osoby, a to, co jsem zde napsal, prosím
berte jako sebeobranu, nikoliv útok. Nechci,
aby občané našeho města na mě nahlíželi
tak, jak by mohli, kdyby těm lžím uvěřili.
Nedávno provedený forenzní audit mimo
jiné hned v první kauze výstavby restaurace
Černý potok u dolní stanice lanovky na Lysou
horu subjektivně poukazuje na zmanipulované zadání výběrového řízení pro zhotovitele
stavby, a to s výsledkem, že stavba měla stát
10 mil. Kč. Ve skutečnosti však stála 23 mil.
Kč. Tudíž rozdíl 13 mil. Kč. Na zadání výběrového řízení jsem se podílel, to je pravda.
Bylo zpracováno běžným způsobem a bez
záměru někomu vyjít vstříc. Dalších kroků
předmětného výběrového řízení jsem se již
ale nezúčastnil. Auditor ale vůbec neměl potřebu nahlédnout do stavební dokumentace,
kde by třeba zjistil, jak náročná je to stavba,
že třeba již ve stupni projektu k územnímu
řízení je uváděna cena stavby 17 mil. Kč.
Veškerou fakturaci této stavby a věcí souvisejících s touto investicí jsem znovu pro-

šel a zpracoval. Zprávu jsem předal řediteli
a představenstvu. Nikde se tato moje zpráva
s vysvětlením již nezveřejnila, asi se nehodí.
Mohou se tedy klást otázky, jak se asi ten audit vlastně zpracovával, vždyť jeho cena byla
jenom 240 000,- Kč. Nejednalo se o odvedení
pozornosti od stávajících problémů?
Dále – na letošní dubnové konferenci
TJ Spartaku Rokytnice z.s. po zimní sezóně
byly rovněž lživě prezentovány hospodářské
výsledky poslední lyžařské sezóny, kde při
porovnání s loňskou sezónou se volil takový
způsob, aby se minimalizoval propad mezi
loňskou zimní sezónou a tou poslední. Jednou je číslo s DPH v případě sezóny 2015-16
a za minulou sezónu 2014-15 bez DPH. Při investici do zařízení výroby technického sněhu
v objemu cca 15 mil. Kč se tato investice nijak
zvláštně pozitivně neprojevila. (Jenom pro
informaci – při srovnatelných mrazových poměrech se pro technické zasněžování spotřebovalo 6× méně vody z důvodu nefunkčnosti
než v předešlé sezóně). Po mnoha letech
nebyla červená sjezdovka vůbec zprovozněna. Ještě chci podotknout, že veškeré zápisy
a jednání jsou předmětem zájmu našich věřitelů, kteří poskytli prostředky pro financování dalšího rozvoje střediska. Lhát nebo uvádět skutečnosti jinak není zde namístě.

Další – na červnové schůzi výboru TJ Spartak Rokytnice z.s. tohoto roku byla podána
zpráva ředitelem areálu o ne zcela ideálních
tržbách a důvodem této reality je, že se nepovedlo otevřít pro veřejnost nové trasy bikeparku. K této situaci došlo údajně proto,
že jsem udal načerno prováděné předmětné
stavby Správě KRNAP, která následně provedla správní řízení a tratě nemohly být provozovány. Opět lež, která je v zápisu výboru
TJ Spartak Rokytnice z.s. Musel jsem požádat
Správu KRNAP o vyjádření k mému lživému
nařčení, které bylo následně předloženo
výboru TJ Spartak Rokytnice z.s. s žádostí
o změnu zápisu z červnové schůze výboru TJ.
Jestli to tak není trochu ostuda? Patří lhaní již
k běžné normě plynoucí z nově nastolených
pořádků a změn řízení, jak bylo dříve požadováno na konferencích?
A na závěr opět jedno přísloví: „Kdo lže,
ten krade, kdo krade …“
Ing. Roman Ruščak
delegát konference TJ Spartak Rokytnice
z.s.,bývalý člen výboru TJ Spartak Rokytnice,
bývalý zaměstnanec TJ Spartak Rokytnice
a Spartak Rokytnice a.s. od roku 1984

