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Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Veřejné zakázky:
Rada města schválila zadání zakázky č. 20170010 „Modernizace
věžních hodin“ panu Ivanu Šmerdovi, se sídlem Radoňovice 5, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 86809687 za nabídnutou cenu 295.980,19 Kč,
zhotovitel není plátce DPH.
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace –
rada města vzala na vědomí:
 Odpočívadlo na křižovatce turistických cest a cyklotras
na Sachrově hřebeni – Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo dne
24. 7. 2017 registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství v rámci programu Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků. Výše dotace činí 69.171,- Kč a výše vlastního
podílu činí 29.646,- Kč, celkem tedy 98.817,- Kč. S realizací projektu se
počítá v příštím roce. Poskytovatel stanovil, že realizace projektu musí
být do 29. 9. 2018.
 Oprava havarijního stavu střechy márnice – Město Rokytnice
nad Jizerou obdrželo dne 24. 7. 2017 registraci akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství v rámci programu
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Výše dotace činí
368.320,- Kč a výše vlastního podílu činí 165.706,- Kč, celkem tedy
534.026,- Kč. S realizací projektu se počítá v příštím roce. Poskytovatel
stanovil, že realizace projektu musí být do 29. 9. 2018.
 Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici – Město Rokytnice
nad Jizerou obdrželo dne 14. 8. 2017 registraci akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství v rámci programu
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Výše dotace činí
110.077,- Kč a výše vlastního podílu činí 47.176,- Kč, celkem tedy
157.253,- Kč. S realizací projektu se počítá v příštím roce. Poskytovatel
stanovil, že realizace projektu musí být do 29. 9. 2018.
 Výměna oken v kanceláři stavebního úřadu v budově radnice čp. 197 v Rokytnici nad Jizerou – Město Rokytnice nad Jizerou
obdrželo dne 26. 7. 2017 rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Výše dotace činí
50.000,- Kč, část vlastního podílu bude hrazena vlastními prostředky (101.138,- Kč) a část z dotace z DF LK (56.280,- Kč), celkem tedy
207.418,- Kč. Výměna oken již proběhla během měsíce srpna.
Vydání opatření obecné povahy - územního opatření
o stavební uzávěře
V měsíci dubnu se podařilo dokončit „Územní studii propojení
a rozvoje stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky“, včetně jejího odsouhlasení Správou KRNAP Vrchlabí. Na podkladě této
studie a dále na podkladě schváleného zadání Změny č. 4 Územního
plánu města Rokytnice nad Jizerou byly vymezeny pozemky, u kterých
je nezbytné ochránit je před stavební činností, která by mohla ztížit
nebo znemožnit budoucí využití území podle připravovaných změn
č. 3 a č. 4 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou. Doba trvání stavební
uzávěry je navržena do doby předpokládaného schválení výše uvedených změn Územního plánu, nejpozději však do 30. 6. 2020.
Pro zajištění ochrany území před stavební činností, která by mohla
ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované Změny č. 3 a č. 4 Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, tímto úkonem Rada města vydala územní opatření.

Návrh tohoto opatření byl projednán s dotčenými orgány a zveřejněn na úřední desce. Veřejnost měla možnost k tomuto návrhu uplatnit námitky a připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
Finanční dary a dotace:
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce
2017 ve výši 46.000,- Kč společnosti ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., se sídlem
Horní Rokytnice 590, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 03781224 za účelem
financování pečovatelské služby poskytované příjemcem na území
města Rokytnice nad Jizerou v roce 2017 (z důvodu navýšení počtu
klientů) a zároveň schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou s tím, že smlouva
bude uzavřena až po schválení příslušného rozpočtového opatření
zastupitelstvem města.
Záměr Úřadu práce ČR zrušit dislokované pracoviště ÚP ČR
v Rokytnici nad Jizerou
Radě města byla předložena žádost Úřadu práce ČR, kontaktního
pracoviště Jilemnice, ohledně souhlasného stanoviska se zrušením
dislokovaného pracoviště Úřadu práce ČR v Rokytnici nad Jizerou.
Toto pracoviště v současné době zabezpečuje agendu dávek státní
sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, a to pro občany
Rokytnice nad Jizerou, Jablonce nad Jizerou, Pasek nad Jizerou – státní
sociální podporu navíc pro Harrachov, Roprachtice a Vysoké nad Jizerou. Důvodem je především skutečnost, že toto pracoviště nesplňuje
v mnoha ohledech současné požadavky generálního ředitelství Úřadu práce ČR na bezpečnost pracovišť a zaměstnanců (stupňující se
agresivita klientů, vyplácení dávek formou poukázek).
Rada města po projednání této žádosti vyslovila svůj nesouhlas
k žádosti. Zrušením pracoviště v Rokytnici nad Jizerou by občané
města přišli o další agendu, za kterou by museli dojíždět do Jilemnice.
Jednalo by se tak o další činnosti při výkonu státní správy, která by
nebyla poskytována v místě. Centralizace státní správy je pro občany
města nevýhodná, musí vynakládat vyšší náklady na dojíždění, vyřízení žádosti je stojí více času, dopravní obslužnost Rokytnice nad Jizerou
je v tomto směru nedostatečná. Žádosti sice lze poslat poštou nebo
elektronicky, ale každý není schopen žádost správně vyplnit a občané
preferují osobní jednání. Zvyšující se napadání zaměstnanců, agresivita klientů by se přesunula směrem k pracovníkům Městského úřadu
Rokytnice nad Jizerou, zejména na sociální pracovníky, neboť to bude
první místo, kde si obyvatelé budou opatřovat informace a odbornou
pomoc.
Rada města pověřila starostu města písemnou odpovědí Úřadu
práce ČR s tím, že bude zaslána i starostům dotčených obcí, krajské
pobočce ÚP ČR v Liberci a Generálnímu ředitelství ÚP ČR.
Zpráva o kontrole v MŠ Horní Rokytnice 555,
Rokytnice nad Jizerou
Radě města byla předložena na vědomí Inspekční zpráva z kontroly ze strany České školní inspekce, Liberecký inspektorát, která
proběhla ve dnech 27. – 28. 6. 2017 v Mateřské škole Rokytnice nad
Jizerou, Horní Rokytnice 555. V rámci kontroly nebylo zjištěno žádné
porušení právních předpisů a celkově byla činnost školy velmi kladně
hodnocena.