Sport
T E N I S
Rokytnice Open
Dne 27. 8. 2016 proběhl na tenisových kurtech u sportovní
haly již 9. ročník ROKYTNICE OPEN, tenisového turnaje ve čtyřhrách. Po celodenních bojích hlavní cenu: ubytování pro vítězný
pár s manželkami v hodnotě 6.000,- Kč nakonec získala dvojice
SVATOŇOVIC 1 před ROKYTNOU a SVATOŇOVICEMI 2. Turnaje
se zúčastnilo celkem 10 dvojic. Děkujeme sponzorům panu Štensovi – Hotel Helena a TJ Spartak a všem, kteří nám pomáhali s přípravou a organizací, především panu Korbelářovi.

Tenisový kemp
V týdnu od 12. 8. do 17. 8. 2016 proběhl na tenisových kurtech za halou další ročník tenisového kempu pro děti a mládež.
Kempu se letos zúčastnilo 16 dětí, většinou z Rokytnice. Trenéři
Šetka Pavel, Kučera Karel a Petr Doubek. Tenisu zdar a dětem dík
za chuť do sportu v našem městě.
PD

Rokytnický zpravodaj
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V O L E J B A L

Š A C H Y
Rychnovský šachový festival 2016
– mistrovství ČR seniorů

Volejbalový oddíl – smíšené družstvo žactva,
školní rok 2016/ 2017

Tento turnaj, který má již mnohaletou tradici a získal si značnou
oblibu, proběhl v posledním srpnovém týdnu. Startovalo v něm přes
200 účastníků. Turnaj se hraje jako mistrovství ČR v několika seniorských věkových kategoriích. Kromě turnaje jednotlivců se hrál i turnaj
čtyřčlenných družstev v rapid šachu, kterého jsme se také zúčastnili.
Kromě 3 seniorů mohlo každé mužstvo mít 1 hráče, který tuto věkovou hranici nedosáhl. V našem případě Zdeněk Lenc. Startovalo
14 mužstev a hrálo se na 9 kol. Našemu mužstvu ve složení Z. Joukl,
Z. Lenc, Z. Hollmann a V. Jaček se velmi dařilo a v turnaji vyhrálo, když
8× zvítězilo a 1× remizovalo, a stalo se tak přeborníkem republiky
čtyřčlenných družstev v rapid šachu. Hlavní favorit „Panda Rychnov
nad Kněžnou“, kde hráli 3 hráči mistrovské třídy, skončil o 1 bod za
námi na druhém místě. Třetí skončil Slovan Jirkov. Turnaj se hrál
v krásném prostředí rychnovského divadla a byl velmi dobře organizován. Pro mnohé, ale hlavně pro pořadatele, bylo naše vítězství
velkým překvapením, nám ale udělalo velkou radost.

Stejně jako v minulých letech, tak i v novém školním roce, pokračuje činnost volejbalového oddílu mládeže pod TJ Spartak Rokytnice.
Tato tréninková skupina je tvořena celkem 22 hráči, z nichž necelá
polovina je již na takové herní úrovni, že jsou schopni hrát klasický
šestkový volejbal a mohou se tak účastnit turnajů okresního přeboru.
Pro sezónu 2016/ 2017 se okresního přeboru žactva ve volejbalu
účastní opět pouze 6 družstev. Jsou jimi Rokytnice nad Jizerou, Poniklá, Rovensko pod Troskami, Mnichovo Hradiště, Turnov „A“ a družstvo
Turnov „B“. Letos v této soutěži poprvé chybí družstvo Semil.
Po odehrané podzimní části, kdy jsme se účastnili všech tří turnajů (1× v Rokytnici nad Jizerou, 2× v Turnově), naše družstvo zatím
drží druhou pozici. Lepší jsou pouze volejbalisté Mnichova Hradiště.
Na jaře roku 2017 se odehraje 2. polovina soutěže (opět 3 turnaje)
a doufejme, že budeme stejně úspěšní jako v podzimní části.

Zdeněk Hollmann

Mistrovství ČR seniorů
Vítězem rapid turnaje družstev, který se konal 20. až 28. srpna
2016 v Rychnově nad Kněžnou, se stal tým Rokytnice nad Jizerou ve
složení Zdeněk Joukl, Zdeněk Hollmann, Miloslav Jaček a Zdeněk Lenc.

Průběžné pořadí okresního přeboru žactva 2016/ 2017
(podzimní část):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VK Mnichovo Hradiště
Spartak Rokytnice nad Jizerou
ZŠ Rovensko pod Troskami
TJ Turnov „A“
Sokol Poniklá
TJ Turnov „B“

26 bodů
23 bodů
20 bodů
19 bodů
18 bodů
14 bodů
B. Patočka ml.

K U Ž E L K Y
Vážení sportovní přátelé a příznivci kuželek,

F O T B A L
MLADŠÍ ŽÁCI
Martinice – Rokytnice
Nová Ves – Rokytnice
Rokytnice – Nová Ves
Přátelské utkání: Rokytnice – Jilemnice (krajská soutěž)

7:0
5:1
1:6
0:6

MUŽI
(pro sezónu 2016/2017 hrající pod hlavičkou TJ Sokol Jablonec
nad Jizerou)
V základní sestavě 6 hráčů z Rokytnice nad Jizerou
Jablonec – Kokonín
Plavy – Jablonec
Jablonec - Držkov
Libštát – Jablonec
Horní Branná – Jablonec
V průběžném hodnocení 3. místo v krajské 1B. třídě.
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10:2
2:2
0:0
1:2
2:2

začal nám další ročník soutěží za rok 2016 – 2017 jarní a podzimní části.
Družstvo A hrající 3. ligu posílilo tým o dva nové hráče z Liberce. Doufám, že se jim bude dařit.
Družstvo B omladilo tým o hráče z družstva C. Přejeme
jim hodně úspěchů, budou je potřebovat, jelikož hrají o třídu výše,
a to východočeský přebor.
Družstvo C složené z žen, nad kterými bdí dva zkušení senioři a jeden dorostenec, se bude potýkat ve východočeské soutěži.
Doufejme, že tento ročník bude úspěšnější.
Od 19. září začali trénovat mladší a starší žáci a žákyně, kteří náš
oddíl budou reprezentovat v Poháru mladých nadějí. Kdo by měl
zájem o kuželky, může nás navštívit, a to každé pondělí od 16 – 18
hod. na kuželně.
Závěrem bych chtěla pozvat naše fanoušky, kteří nás chodili
podporovat a fandit nám, aby přišli zase. Začínáme 16. září.
Rohu zdar
Eva Novotná – organizační pracovník oddílu

RNL 2016
S přicházejícím podzimem začal 19. ročník Rokytnické neregistrované ligy v kuželkách. V letošním roce se přihlásilo 7 družstev žen a 13 družstev smíšených, dohromady 160 hráčů. Turnaj
vyvrcholí začátkem prosince vyhlášením výsledků a předáním ocenění. Těší nás Váš zájem o hru a chtěli bychom Vám popřát pevné
nervy, hodně sil a především dobrou náladu u každého zápasu.
Sláva vítězům, čest poraženým.
Rohu zdar
Organizační výbor RNL