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

Následující veřejné jednání zastupitelstva města se bude konat v prosinci 2017.
Termín a program jednání bude zveřejněn na úřední desce.
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Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva města ze dne 27. září 2017:
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 návrhovou komisi ve složení Petr Kadavý, MUDr. Daniela Zajícová
a Alexandra Olaszová, ověřovatele zápisu ve složení Michal Seidl
a Ing. Bronislav Patočka a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání zastupitelstva města ze dne 14. 6. 2017.
 rozpočtové opatření č. 4/2017 a pověřuje Mgr. Denisu Hančovou
provedením schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou pro rok 2017.
 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města v roce 2017 ve
výši 600.000,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934 na realizaci investiční akce:
Rokytnice nad Jizerou – vodovod Vilémov a zároveň schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
města Rokytnice nad Jizerou v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.
 uzavření smlouvy o právu stavby pro stavbu mostu u čp. 1 v Horní
Rokytnici s Ing. Arch. Filipem Klozarem, Horní Rokytnice 1, 512 44
Rokytnice nad Jizerou a manželi Ing. Janem Valešem, Mladenovova
3230/1, 143 00 Praha 4 – Modřany a Ing. Jarmilou Valešovou, Březová 2928/4, 466 02 Jablonec nad Nisou a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy za předpokladu, že ani jedna ze stran nebude uplatňovat DPH nebo bude Městu účtována částka bez DPH.
 prodej části ppč. 2078/11, části ppč. 2000/5 za cenu 280,- Kč/m2
a části ppč. 2078/12 za cenu 700,- Kč/m2, vše v k.ú. Dolní Rokytnice, za podmínek stanovených v usnesení č. 514 ze dne 14. 6. 2017,
Milanu Votočkovi, Malá Skála.
 prodej části ppč. 2312 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Ing. Jitce
Novotné, bytem Horní Rokytnice 620, za cenu 280,- Kč/m2 a za
podmínek stanovených v usnesení č. 515 ze dne 14. 6. 2017.
 prodej části ppč. 1774/1 v k.ú. Dolní Rokytnice Zdeňku Doubkovi,
bytem Dolní Rokytnice 40, za cenu 200,- Kč/m2 a za podmínek stanovených v usnesení č. 520 ze dne 14. 6. 2017.
 prodej části ppč. 1774/1 v k.ú. Dolní Rokytnice Milanu Škrabálkovi,
bytem Dolní Rokytnice 194, za cenu 200,- Kč/m2 a za podmínek stanovených v usnesení č. 521 ze dne 14. 6. 2017.
 směnu části ppč. 2405/4 a části ppč. 3367/1 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 2442/2 (vlastník Vágner František),
vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen dle cenové mapy 560,- Kč/m2.
 prodej části ppč. 2221, části ppč. 2219 a ppč. 3533 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Ing. Arch. Filipu Klozarovi, bytem Horní Rokytnice 1, Ing. Janu Valešovi, bytem Praha – Modřany a Ing. Jarmile
Valešové, bytem Jablonec nad Nisou za cenu 700,- Kč/m2.
 uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části ppč. 1076/5 v k.ú. Dolní Rokytnice za účelem
realizace stavby „Vodovodního přivaděče Jizera – Studenov – Horní
Domky“, jmenovitě stavbu objektu čerpací stanice a trafostanice
„Kroupa“.
 přijetí daru spoluvlastnického podílu o velikosti 1 z pozemku
p. č. 3368/72 o výměře 1 m2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od
Kučery Romana, Plzeňská 2139/8, 370 04 České Budějovice 3.
 záměr směny části ppč. 3443 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 3319/1 ve vlastnictví žadatele, dle přiloženého
zákresu, vše v k.ú. Horní Rokytnice. Rozdíl výměr směňovaných
pozemků bude žadatelem uhrazen za cenu 140,- Kč/m2. Náklady
na geometrické zaměření ponese ve výši 50 % Město a ve výši 50 %
žadatel.
 záměr směny ppč. 2405/12 a části ppč. 3367/1 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 2405/5 a část ppč. 2432/1 (vlastník Musilovi Jan a Helena), vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
Geometrické zaměření zajistí a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou.
 záměr směny části ppč. 2952/3 o výměře 10 m2 (vlastník Město
Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 2952/7 o výměře cca 8 m2 a část
stpč. 17/1 o výměře cca 2 m2 (vlastník Frýdl Jaroslav), vše v k.ú. Dolní Rokytnice.
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 směnu části pozemku parc. č. 3170/1 o výměře 287 m2 a části pozemku parc. č. 3171/1 o výměře 43 m2 (vlastník Město Rokytnice
n. J.) za část pozemku parc. č. 183/1 o výměře 330 m2 (vlastník Žurmanová Pavla).
 realizaci projektu „Zpřístupnění věže radnice turistům“.
 realizaci projektu „Oprava havarijního stavu střechy márnice“.
 realizaci projektu „Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici“.
 realizaci projektu „Odpočívadlo na křižovatce turistických cest
a c yklotras na Sachrově hřebeni“.
 záměr realizace akcí „Vodovod Vilémov“ a „Vodovod a kanalizace
v lokalitě nad domovem důchodců“.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Společná historie obchodu,
průmyslu a řemesel“ v rámci operačního programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko, schvaluje znění Dohody o spolupráci pro
tento projekt a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše jejím
podpisem a v případě přidělení dotace schvaluje realizaci projektu
Společná historie obchodu, průmyslu a řemesel.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Česko–polská hřebenovka –
západní část – Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše“
v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, schvaluje znění Dohody o spolupráci pro tento projekt a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše jejím podpisem a v případě přidělení dotace schvaluje realizaci projektu Česko–polská
hřebenovka – západní část – Rokytnice a Piechowice s výhledem
na Krkonoše.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj turistického potenciálu
v příhraniční oblasti Jelení Hory – Sobieszowa a Rokytnice n. Jiz.“
v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, schvaluje znění Dohody o spolupráci pro tento projekt a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše jejím podpisem a v případě
přidělení dotace schvaluje realizaci projektu Rozvoj turistického
potenciálu v příhraniční oblasti Jelení Hory – Sobieszowa a Rokytnice n. Jiz.
 v rámci soutěže na návrh řešení „Rekonstrukce areálu bývalé základní školy v Horní Rokytnici – přestavba na bytové jednotky“ vítězný návrh, kterým je návrh předložený společností BDSO a.s. se
sídlem Boleslavská 199/3, 29306 Kosmonosy, IČ: 27645649.
 ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po projednání upuštění od zpracování vyhodnocení vlivu návrhu Změny
č. 4 na udržitelný rozvoj území.
Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje ppč. 2310/4 a části ppč. 2310/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje ppč. 2312, ppč. 2310/6, ppč. 2310/5, ppč. 2310/8
a části ppč. 2310/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje části ppč. 2372/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje celé ani části ppč. 2382 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 záměr prodeje části ppč. 3267 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr směny podílu o velikosti 2/3 ppč. 1000/3 a ppč. 1014/2
(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část stpč. 171/2 a část
ppč. 1000/9 (vlastník Bláha Lubomír a Mikulčáková Eva) s doplatkem za rozdíl výměr směňovaných pozemků a žádost o prodej podílu o velikosti 1/3 ppč. 1000/3 a ppč. 1014/2 společnosti EPRONA
a.s., vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 informace o záměru realizace akcí „Vodovod Vilémov“ a „Vodovod
a kanalizace v lokalitě nad domovem důchodců“.
 informace o stavu přípravy či realizace jednotlivých dotačních projektů.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
5. 6. 2017 do 4. 9. 2017.
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Zprávy z města a úřadu
Úprava kanceláře finančního úseku
městského úřadu

Nová zubní ordinace
Oznamujeme, že nová zubní ordinace
MUDr. Lucie Císařové je otevřena od 9. 10. 2017.

V současné době probíhá rekonstrukce kanceláře finančního úseku
(účtárna, pokladna) v přízemí budovy městského úřadu. Kancelář byla dočasně přemístěna do I. patra, kancelář č. 15 (podatelna, kancelář starosty).
Aktuální kontakty finančního úseku:
Mgr. Denisa Hančová – vedoucí
Dana Bobiaková
Jitka Hrušková
tel. 481 549 321, e-mail: uctarna@mesto-rokytnice.cz

Pacienti se mohou objednávat na tel: +420 720 970 293.

Ordinační doba:

Po rekonstrukci kanceláře je záměrem městského úřadu rozšířit tento úsek
o centrální pokladnu. Zahájení jejího provozu je naplánováno na leden 2018.
Doufáme, že se podaří vše včas stihnout a od roku 2018 bude např. pro platbu
místních poplatků za odpad, vydávání pytlů na odpad, povolenky k vjezdu, parkovací karty využívána v pracovní době městského úřadu výhradně centrální
pokladna včetně možnosti platby bankovní kartou. Mimo provozní dobu městského úřadu budou moci zájemci nadále využít i Městské informační centrum.







PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

7 – 12
7 – 12
7 – 12
7 – 12
7 – 11

12:30 – 17:30
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30

Upozorňujeme, že i na akutní ošetření je třeba se
t elefonicky objednat, abychom zamezili dlouhým čekacím
dobám.

Co je nového ve veřejné dopravě
Centrální dispečink IDOL

VÍTE, ŽE…

Kromě dispečinků jednotlivých dopravců byl zřízen centrální
dispečink pro veřejnou dopravu v Libereckém kraji.
Můžete ho využít například v situaci, kdy autobus nepřijel dle
platného jízdního řádu – dispečink má informace o případných
poruchách, zpožděních nebo jiných problémech. Zejména v zimním období se u nás na horách může tato informace hodit.

V provozu je denně
od 04:00 do 24:00 hodin.
Tel.: +420 704 702 000
E-mail: dispecink@korid.cz

 červený krkonošský cyklobus (990 z Harrachova na Pomezní boudy)
přepravil v červenci 5801 cestujících a k tomu celkem 492 jízdních kol.
 letošní novinka, Flybus, který jezdil v letní sezóně z Harrachova na
Zlaté návrší, byla velice kladně vyhodnocena a bude pokračovat
i v další letní sezóně 2018.
 v rámci připravovaných jízdních řádů autobusů se uvažuje o dalších linkách, které by zajížděly až k Masarykově městské nemocnici
v Jilemnici.
 některé autobusy budou vybaveny novým systémem a na méně frekventovaných zastávkách se bude zastavovat pouze „NA ZNAMENÍ“.
 problém nedostatečné nabídky dálkových linek z Rokytnice nad Jizerou směrem Praha je stále nevyřešen, spol. KORID, s. r. o. jedná s dalšími dopravci. Jedním z největších problémů současných dopravců je
nedostatek řidičů autobusů.

Odjezdové tabule vlaků a autobusů – odkazy pro PC a mobily
Nejjednodušší způsob, jak se na konkrétní zastávce dozvědět, v kolik hodin a kam jede další
autobus nebo vlak.
 Odjezdové tabule pro mobilní telefony: www.iidol.cz/mt
 Odjezdové tabule pro PC: www.iidol.cz/tabule
 Aktuální polohy sledovaných autobusů v mapě:
http://mpvnet.cz/idol/map (mapu je nutné přiblížit)
Tabule jsou k dispozici pro všechny vlakové stanice a autobusové zastávky na území Libereckého kraje. V některých případech, kdy je autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti
železniční stanice, je k dispozici i kombinovaná tabule odjezdů vlaků i autobusů.
Tabule zobrazují všechny spoje dle jízdních řádů odjíždějící z vybrané zastávky.
Kliknutím na označení linky se zobrazí celá trasa spoje, v trase spoje se kliknutím na název
zastávky zobrazí odjezdová tabule této zastávky.
On-line informace o jízdě spoje se zobrazují nejdříve 30 minut před odjezdem spoje.
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Volby do Poslanecké sněmovny ČR
Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 549 319

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR“),

OZNAMUJE:

1

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční:

 v pátek dne 20. října 2017
 v sobotu dne 21. října 2017

2

od 14.00 do 22.00 hodin a
od 08.00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou (přízemí, boční vchod, za informačním centrem),

pro voliče bydlící:
 Dolní Rokytnice čp. 4, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 51, 55, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 85, 88, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 103, 104,
105, 107, 108, 110, 113, 116, 120, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 140, 142, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159,
160, 161, 164, 165, 166, 169, 173, 174, 176, 179, 180, 184, 186, 190,
192, 194, 199, 203, 207, 208, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 226,
227, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 238, 241, 242, 245, 246, 253, 258,
263, 265, 267, 268, 271, 272, 273, 278, 282, 285, 286, 287, 290, 291,
298, 299, 302, 304, 305, 306, 308, 310, 312, 314, 315, 316, 324, 327,
329, 331, 332, 333, 338, 339, 341, 344, 353, 354, 355, 357, 358, 360,
361, 362, 363, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377,
380, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429,
433, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 448, 450, 452, 453, 454,
455, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 493, 496, 498,
502, 503, 505, 506, 507, 509, 511, 515, 517, 520
 Horní Rokytnice čp. 1, 2, 5, 6, 7, 18, 167, 183, 188, 191, 193, 195,
196, 197, 198, 199, 201, 203, 207, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219,
231, 241, 251, 252, 263, 278, 287, 302, 315, 319, 323, 339, 356, 366,
371, 393, 410, 417, 428, 441, 449, 458, 472, 479, 486, 496, 508, 517,
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553,
554, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 591, 592, 593, 617, 643, 644,
646, 647, 648, 649, 663, 667, 668, 669, 675, 692, 719, 732
 Studenov čp. 7, 9, 29
 Hranice čp. 46

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Domě dětí a mládeže Pod Střechou, Horní
Rokytnice 467, 512 44 Rokytnice nad Jizerou (společenská místnost v I. NP)
pro voliče bydlící:
 Horní Rokytnice čp. 9, 15, 19, 20, 23, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41,
45, 46, 47, 50, 53, 57, 59, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 84,
86, 89, 90, 93, 95, 101, 109, 118, 127, 129, 140, 141, 143, 144, 146, 147,
148, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 170, 171,
174, 177, 178, 179, 182, 200, 204, 224, 228, 229, 233, 239, 244, 247,
250, 253, 259, 261, 262, 268, 269, 271, 274, 275, 277, 280, 283, 286,
289, 292, 293, 296, 298, 300, 301, 307, 311, 316, 321, 325, 327, 328,
331, 334, 342, 350, 352, 363, 364, 366, 373, 376, 379, 386, 387, 389,
394, 395, 396, 399, 408, 409, 411, 418, 431, 432, 433, 436, 438, 444,
445, 453, 456, 459, 461, 463, 464, 465, 467, 473, 480, 481, 482, 484,
485, 489, 491, 493, 494, 499, 503, 505, 510, 512, 513, 515, 517, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536,
537, 538, 539, 555, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 573, 576, 578, 579,
580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 594, 595, 596, 597,
598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 613, 614,
615, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 627, 628, 629, 630, 632,
633, 634, 638, 639, 640, 641, 642, 645, 650, 653, 655, 656, 659, 665,
670, 672, 677, 678, 679, 683, 685, 686, 687, 688, 693, 696, 698, 699,
700, 701, 706, 708, 715, 721, 724
 Rokytno čp. 2, 7, 9, 10, 12, 20, 22, 23, 28, 31, 32, 47, 59, 60, 65, 80,
81, 96, 97, 111, 118, 145, 169
 Františkov čp. 3, 7, 14, 17, 20, 31, 37, 42, 47, 56, 59, 62, 63, 66, 78,
79, 80, 81, 82

3

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
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Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Rokytnici nad Jizerou dne 2. října 2017.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

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

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

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

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

18:00 – 22:00 hod.

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

tel. 777 738 625
www.libdent.cz

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

Proč se kácí v berlínském lese?
Před uzávěrkou tohoto čísla se začaly
množit dotazy od občanů, proč se kácí v berlínském lese? Každý vlastník lesa nad 50 ha
lesní půdy je ze zákona povinen si nechat vypracovat odbornou firmou lesní hospodářský
plán (LHP), který podléhá schválení zainteresovaných stran a vlastník je následně povinen
tento plán respektovat a dodržovat. Plán se
vypracovává vždy na deset let. Na lesním majetku Města Rokytnice o výměře cca 114 ha

jednotlivé roky. Jedná se jak o výchovné zásahy (prořezávky a probírky), tak o mýtní úmyslné těžby. V LHP Města Rokytnice je umístěno více jak 10.000 m3 na decennium, což je
možnost těžit cca 1.000 m3 ročně. V případě
berlínského lesa je do těchto lesních porostů
dle LHP přímo umístěno 250 m3 těžby dřeva.
Každý strom má svoji životnost, a pokud
je doba fyziologického stáří překročena,
strom začne odumírat, je napaden hnilobou,

LHP vypracovala firma Lesprojekt východní
Čechy s.r.o. z Hradce Králové a má platnost
od roku 2015 do 2024. V každém plánu je přímo do konkrétních porostů uvedena zásoba
dřevní hmoty a z ní je vypočteno množství
těžby na 10 let, kterou si odborný lesní hospodář rozmísťuje většinou rovnoměrně na

 ásledně spadne a shnije a na jeho uvolněné
n
místo nalétnou nové dřeviny – takto se to děje
v pralese. V dnešní době ale člověk dřevo těží
a zpracovává pro svoji potřebu a nenechává
jej shnít. V drtivé většině výměry lesní půdy
v ČR se jedná o lesy hospodářské, kde je prvořadá produkce dřevní hmoty. Stejně tak jako

Investiční oddělení
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo projekt s názvem „Výměna oken v kanceláři stavebního úřadu v budově radnice čp. 197 v Rokytnici nad Jizerou“. Tento projekt byl podpořen
z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch, v rámci programu podpory č. 7. 2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji.
V rámci projektu probíhala výměna oken v kanceláři stavebního úřadu, jednalo se o výměnu celkem tří výplní otvorů. Jednalo se o dvě okenní výplně a jednu okenní výplň, jejíž součástí
jsou i balkonové dveře. Nová špaletová okna byla vyrobena jako přesná materiálová a tvarová
replika oken stávajících a z estetického hlediska podtrhují eleganci části fasády radnice. Nová
špaletová okna jsou zhotovena z masivních smrkových profilů, které byly osazeny do stávajících okenních otvorů.
Liberecký kraj podpořil tento projekt účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 56 280,- Kč, což činí
27,13 % z celkových nákladů projektu. Celkové náklady projektu pak odpovídají 207 418,- Kč.
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se obdělává a sklízí zemědělská půda, tak se
sklízí i z lesní půdy, akorát v daleko delším intervalu, a žádný správný hospodář by shnilou
zeleninu nepěstoval. Na některých pařezech
vytěžených stromů ve starších porostech je
již vidět, že porost začíná být napaden hnilobou. Již při tvorbě LHP bylo přistoupeno k šetrnějšímu přístupu hospodaření tzv. výběrný

a podrostní způsob, tzn. že určitě nevznikne
holá paseka, ale jedná se o jednotlivý výběr
po ploše s redukcí hlavně smrku. Holá paseka
může vzniknout pouze neúmyslně, a to působením biotických (kůrovec) či abiotických
(vítr, oheň) vlivů. Těžit se letos nebude jenom
v berlínském lese, ale i na Sachrově vrchu.
I když městské lesy jsou v ochranném pásmu
KRNAP, plnění důležitých ukazatelů LHP je
pro město závazné a letošní nařízení ministra
zemědělství o zastavení úmyslných těžeb se
nevztahuje na lesy na území národních parků
a jejich OP. V roce 2015 – 2016 se netěžilo téměř vůbec, takže se těží daleko méně, než je
přírůst. V případě nějakých dotazů či hlášení
škod a krádeží na lesním majetku kontaktujte
přímo lesního hospodáře p. Martina Gebrta,
tel. 737 225 450, který se o hospodaření v lesích města stará.
Ing. Petr Matyáš – starosta

Poděkování panu
Liborovi Klínskému
Město Rokytnice nad Jizerou děkuje
panu Liborovi Klínskému za darování částky
15 865 Kč na pořízení zvonu do kapličky
v Rokytně. Darovací smlouva byla podepsána 28. 12. 2016, ale zvon byl pořízen a nainstalován koncem prázdnin. Zvon dodal Jan Šeda,
pořizovací cena zvonu je 8 000 Kč, instalaci
zvonu provedl Milan Fojt za 7 865 Kč. Tímto
ještě jednou panu Klínskému děkujeme za
přispění na zvelebení této kapličky.
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Městské informační centrum
PROVOZNÍ DOBA

Víkend po svátku sv. Michaela, 30. září
a 1. října, patřil tradičně rokytnické
SVATOMICHAELSKÉ POUTI.
Letos se stal sobotní program součástí
projektu Tradice dětem bez hranic,
který realizujeme s naším partnerským
městem Wojcieszów a zároveň se spojil
se Dnem Zdraví.

Počasí nám opravdu přálo a o zábavu bylo věru postaráno. Kromě pouťových atrakcí a prodejních stánků jste mohli využít výjimečné
okružní jízdy lanovou dráhou až na Lysou horu a projet se vyhlídkovým vláčkem. Den Zdraví nabídl možnost udělat něco pro své zdraví. U stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny vám změřili krevní tlak
a Onkomaják zprostředkoval cestu do útrob těla prostřednictvím
nafukovací makety tlustého střeva, v rámci prevence jeho rakoviny.
Hasiči se postarali nejen o zajištění zázemí, ale samozřejmě i o občerstvení. Bohatý kulturní program zahájily mažoretky, zahrála Krkonošská dechovka a se svými krkonošskými písněmi a poudačkami
přijel DS Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Úžasnou podívanou pak
přichystal klaun svým bublinářským uměním. Jeho magické bubliny
potěšily nejen děti. Něco ze svého umu pak předal všem zájemcům,
kteří si až do podvečera mohli zkoušet vytvářet bubliny, které nám
bublifuk jen tak nedopřeje. Country skupina NABOSO se musela bohužel omluvit. Vystoupila tak polská skupina ARANŻ, která roztančila
nejen naše wojcieszówské přátele. Na závěr vystoupila mladá kapela
NAUTICA, jež je držitelem mnohých významných ocenění. Vrcholem
byl poté krásný ohňostroj.