10-11/2016
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Nabízené sportovní aktivity pod vedením cvičitele / trenéra – TJ Spartak Rokytnice
SPORTOVNÍ HALA
cvičení rodiče a děti
SM systém

děti v doprovodu dospělých
od 1 do 6 let
dospělí

bosu streng
power yoga
volejbal

dospělí
dospělí
5. - 9. třída

fotbal

děti

spinning

děti, dospělí

LK - alpské disciplíny
sportovní středisko

Z. Počinková

úterý

16:00 -17:15

A. Setunská

úterý

17:30 - 18:30

I. Tadrová
středa
M. Šimůnek
čtvrtek
B. Patočka, A. Patočková, úterý,
A. Prokůpková
pátek
M. Dlouhý
úterý,
čtvrtek
Šaldová, Kralovičová,
úterý
Barešová
středa
neděle

mladší a starší žactvo

19:30 - 21:00
18:30 - 20:00
17:00 - 18:30
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
19:00 - 20:00
18:30 - 19:30
19:00 - 20:00

500,- Kč/ šk. rok/ člen TJ,
800,- Kč/ šk. rok/ nečlen TJ **
40,- Kč / lekce/ člen TJ, 80,- Kč / lekce/ nečlen
důchodci: 500,- Kč/ šk. rok/ člen TJ,
800,- Kč/ šk. rok/ nečlen TJ **
40,- Kč/ lekce/ člen TJ, 80,- Kč/ lekce/ nečlen TJ *
40,- Kč/ lekce/ člen TJ, 80,- Kč/ lekce/ nečlen TJ *
500,- Kč/ šk. rok/ člen TJ,
800,- Kč/ šk. rok/ nečlen TJ **
500,- Kč/ šk. rok/ člen TJ,
800,- Kč/ šk. rok/ nečlen TJ **
děti: 20,- Kč/ lekce/ člen TJ,
40,- Kč/ lekce/ nečlen TJ *
dospělí: 40,- Kč/ lekce/ člen TJ,
80,- Kč/ lekce/ nečlen TJ *
3 750,- Kč/ pololetí ***

J. Samohel

pondělí 16:30 - 18:30
středa 16:30 - 18:30
pátek 16:30 - 18:30

E. Novotná

pondělí 16:00 - 18:00

500,- Kč/ šk. rok/ člen TJ,
800,- Kč/ šk. rok/ nečlen TJ **

500,- Kč/ šk. rok/ člen TJ,
800,- Kč/ šk. rok/ nečlen TJ **
2 500,- Kč/ pololetí ***

KUŽELNA ROKYTNICE NAD JIZEROU
kuželky

5. - 9. třída

TĚLOCVIČNA ZŠ ROKYTNICE
cvičení pro
předškoláky
LK - alpské disciplíny
sportovní středisko
LK - alpské disciplíny
sportovní středisko

MŠ

M. Hnyková, M. Hnyk

středa

16:00 - 17:00

předžáci

M. Slánská, I. Hrbek

předžáci,
mladší a starší žactvo

M. Slánská, I. Hrbek

úterý
čtvrtek
středa

16:00 - 17:30
16:15 - 17:45
7:00 - 7:45

v ceně poplatků LK – alpské disciplíny

* možnost zakoupení zvýhodněné permanentky
** možno hradit pololetně
*** pro člena TJ je v poplatku SKIPAS ZDARMA v hodnotě 2 200,- Kč po odpracování brigádnických hodin

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou připravuje pro následující období tyto akce:
Rozhledny

Dušičkový výlet

 Dne 15. 10. 2016 v 7:36 hod. odjezd linkovým busem z Horní Rokytnice
n. Jiz. od ČSAD do Jablonečku. Odtud vlakem do Poniklé. Z Poniklé od nádraží vyrazíme po žluté, u obrázku odbočíme na Roprachtice, projdeme
kolem kostela, kde se natáčel film Zapomenuté světlo. Přes Farský kopec
dojdeme k rozhledně U Borovice, kde je nově otevřeno muzeum. Odtud
půjdeme přes Helkovice a Starou Ves do Vysokého n. Jiz. Délka trasy do
12 km. Z Vysokého n. Jiz. v 15:45 hod. odjezd busem do Rokytnice n. Jiz.
Skalní turisté mohou jít do Rokytnice pěšky.
 Akci organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.