PAŠERÁCKEJ VEJKEND
17. – 18. 2. 2017 Rokytnice nad Jizerou

Městského informačního centra

ŘÍJEN – LISTOPAD
PONDĚLÍ

ZAVŘENO

ÚTERÝ

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

STŘEDA

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

ČTVRTEK

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

PÁTEK

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

SOBOTA

9:00 – 13:00

NEDĚLE

ZAVŘENO

Občané Wojcieszówa rádi zavzpomínali na minulá setkání a odjížděli obohaceni o další navázaná přátelství.
Mnozí návštěvníci jistě neodcházeli s prázdnou, vždyť stánek s rokytnickými kalendáři historických fotografií a destinačními omalovánkami nebyl ani chvíli osamocený.
Pátek 17. února 2017
Každý rok se těšíme také na zpřístupnění věže kostela sv. Michaela,
DOLNÍ NÁMĚSTÍ – PAŠERÁCKEJ JARMARK
archanděla, protože pohled na Rokytnici z výšky nikdy neomrzí.

10.00
Zahájení Pašeráckýho vejkendu
10.30
Loutková pohádka „Jak šel Kuba do pekla“ – divadlo Koloběžka
11.30
Rokytnická
ZPOZA HOR
Na závěr bychom rádikapela
připomněli
vytvoření prvního Rokytnické13.00
Krkonošská poudačka a ﬂašinet Martina Hnyka
ho questu
–
stezky
spojené
s
tajenkou, hledáním a poznáváním zdej14.00
Roktnická kapela ZPOZA HOR
ší krajiny 15.00
i historie.
Žácipohádka
ZŠ vytvořili
questingovou
stezku
VÝPRAVA
Loutková
„O skřítcích
Usínáčcích“ – divadlo
Koloběžka
15.45
Vyhlášení
soutěže oMapku
nejpovedenějšího
DO PŘÍRODNÍHO
DIVADLA.
stezky pašeráka
doprovází veršovaný text
16.00
Příchod KRAKONOŠE, přivítání pašeráků a pašeraček na Dolním náměstí
a úkoly, které
nutnéprůvodu
splnit.naNepotřebujete
k tomu ale žádný chytrý
16.30 je Odchod
Studenov
telefon ani
velké
znalosti.
Stačí
Vám
letáček
stezky
a speciality.
tužka, případně
Občerstvení zajišťuje SDH Rokytnice nad Jizerou a řezníkovy

jen dobráSKIAREÁL
paměť. STUDENOV
Pokud17.00
se poHrynía soutěže
chcete
vydat,službou
můžete využít tento zpravodaj
s Horskou
Příchod
pašeráků
z Dolního náměstí,
rozcvička
pod vedeníminformačpana řídícího
(str. 8 + 9)17.30
či se pro
mapku
a instrukce
zastavit
v Městském
18.00
Výjezd na kopec a ohňová show
ním centru.
18.30
Sjezd pašeráků
19.00
Ohňostroj a volná zábava na sněhu
Občerstvení zajišťuje Horská služba Rokytnice nad Jizerou.
Po dobu doprovodného programu hudba zajištěna.

Sobota 18. února 2017
SKIAREÁL HORNÍ DOMKY
9.00–9.45

Přivítání lyžníků na dolní stanici lanové dráhy Horní Domky
(dobové oblečení, maškarní maska)

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY LYSÁ HORA
10.00–11.00 Sraz lyžníků
11.00–16.00 Pašerácká stezka pro lyžníky
Změna programu vyhrazena.

Kontakt: Městské informační centrum, tel: 481 522 001,
email: infocentrum@mesto-rokytnice.cz

Tradice dětem bez hranic / Tradycje dzieciom bez granic
Projekt „Tradice dětem bez hranic“ je spolufinancován
Město Rokytnice nad Jizerou
z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000592
prostřednictvím Euroregionu NISA.
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ROKYTNICKÝ QUEST

Výprava do Přírodního divadla
Po cestě poznáte okolí Rokytnice,
nádherný výhled zaujme vás převelice.
3 km dlouhá trasa je,
hodinu až dvě vám to zabere.
Cesta pro kočárky vhodná je,
místy však, pravda, terén je.

1) Od Infoce
ntra
přes přechod vyrazte
až ke škole
p om vlev
,
o odbočte
a ke kostelu
vykročte .

Pro dospělé s dětmi i bez dětí,
pro seniory s holemi i bez holí,
pro děti však především.
Pokud tuto výpravu zdoláte,
v cíli se odměny dočkáte.
Pozorným a bystrým stačí být
a tři úkoly vyluštit.

u dost už máte ,
6) Když výhled
káte .
, ať moc nezmeš
l
dá
tak běžte
u,
čk
li
vi
ch
Po cestě půjdete
íte kapličku.
za lesíkem uvid

2) U kostela s plnou cedulí
informace jste si zjistili a první úkol splnili .
Dál půjdete kolem koupaliště starého,
vás úkol třetí,
nelekněte se hada přejetého.
7) U kapličky čeká školou povinné děti .
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u jste dorazili ,
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kat
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4) P om cestou
Prohledejte nyní okolí
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Teď vyrazte vlevo nahor
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kde zjistíte něco o našem
Najděte domeček malý a dřevěný,
ve kterém opeřenec ale nebydlí .
Otevřete ho, dovnitř nahlédněte ,
5) Jakmile tu druhý úkol spln
íte ,
pomocí obrázku tajenku poskládejte .
zpět z kopce dolů sejděte a vlev
o se vydejte .
Písmena ve správném pořadí
Až k lavičce dojdete , tak si na
ní oddáchněte ,
zvíře lesní vám odhalí .
výhledem se pokochejte , svač
inu si rozdělejte .
Nakonec pak s tajenkou získanou,
.
do íčka na radnici vykročte za odměnou
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Tradice dětem bez hranic / Tradycje dzieciom bez granic
Tento projekt je spoluﬁnancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko,
Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000592
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1. úkol .
Kterému světci je rok
ytnický
kostel zasvěcen?
Zapište si druhé pís
meno
jeho jména : ___

RADNICE

Quest vytvořili v roce 2017 žáci ZŠ Rokytnice nad Jizerou:
Eliška Škodová, Anna Martinová, Ondřej Tulka, Kačka Slavíková, Kačka Vyskočilová
Odborná spolupráce: Středisko ekologické výchovy SEVER
Finalizace a vydání: Městské informační centrum Rokytnice nad Jizerou
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA,
v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.
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3. úkol :
oukněte ,
vnitř nak
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enuje kop
Jak se jm
te?
právě stojí
o:
na kterém
é písmen
rvní a šest
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te
iš
Zap
___ ___

Kontakt a tištěná verze:
Městské informační centrum, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: 481 522 001, e-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.facebook.com/infocentrumrokytnice
Elektronická verze: www.mesto-rokytnice.cz/turisticke-info/tipy-co-delat-2/questing

___ ___

Zapište si první a třetí písmeno jeho příjmení :

Jak se jmenoval tento člověk s velkým srdcem?

2. úkol .
.
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Pozvání na

VÁNOČNÍ TRHY

v Rokytnici nad Jizerou 2. 12. 2017
Rádi bychom vás pozvali na Vánoční trhy, které se v letošním roce
budou konat v sobotu 2. prosince od 13:00 hodin, již tradičně na
Dolním náměstí.
Přijďte nakoupit dárečky pro své blízké, vánoční ozdoby, svíčky,
dekorace či další drobnosti, které vám zpříjemní sváteční adventní
a vánoční čas. Čekají na vás slavnostně vyzdobené stánky s pestrým
sortimentem. Přijďte se zaposlouchat do zvuku vánočních koled, pochutnat si na vánočním cukroví a dalších dobrotách či si jen tak popovídat se svými známými.
Již tradičně nabízíme občanům a podnikatelským subjektům
z Rokytnice nad Jizerou možnost aktivní účasti na těchto trzích formou prodeje zboží vánočního charakteru. Prodejní stánek i jeho
označení vám zajistíme.

Ceník pronájmu stánků:
 stánek 2,5 m (podél chodníku u hlavní silnice) – 200,- Kč
 stánek 2 m (podél potoka) – 150,- Kč
 Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.
Město Rokytnice nad Jizerou při Vánočních trzích hradí veškeré
náklady spojené s organizací a technickým zabezpečením akce. Úhradou ceny pronájmu prodejci přispívají na úhradu těchto nákladů.
Upozorňujeme prodejce, že je nutno se přihlásit včas!!!
Kontakt: Svatava Šmiková, Jitka Hrušková
infocentrum@mesto-rokytnice.cz
tel. 481 522 001

Městské informační centrum oznamuje
Rádi bychom Vám představili několik novinek, které máme od začátku října v prodeji.
Věříme, že Vám zpříjemní deštivý podzimní čas či se stanou vhodným vánočním dárkem pro Vaše blízké.
Petr Bergmann: Krkonoše na starých
rytinách a litografiích

 Vydavatel: Broumovsko Organic, 2017,
301 stran, rozměr 28 x 30 cm, pevná vazba.
Cena: 479,- Kč.

Nástěnný omalovánkový
kalendář 2018

Stolní kalendář
Rokytnice nad Jizerou 2018

Kniha představuje více než 150 mnohdy unikátních grafik z let 1740 – 1900. Rytiny a litografie pochází ze sbírky autora knihy Petra
Bergmanna, uměleckého producenta, sběratele map a místopisné grafiky a regionálního
písmáka, žijícího od roku 2000 na Broumovsku. Soubor zahrnuje lokality od západního
cípu Krkonoš, počínaje Harrachovem a Novým Světem, až po Žacléř a Trutnov na východě, českou i slezskou stranu Krkonoš, včetně Broumovského výběžku s Adršpachem
a Teplickými skalami. Publikace vznikla ve
spolupráci s fotografem Janem Hrdým, který
doplnil historická vyobrazení současnými fotografiemi. Tyto fotografie čtenářům poskytnou zajímavé srovnání a umožní přehlédnout vývoj našeho nejvyššího pohoří a jeho
osídlení v průběhu posledních tří století.
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Kalendář opět nabídne pestrou paletu historických fotografií z časů minulých. Umožní
nám nahlédnout do minulosti našeho města a nejbližšího okolí, zavzpomínáme na to,
jak žili naši předci v uplynulých desetiletích
či stoletích. Ponoříme se do doby, kdy byly
rokytnické stráně plné roubenek, ulice lemované hromadami sněhu a na rohačkách se
proháněly rozesmáté děti. Každý si v tomto
kalendáři jistě najde to své, třeba oblíbený
hostinec či místo nedělních vycházek.
 Fotografie a texty sestavili: Jana Brožová a Miroslav Novák, grafické zpracování:
Tiskárna Boftisk s.r.o. Cena: 99,- Kč.

Vydavatelství OBLAK navázalo na úspěšnou
sérii místopisných omalovánek měsíčním
nástěnným kalendářem. Ten obsahuje omalovánky podle ročních období s dostatkem
místa pro vpisování poznámek. Kalendář je
vytištěn na kvalitním 200 g papíru.
 Počet listů 7, počet témat 13, velikost omalovánky 28 x 28 cm. Cena: 250,- Kč.
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Redakce Rokytnického zpravodaje
obdržela tento anonymní dotaz,
který byl předán k odpovědi paní
Janě Černé.
Proč jsou terénní služby ZDRAVOŠ s. r. o. paní Černé v Jablonci nad Jizerou do 19:00 hodin a v Rokytnici
nad Jizerou do 15:30 hodin? Proč to není také uvedeno mimo Značky kvality, jako to podstatné pro občany
Rokytnicka? Jak to máme chápat? Nebo pro nás tato
služba do 19:00 hodin neplatí?
Zářijový výtisk z novin z jabloneckého Jizeranu přikládám (pozn. redakce – je v něm uvedena provozní doba
pečovatelské služby). Ne my všichni starší generace
máme počítač, kde si na webových stránkách můžeme
vše najít. Můžete, prosím, pracovní dobu také v příštím
čísle doplnit? Prosím o vysvětlení ZDRAVOŠ s. r. o. jako
další přílohu do Rokytnického zpravodaje, proč služba
u nás končí v 15:30 hodin?
Odpověď:
V Jablonci nad Jizerou byla uvedena neúplná
informace.
Naše firma poskytuje v nutných případech pracovní dobu nad základ. To je u klientů, kteří pro náhlé přechodné zhoršení situace potřebují základní
standardní pomoc TPS (pečovatelské služby).

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ
SEMINÁŘE PRO ŽADATELE O

Díky kotlíkové
dotaci můžu
KOTLÍKOVÉ
v naší obci i já lépe dýchat.

DOTACE

JAK VYPLNIT ŽÁDOST O DOTACI
JAKÉ PŘÍLOHY DOLOŽIT
DOKLADY POTŘEBNÉ K VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ
DOTAZY A KONZULTACE
SEMINÁŘE
PRO ŽADATELE O
OBEC
Jilemnice

KDY

KDE

KOTLÍKOVÉ DOTACE
2.10.2017

15-17 hod.

Městský úřad, Masarykovo nám., zasedací místnost, dveře č. 206

2.10.2017

15-17 hod.

Radnice, ul. Husova 82, divadelní sál

Tanvald

4.10.2017

15-17 hod.

Mimoň

5.10.2017

Turnov

9.10.2017

Nový Bor

DOKLADY POTŘEBNÉ K VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
Městský úřad, nám. Míru 1, zasedací místnost zastupitelstva 3. patro
11.10.2017
15-17 hod.

Jablonec n. N.

11.10.2017

Železný Brod

16.10.2017

Semily

OBEC
Rokytnice nad Jizerou
Jilemnice
Česká Lípa
Semily
Liberec
Tanvald
Frýdlant
Mimoň

Radnice, ul. Palackého 359, zasedací místnost 2. patro
JAK VYPLNIT ŽÁDOST O DOTACI
Dům kultury, nám. ČSL armády 173, Mimoň
15-17 hod.
JAKÉ PŘÍLOHY DOLOŽIT
Městský úřad, ul. A. Dvořáka 335, zasedací místnost, dveře č. 215

15-17 hod.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Magistrát, Mírové nám. 19, zasedací místnost č. 202
15-17 hod.
DOTAZY A KONZULTACE
Městský úřad, budova B radnice, nám. 3. května 1, zasedací místnost

15-17 hod.

KDY

KDE

KDY: dne 18. 10.
2017
od
2.10.2017
15-17
hod. 15 do 17 hod.
23.10.2017
15-17 hod.
18.10.2017

15-17 hod.

Městský úřad, Horní Rokytnice 197

Městský úřad, Masarykovo nám., zasedací místnost, dveře č. 206
Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 1, zasedací místnost

23.10.2017
hod.
KDE: Rokytnice
nad15-17
Jizerou
– v jídelně základní školy
2.10.2017

15-17 hod.

Radnice, ul. Husova 82, divadelní sál
Krajský úřad Liberec, U Jezu 642, multimediální sál, vchod C

4.10.2017
25.10.2017

15-17 hod.
15-17 hod.

Radnice, ul. Palackého 359, zasedací místnost 2. patro
Radnice, nám. T. G. Masaryka 37, zasedací místnost, 1. patro

Dům se
kultury,
nám.
ČSL armády 173, Mimoň
5.10.2017
15-17
hod. není třeba
Vstup na semináře
je volný,
předem
registrovat.
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na plaDalší konzultace možné bez předchozího objednání v budově E krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2,
na e-mailové adrese
webové
stránky
Městský
úřad,
ul. A.www.dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace
Dvořáka 335, zasedací místnost, dveře č. 215
9.10.2017
15-17kotliky@kraj-lbc.cz;
hod.
ty pečovatelů jsou stanoveny na osmihodinovou
Turnov telefonicky na 485 226 579 nebo
pracovní dobu, tento nadstandard poskytování
Městský úřad, nám. Míru 1, zasedací místnost zastupitelstva 3. patro
11.10.2017
15-17 hod.
Nový Bor
naší služby provozujeme již od počátku vzniku TPS pouze pro
Magistrát, Mírové nám. 19, zasedací místnost č. 202
11.10.2017
15-17 hod.
Jablonec n. N.
výše uvedené případy. Tlak ze strany společnosti se bude do
Městský
úřad, budova B radnice, nám. 3. května 1, zasedací místnost
16.10.2017
15-17
hod.
Železný Brod
budoucna zvyšovat a předpokládá se, že služby budou i lépe
Městský úřad, Horní Rokytnice 197
financovány a bude možnost poskytovat pečovatelské služby
18.10.2017
15-17 hod.
Rokytnice nad Jizerou
TPS v pozdních odpoledních hodinách.
Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 1, zasedací místnost
23.10.2017
15-17 hod.
Česká Lípa

Děkuji za dotaz, zavádějící informace je nutno v ysvětlovat. Liberec
Jana Černá
ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.
Jana Černá – jednatelka

Frýdlant

23.10.2017

15-17 hod.

Krajský úřad Liberec, U Jezu 642, multimediální sál, vchod C

25.10.2017

15-17 hod.