Opékání buřtů u saní
 Dne 22. 10. 2016 ve 13:00 hod. sraz v Horní Rokytnici n. Jiz. u Modré Hvězdy. Odtud se vydáme pěšky k saním v Bratrouchově. Buřty a něco na zahřátí s sebou. Nějaké suché větve nasbíráme cestou.
 Akci organizuje: Eva Konířová, tel: 608 059 716.

Z Cimbálu do Bozkova
 Dne 5. 11. 2016 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem (Pražákem) z Rokytnice n. Jiz. od ČSAD na zastávku Semily, Cimbál. Odtud pěšky po trase:
Sejkorská kaplička – Masarykova vyhlídka – Medenec – Spálov, dále po Palackého stezce pod Bozkovské jeskyně a odtud do Bozkova. Délka trasy do
15 km. Odjezd busem z Bozkova v 15:18 hod.
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404.

Rokytnický zpravodaj

10-11/2016

 Dne 12. 11. 2016 v 6:03 hod. odjezd linkovým busem z Rokytnice n. Jiz. od
ČSAD do Martinic. Zde přesedneme na vlak do Staré Paky a odtud pěšky
přes Studenec do Martinic. Tradiční oběd Na Špici, kdo bude chtít k obědu
svatomartinskou husu, musí to nahlásit kvůli objednání pořadatelce akce
do 7. 11. 2016. Z Martinic vlakem do Jablonečku. Odtud buď pěšky nebo
busem do Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735.

Za posledním puchýřem
 Dne 19. 11. 2016 v 6:03 hod. odjezd linkovým busem z Rokytnice n. Jiz. od
ČSAD do Martinic, kde přesedneme na vlak do Lázní Bělohrad. Po prezentaci půjdeme pochod 10 nebo 20 km (10 km pochod končí na Pecce a 20 km
pochod se vrací z Pecky do Lázní Bělohrad). Po návratu do Lázní Bělohrad je
možné zúčastnit se doprovodného programu k Poslednímu puchýři. Jedná
se o celorepublikovou akci KČT, která se každý rok koná v jiném městě. Odjezd vlakem z Lázní Bělohrad podle toho v kolik hodin dojdeme do cíle a kdy
budeme mít chuť se vrátit, tj. v 14:10, 16:10 nebo 18:10 hod.
 Výlet organizuje: Antonín Sajdl, tel: 604 836 063.

Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Změna programu je
vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat
vedoucího akce.
Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.kct-rokytnice.com
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B I A T L O N
Letní biatlon a další výborné výsledky
rokytnických žákyň
Rokytnické závodnice, které v biatlonu závodí za SKP Harrachov, startovaly
na Mistrovství ČR ve Starém Městě pod Landštejnem. Nejvíce se dařilo Elišce
SEIDLOVÉ, která v obou závodech jednotlivců v sobotním sprintu a v nedělním závodě s hromadným startem obsadila vždy druhé místo. V celkovém
hodnocení Českého poháru, kde se hodnotí pět nejlepších výsledků sezóny,
se umístila na prvním místě a vede tabulku.
Dařilo se i dalším závodnicím z Rokytnice. V mladší kategorii obsadila
Natálie Martínková 12. a 7. místo a v konečném hodnocení Českého poháru 7. místo. Ve starší kategorii obsadila Monika Martínková 11. a 15. místo
a v Českém poháru 14. místo.
Gratulujeme ke skvělým výsledkům.

Vítání občánků
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 24. září 2016 slavnostní vítání nových občánků našeho města. Přivítáni byli:

Dita Koláriková

Hugo Škoda

Viola Kostlánová

Jakub Ságner

Jan Řebíček

Michael Horn

Nikol Špicarová

Zina Vocelová

Děkujeme pí učitelkám

Michaele Hnykové a Renatě
Soukupové a dětem z Mateřské
školy v Dolní Rokytnici za velmi
hezké básničky.
Viktorie Voborská

Vladimír Kašťák

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo
481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 30. 11. 2016. Sazba & tisk SURA s. r. o.