Radnice, nám. T. G. Masaryka 37, zasedací místnost, 1. patro

Vstup na semináře je volný, není třeba se předem registrovat.
Další konzultace možné bez předchozího objednání v budově E krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2,
telefonicky na 485 226 579 nebo na e-mailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz; webové stránky www.dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace

Horní Rokytnice 590, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Mob. 603 319 566, tel. 488 572 174
E-mail: cerny@rokytnice.com, www.cerna-domacipece.cz

Poděkování
Koncem srpna jsem byla na výletě v Rokytnici. Při cestě z náměstí do Horní Rokytnice přes kapličku jsem ztratila peněženku
s poměrně velkou částkou peněz, veškerými doklady, jako je
občanský a řidičský průkaz, a bankovními kartami. Kdo něco
podobného zažil, ví, jaké zděšení to pro mě bylo. Po zablokování
karet a telefonátech na Policii ČR a Městskou policii v Rokytnici
jsem se chystala v místě svého bydliště nahlásit ztrátu na místním oddělení policie. Než jsem tam došla, volali mi z Policie ČR
v Rokytnici, že moji peněženku našel a odevzdal místní občan
pan Petr Hrudík.
Touto cestou bych mu chtěla znovu poděkovat. Takových
poctivých lidí, jako je on, mnoho není.
Moc mě těší, že v Rokytnici, kde jsem prožila dětství a mládí,
takoví lidé jsou.
Hana Doubková, roz. Waldmannová
Rokytnický zpravodaj
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Rozhovor s rokytnickým horolezcem Zdeňkem Hákem
o prvovýstupu na Gasherbrum I
Rokytnický horolezec Zdeněk Hák byl účastníkem letošní úspěšné dvoučlenné expedice na jedenáctou nejvyšší horu světa Gasherbrum I – 8.080 m n. m. Spolu s Markem Holečkem se jim podařilo
na tuto horu ležící na hranicích mezi Pákistánem a Čínou vystoupit
novou cestou v jihozápadní stěně. Prvovýstup, tedy výstup na horu
cestou, kterou dosud nikdo nepodnikl, uskutečnili tzv. alpským stylem, tedy bez pomoci nosičů, fixního jištění a bez umělého kyslíku.
Takovýto prvovýstup je celosvětově výjimečnou událostí, českým horolezcům se podobný výkon podařil naposledy před 27 lety.
Ahoj Háčku, gratulujeme Ti k vynikajícímu horolezeckému
počinu. Tvůj výkon na Gasherbrumu I s Markem Holečkem se
zapsal do dějin českého i světového horolezectví. Připomeň nám
prosím, o jakou horu, pohoří a cestu se jedná?
Díky. Jak už jsi řekl, Gasherbrum I je osmitisícovka ležící v pohoří
Karákoram na pomezí Číny a Pákistánu. S výškou 8.080 m n. m. se
zároveň jedná o jedenáctou nejvyšší horu světa.
S Markem Holečkem se znáš už delší dobu, kdy jsi začal vnímat jeho projekt na Gash?
Asi od jeho druhého pokusu, tuším v roce 2013 (Pozn.: letošní výstup byl Holečkův 5. pokus o prvovýstup jihozápadní stěnou). V rámci
projektu „Never stop Exploring“ se měsíc po úspěšném prvovýstupu
na Talung opět vydal s tehdejším předsedou Českého horolezeckého
svazu Zdeňkem Hrubým na Gasherbrum. Pro Zdeňka se tento pokus
stal bohužel osudným. Další dvě výpravy, jak s Tomášem Petrečkem,
tak Ondrou Mandulou, jsem už sledoval podrobněji. Samozřejmě
jsem věděl, že z obou těchto expedic se vrátili jen s hodně odřenýma
ušima.
Než přišla tato nabídka, přemýšlel jsi vůbec nad tím vyrazit do
tak vysokých hor?
Přemýšlel! Pro letošek jsme spolu se Zdendou „Žábou“ Jiroušem
měli naplánovanou expedici do východního Pamíru. Nakonec tam
Zdenda s Liborem Duškem museli odcestovat sami.

Jak náročné pro Tebe bylo rozhodnutí zúčastnit se této expedice?
Vůbec! Mára mi volal už po několikáté, takže jsem mu nechtěl dát
opět košem.
Mára Holeček je vynikající horolezec i člověk. Hrála tato skutečnost určitou roli ve Tvém rozhodnutí?
Tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Díky za otázku. Když nad tím
teď tak přemýšlím, tak asi ano. Je totiž faktem, že kdyby mi volal Lojza
z Horní – Dolní, tak bych se asi dlouho rozmýšlel. Oproti tomu Mára
byl zárukou kvality a to se také na 100 % potvrdilo.
Měla na výsledek rozhodování vliv Tvá loňská úspěšná expedice na Nošak?
Jasně, že jo. Bez předchozí zkušenosti s vysokou nadmořskou výškou bych do toho rozhodně nešel. Loni jsem si vyzkoušel, že tam nahoře dokážu fungovat. To na moje rozhodnutí mělo zásadní vliv.
Když se řekne lezení v horách, co se Ti vybaví?
Vybaví se mi zima nebo nesnesitelné horko. Nikdy ti není tak akorát. A to platí jak pro Alpy, tak i pro Himaláje.

V jaké době jsi nabídku na Gash dostal? S tím souvisí i další
otázka, jak dlouho jsi měl na přípravu a vlastně připravoval ses
nějak?
Mára mi volal, tuším, v dubnu. Do odletu tedy zhruba dva měsíce.
Na přípravu jsem měl ale spousty času, vlastně celý život. Na takovýto projekt se člověk musí připravovat dlouhodobě. Rozhodně nestačí
týdny, ani měsíce. Získávání potřebných zkušeností a dovedností je
během na velmi dlouhou trať.

12

10-11/2017

Rokytnický zpravodaj

Karákoram je obrovské pohoří, popiš nám, co všechno jste
museli podniknout, aby sis poprvé „sáhnul na skálu“? Jak jste se
tam dopravili?
Když to vezmu popořadě, tak letadlem přes Istanbul do Islámábádu. Odtud jeepem do Skardu a následně do Ascole. Potom následovala šestidenní pěší túra do základního tábora. Pak několikanásobná
aklimatizace a také čekání na příznivé počasí. Takže z Rokytnice do
stěny Gasherbrumu zhruba měsíc.

s jeho pomocníkem Ajupem. Styčný důstojník pak byl společný pro
všechny přítomné expedice.
A jak probíhal samotný výstup? To jste si nesli všechny věci
s sebou, a jaké?
Výstup probíhal alpským stylem. To znamená, že si veškeré vybavení potřebné k výstupu neseš na zádech. Nebuduješ postupové
tábory a nekotvíš fixní lana. Já si vlastně ani nedokážu představit lézt
na takový kopec expedičním stylem a absolvovat celou trasu třeba
třikrát. Co se týče vybavení, tak v batohu máš akorát stan, spacák,
jídlo, péřovku, náhradní rukavice, vařič a plynové kartuše. Vše ostatní,
včetně lezeckého materiálu, máš stále na sobě. Batoh není až tak
těžký. Odhaduji něco kolem deseti kilo.
Dokážeš si představit být na takové hoře sám, po vzoru jiných
slavných horolezců?
Ale jo. Samota v horách mi nevadí, spíš naopak. Rád lezu sólo
(Pozn.: bez jištění druhým lezcem). V téhle cestě by to ale díky velkým
technickým obtížím nebylo možné.
Měl jsi v nějaké části výstupu a sestupu strach? Byl ten výstup
oproti jiným, které máš za sebou, nebezpečnější?
Strach, prachy a ořezanou tužku jsem nikdy neměl. Tam ale asi
trochu jo. Hned první den, kdy přes nás frčela jedna lavina za druhou.
V návaznosti na loňskou expedici na Nošak, kdy jsi ho sjel jako
druhý člověk v historii na lyžích, nemůžu se nezeptat. A co skialpy, šel by Gash sjet na lyžích?
Jo, šel! Normálkou by to šlo. Jen v jednom místě by ses trochu zapotil i ty, předsedo.

Pákistán má jinou kulturu než naše země, přibliž nám prosím,
jaké je tam např. ubytování. Asi to není jako výlet do Alp nebo
Tater, že?
Samozřejmě, že životní úroveň Pákistánců se s tou naší středo
evropskou nedá vůbec srovnávat. Procestoval jsem velkou část světa
a přivezl jsem si jediné. A sice to, že jsme vyhráli první cenu v loterii.
Život ve střední Evropě, potažmo v České republice, je na absolutní
světové špici jak v rámci občanské svobody, tak i ekonomických možností. Na druhou stranu vám východní kultura tak nějak zaleze pod
kůži.
Když se vrátíme k hoře – co znamená označení obtížnosti
ED+ (M 7, WI 5+)?
ED vychází ze staré francouzské klasifikace horolezeckých výstupů.
Výstupy s označením ED znamenají Extremement Difficile, čili krajně
obtížné. To „plus“ obtíže ještě více stupňuje. Mělo by se jednat o výstup na hranici lidských možností. Pro větší objektivitu se dnes používá i detailnější klasifikace. M7 znamená určité obtíže mixového lezení
(Pozn.: sníh, led, skála). WI je anglická zkratka pro Watter Ice (vodní
led).

Kam se chystáš příště, zase do vysokých hor nebo jen na domácí skály?
No, možná znovu i do hor nejvyšších. Ale domácí píseček rozhodně
taky nevynechám.
Budeš mít o této expedici opět přednášku v Rokytnici, stejně
jako o loňském výstupu na horu Nošak?
Určitě jo. Jen bych ji chtěl letos udělat v trochu větším stylu! Přece jen se jedná o výstup, který bude letos zřejmě nominován mezi
tři adepty na nejvyšší možné světové ocenění v oblasti horolezectví,
„Piolet d‘Or“ (Zlatý cepín). Rozhodně chci pozvat i mého spolulezce
Marka Holečka a možná i další hosty a celou přednášku pojmout
více společensky. Termín přednášky chci určitě projednat s Městem
a dáme včas vědět.

Je výstup JZ stěnou na Gasherbrum I pro Tebe tím nejhodnotnějším výstupem?
Je. Hned po prvovýstupu „Čerstvý čekatel“ pískovcové klasifikace IX
na Drábských světničkách v Českém ráji.
A co Tvoje omrzlé prsty z minulé expedice na Nošaku?
Pravdou je, že do Pákistánu jsem neodjížděl s úplně dohojeným
palcem na pravé noze. Vše ale dopadlo dobře a hojící proces pokračuje vesele dál i po této expedici. Dělal jsem opravdu maximum, abych
letos neomrzl znovu.
Popiš nám prosím, kolik a jací lidé se podíleli na Vaší expedici
přímo na místě? Měli jste např. kuchaře?
Jasně, s celou naší výpravou nám pomáhala agentura Blue Sky.
Od příletu do Islámábádu se o nás staral tým lidí okolo Ghulama
Muhammada. Přímo v základním táboře jsme měli kuchaře Zahira
Rokytnický zpravodaj
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Přejeme Ti do dalších lezeckých projektů, i do každodenního
života, hodně štěstí a mnohokráte děkujeme za tento rozhovor.
Snad se můžeme těšit na Tvoje vyprávění a promítání fotek v Rokytnici z této výpravy ještě letos na podzim.
Za Alpin club Rokytnice nad Jizerou rozhovor vedl Jan Doubek.
Tuto expedici podpořili: Město Rokytnice nad Jizerou, TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou, Prádelna Rokytnice, Direct Alpine, Syma,
Nanotechnology.
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Mateřská škola Horní Rokytnice
Začal nový školní rok a my ho odstartovali, jak se patří aktivně…
Již 11. září jsme zahájili tradiční plavecký výcvik v Jilemnici. Po zkušenostech z minulých let, kdy výslednou sumu za výcvik tvořila z větší části
položka za dopravu, jsme se rozhodli využít pravidelné linkové autobusové dopravy. Děti tak cestují zcela zdarma, což ocenili samozřejmě
rodiče, ale i my – pedagogové. Máme daleko více prostoru na zajištění
většího komfortu našich plaváčků – více času na svačinu, převléknutí,
dokonalé osušení a vysušení vlasů, čímž můžeme více předcházet nachlazení, které žáčky během plaveckého výcviku často provází.
13. 9. jsme se vydali na celodenní výlet na Studenov, kde nás na
chatě Veverka přivítala jedna z našich maminek – Vilma Doubková.
Přestože nám počasí moc nepřálo, výlet se všem líbil. Když jsme se
blížili k cíli, zastihl nás docela velký liják. Jaké pak bylo velmi milé pře-

buchtě (opět od Vilmy). A protože se počasí bohužel neumoudřilo,
přijel pro nás odvoz. Velké díky pí Vilmě Doubkové za její ochotu,
vstřícnost a nadšení a panu Lukáši Tošovskému za odvoz!!!
O týden později jsme vyrazili na tradiční podzimní návštěvu ZOO
v Liberci. Letos jsme měli opravdu štěstí, protože jsme stihli krmení
lachtanů i tučňáků, což byl pro děti, ale i některé rodiče, velký zážitek.
Poslední zářijovou středu proběhl již 13. ročník běhu „O pouťový
koláč“, který se jako každoročně konal v berlínském lese za hlasité
podpory rodičů i prarodičů. Na všechny závodníky čekala ve školce
sladká odměna – vynikající koláč a samozřejmě diplom.

kvapení, když jsme vešli do chaty, kde v útulné společenské místnosti praskal v krbu oheň. Buřty jsme sice neopekli, ale i z pánve všem
chutnaly, stejně jako vynikající hrášková polévka, kterou pro nás paní
Doubková uvařila. Po obědě většina dětiček využila postýlek, které
už byly nachystané a po vyspinkání si všichni pochutnali na luxusní

Tímto se s vámi loučíme a přejeme krásné, prosluněné podzimní
dny.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté školičky“
Více fotografií z akcí na https://slivinka.rajce.idnes.cz/
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Mateřská škola Dolní Rokytnice
Začínáme nový školní rok 2017 – 2018
Plánované setkání dětí, rodičů a přátel naší mateřské školy ve středu 13. 9. nám sice překazil déšť, ale děti o svou zábavu nepřišly. Druhý
den si užily veselé dopoledne v maskách v prostorách školy. Průvod
nápaditých masek vystřídal barevný rej s hudbou, nechybělo ani společné foto a tanečky. Na závěr si děti vyzkoušely svoji obratnost na
překážkové dráze. K radostné atmosféře přispěly i paní učitelky, které
se převlékly do pohádkových kostýmů a tančily společně s dětmi.

V úterý 19. 9. jsme opět využili možnosti zúčastnit se výtvarné dílny
v rámci Týdne české hračky 2017 v továrně na výrobu hraček DETOA
Albrechtice.
Naše děti projevily velkou dávku kreativity a tak za krátkou chvíli
začaly na pracovní ploše vyrůstat „roztodivné výtvory“ z dřevěných
kostiček. Všechny děti byly moc šikovné a za svoji snahu byly pochváleny od personálu muzea.

V soutěži „Udělej si svoji hračku“ byl letos do finále vybrán výrobek s názvem Afrika od čtyřletého Vojtíka Josífka a Čaroděj pětileté
Viktorky Nevtípilové.
V sobotním finále se utkalo 530 soutěžících a obě naše děti se dostaly až na stupně vítězů. Na 3. místě se umístila Viktorka a na krásném 2. místě se umístil Vojtík. Ceny jim předal majitel továrny a senátor Jaroslav Zeman. Oběma výhercům srdečně gratulujeme.
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V sobotu 23. 9. byly děti vítat nové občánky našeho města. Karolínce, Stellince, Mišce, Kubíkovi i Dáňovi se to opravdu moc povedlo.
Dokázali rozesmát i zároveň pár maminek rozplakat. Jsou to velké
šikulky.

Od 27. 9. jsme se věnovali pouťovým přípravám: Dráčci, Koťátka
i malé Berušky napekli koláče a štrůdly; protože nám zbyla ještě nějaká jablíčka z jablečných povidel, donesli jsme je ke krmelci, aby i zvířátka měla pouť. A v pátek jsme se jeli podívat na pouťové atrakce
do Horní Rokytnice.

Začíná podzim - těšíme se na podzimní pozorování přírody a Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, který navštívíme.
Děti a učitelky MŠ Dolní Rokytnice

10-11/2017
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SDH Rokytnice nad Jizerou
Okrsková soutěž
v požárním sportu –
okrsek Rokytnicko –
Rokytnice nad Jizerou
– 16. 9. 2017
V sobotu 16. 9. 2017 se na louce u kapličky
nad přírodním divadlem konala okrsková
soutěž v požárním sportu pro okrsek č. 9
- Rokytnicko. V Rokytnici jsme tuto soutěž
zajišťovali naposledy před sedmi lety, kdy
se konala na centrálním parkovišti P2.
Nové místo pro konání soutěže jsme zvolili
především z důvodu nevhodného povrchu
parkoviště.
Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů
a 3 družstva žen, která soutěžila ve dvou
disciplínách – v požárním útoku a v běhu
na 100 m s překážkami.

Na stupních vítězů se umístili:
Kategorie MUŽI:
1. místo
SDH Vilémov I.
2. místo
SDH Rokytnice nad Jizerou
3. místo
SDH Vilémov II.
Kategorie ŽENY:
1. místo
SDH Jablonec nad Jizerou
2. místo
SDH Rokytnice nad Jizerou
3. místo
SDH Vysoké nad Jizerou
Jednotlivci MUŽI:
1. místo
Kučera Jan		
SDH Rokytnice nad Jizerou
2. místo
Vondra Adam
SDH Vilémov I.
3. místo
Hartig Aleš		
SDH Vilémov I.
Jednotlivci ŽENY:
1. místo
Hnyková Kateřina
SDH Vysoké nad Jizerou
2. místo
Jonová Karolína
SDH Jablonec nad Jizerou
3. místo
Jiroušová Zuzana
SDH Jablonec nad Jizerou

Pronajmu zrekonstr. byt 1+kk
s předsíní a příslušenstvím
(koupelna, WC), 36 m2, v 1. patře
cihlového udržovaného domu,
celoročně dobrý příjezd, Dolní
Rokytnice, objekt Vendulka.
Cena 4.000,- Kč / měs. + služby.
Možno pronajmout buď na trvalé
bydlení nebo i jen na zimní sezónu k rekreaci.
Reference o solventnosti nutné.
Další informace tel. 605 419 899
nebo mail iti@volny.cz
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Do okresního kola, které se bude konat v červnu příštího roku,
postoupila první dvě družstva z obou kategorií.
Závěrem bychom chtěli poděkovat:
 vlastníkům pozemků, kteří nám umožnili pořádat závody u kapličky,
 nájemci pozemků spol. Zemex, která nám zajistila posekání pozemků,
 spol. AVE za dosekání pozemků,
 Horské službě Rokytnice, která nám zajišťovala při závodech první
pomoc
 a všem, kteří pomáhali s přípravou a pořádáním soutěže.
Petr Matyáš
starosta SDH Rokytnice nad Jizerou

JUDr. Petr Holubička, advokát
V Aleji 282, Semily (modrý dům naproti nádraží ČD)
Tel.: +420 732 944 762 / E-mail: hoIubicka@akholubicka.cz
IČO 04577558 / ČAK č. 17032
________________________________________________________________________________________________

Nemovitosti
Kupní a darovací
smlouva
Advokátní
úschova
Vypořádání
spoluvlastnictví

Občanské právo
Náhrada škody
Nájem a bytové
právo
Smlouva o dílo
Vymáhání
pohledávek

Rodinné právo
Rozvod
manželství
Vypořádání
společného jmění
Úprava poměrů
dětí

Trestní právo
Obhajoba
Zastupování
poškozených

Pracovní právo
Obchodní korporace
Společenství
vlastníků
Spolky
Správní právo a další
Přestupky

Mojí specializací jsou nemovitosti, avšak pomoci vám mohu ve většině právních
situací každodenního života, a to mnohdy i on-line, bez nutnosti absolvování osobní
schůzky. Konzultaci si můžeme sjednat na výše uvedených kontaktech. Každý první
čtvrtek v měsíci poskytuji právní služby také v prostorách MÚ Jablonec nad Jizerou
(9 - 16, event. dle dohody). Informativní konzultace do 15 minut poskytuji zdarma.
10-11/2017
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 14. 10., 19:00 | Rocková noc na Háskově – účinkují kapely Rappl,
Spheres a Ondřej Smeykal
 30. 10., 19:30 | Ani za milion! – detektivní komedie s Michaelou
Kuklovou a Lukášem Langmajerem, v KD, vstupné: 250,- Kč

 13. – 21. 10. | Krakonošův divadelní podzim – XLVIII. národní
přehlídka venkovských divadelních souborů
 25. 11., 11:00 | Svatokateřinský trh – trh s tradičním zbožím
spojený s rozsvícením vánočního stromu, doprovodný program,
ohňostroj

 Stanový
 25. 11., 13:00 – 17:00 | Vánoční řemeslná dílna – adventní věnce

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

 Jilemnice
 15. 10., 15:00 | Nezbedná pohádka o Koblížkovi – uvede
Nezávislé divadlo
 19. 10., 19:00 | Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy – vstupné:
260 – 280,- Kč
 20. 10., 7:00 – 15:00 | Farmářské trhy – na Masarykově náměstí
 22. 10., 10:00 | 23. ročník Jilemnického krosu na lyžařských tratích na Hraběnce
 3. 11., 7:00 – 15:00 | Farmářské trhy – na Masarykově náměstí
 5. 11., 19:00 | Iluzionisté – hrají Stanislav Zindulka, Jakub Zindulka
a Olga Ženíšková – vstupné: 280 – 300,- Kč
 19. 11., 18:00 | Koncert skupiny Jak je neznáte – hudební projekt
Heleny Maršálkové a Marcely Voborské, zpěvaček legendární skupiny Pacifik. Vstupné: 200,- Kč
 3. 12. | Rozsvícení vánočního stromku – na Masarykově náměstí
 6. 12., 19:00 | Eva Urbanová a Moravské klavírní trio – vstupné:
490,- Kč
 16. 12. | Vánoční jarmark

 Semily

 11. 11., 19:30 | Účel světí prostředky – lehce erotická komedie,
uvede DS Tyl Slaná, v KD, vstupné: 80,- Kč
 2. 12., 13:00 | Vánoční trhy – na Dolním náměstí – stánky, občerstvení, kulturní program
 2. 12. | Andělská jízda – zvláštní parní vlak s mikulášskou nadílkou
a programem čertovské kapely na trati Martinice v Krkonoších –
Rokytnice nad Jizerou
 3. 12., 15:00 | Vánoční koncert – v kapli mistra Jana Husa v Berlíně
– Komorní sbor Pedagogické fakulty z Liberce
 10. 12., 16:00 | Trampoty čerta Huberta – uvede Divadélko Koloběžka, vstupné: děti zdarma, 50,- Kč / dospělý

 Harrachov
 17. – 18. 11. | Mezinárodní festival outdoorových filmů – David
wellness hotel Harrachov
 17. 11., 17:00 | Dobrovolnicí ve sluneční škole – přednáška české horolezkyně, cestovatelky a dobrovolné učitelky v indické škole
Blanky Nedvědické. David wellness hotel Harrachov
 18. 11., 17:00 | Z Krkonoš na střechu světa – zážitky z horolezeckých expedic (Afghánistán, Tádžikistán) Libora Duška z Vrchlabí
a Zdeňka Jirouše z Rokytnice n. J. David wellness hotel Harrachov

 Vysoké nad Jizerou

 19. – 21. 10. | Semilský paroháč – 19. ročník přehlídky divadelních
a loutkářských souborů
 25. – 28. 10. | Dny Pavla Tigrida – cyklus přednášek a seminářů,
hudební program
 12. 11. | Přehlídka dechovek – tradiční přehlídka dechové hudby
 17. – 18. 11. | Jazz pod Kozákovem – 31. ročník tradičního hudebního festivalu
 25. 11. | Kyselo v Semilech – mistrovství České republiky o nejlepší kyselo. Restaurace v pivovaru, Husova ul.
Výstavy v Semilech:
 20. 10. – 26. 11. | Plastové hračky ze Semil – kolekce výrobků
semilské firmy Vista z 80. let minulého století
 20. 10. – 30. 11. | Dalibor Matouš – Obrazy – převážně méně známá díla z 60. let minulého století

Nabízím zimní brigádu
na úklid sněhu frézou
(i v ranních hodinách).
Vlastní doprava.
Dolní Rokytnice 78
Tel. 603 774 975

 20. 9. – 27. 10. | Iveta Kovářová: Motivy z Roprachtic – výstava
kreseb s roprachtickými náměty ku připomenutí 665. výročí první
písemné zmínky o Roprachticích, v přízemí vlastivědného muzea
Rokytnický zpravodaj

10-11/2017

17

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci září a říjnu 2017 tito naši spoluobčané:
80 let

81 let
82 let

Šírová Lenka
Havel Jan
Mach Josef
Kučera Jaroslav
Vodička Antonín
Koldovský Jaroslav
Hejralová Marika

83 let

84 let
85 let

Patočka Miloslav
Kynčlová Alena
Cimplová Milada
Sedláková Hermina
Kocourek Miroslav
Husenicová Zlatuška

86 let

87 let

Pavlatová Helena
Ledlová Maria
Řehořková Marie
Kynčl Bohumil
Řehořek Vlastimil
Patočková Dagmar
Prokopcová Eva
Košťáková Anežka

88 let

Prajzler Karel
Votočková Irena
89 let Pajurková Miloslava
90 let Králíčková Libuše
92 let Holatová Hana

Všem oslavencům blahopřejeme!

Z historie města
ROKYTNICE HORNICKÁ
Stříbrné rudy na Rokytnicku byly již známé v první polovině 16. století. Zdejší ložiska nechal zkoumat v roce 1625 Albrecht z Valdštejna.
Odkryla se při tom celá řada starších důlních prací (převážně z Gendorfovy doby) v prostoru od Kotle přes Sachrův hřeben až do jižní
části Dolní Rokytnice k Havírně na Jizeře. Provoz se rozšířil a na místo
směnmistra byl povolán odborník z Jáchymova Hieronimus Brenner.
Setkáváme se tady již v roce 1630 s mnoha doly a štolami nejrůznějších jmen: důl Svornost, Emanuel, Krásná Marie, Nanebevstoupení
Krista, Sv. Jakub, Sv. Albrecht, Sv. Filip, Na Jabloni, štoly Knoblochova,
Dědičná, Sv. Jana, Sv. Benedikta aj.
Nejvýše položeným dolem byl „Vysoký hrad“ na Kotli otevřený
v roce 1630. Ruda odtud musela být snášena k huti do Rokytnice. Za
jeden dopravený centýř (61,6 kg) se platilo 12 krejcarů. Většina z uvedených dolů neměla dlouhého trvání. V roce 1636 byl v provozu jen
důl „Darované štěstí“, hluboký šedesát metrů. Do královské mincovny
se v roce 1630 odvedlo přes 57 kg stříbra jako výtěžek z 288 metrických centů rud.

Valdštejn vydal 19. července roku 1625 řád pro jilemnické, vrchlabské a hostinské doly. Přislíbil v něm horníkům obytná stavení a možnost získání selských událostí za výhodných podmínek. Jeho smrt však
i na Rokytnicku znamenala výrazný úpadek dolů, a tak v roce 1673 na
hlavním zdejším dole „Darované štěstí“ pracoval již jen jeden štajgr
a tři havíři. A tak Jan W. Zahradecký, jilemnický purkrabí, 17. června
1702 sděluje hraběti Harrachovi, že doly jsou „úplně zpustlé a propadlé“.

18

SNAHY O VZKŘÍŠENÍ STARÉ HORNICKÉ SLÁVY
Po skončení třicetileté války a překonání poválečné krize se noví
majitelé panství snažili obnovit slávu krkonošských dolů, a hlavně
obnovit dřívější zisky. Doly, jejich zařízení i hutě našli však většinou
zpustlé, zanedbané, šachty zatopené, byl nedostatek horníků i štajgrů. Pouze některý důl zůstal trvale v provozu, většinou však značně
omezeném. Rovněž povrchové, dobře přístupné žíly byly většinou

vyčerpány a těžba musela nutně zasahovat do větších hloubek. V Rokytnici žádali finančně slabí těžaři kutající v blízkosti starých šachet
o podporu státu k otvírce chudé stříbrné žíly. Ovšem státní správa
po prohlídce dolů rozhodla kutiska opustit.
Z roku 1814 pocházejí zprávy o obhlídce dolů na kalamín (smithsonit) a žádost o povolení kutaček na olovo v prostoru Rokytnice. Při rozsáhlém pokusu o vzkříšení těžby ložisek měděných rud v letech 1853
- 1856 byla u Horní Rokytnice postavena úpravna a třídírna rud. Rakouská národní banka však v roce 1861 odmítla další úvěr, když zjistila
velmi nízký obsah stříbra a mědi ve vzorcích. V kutání pokračovala
podnikatelská firma Liebig, Klein a Lanna. Ovšem pokus skončil v roce
1865 ztrátově, stejně jako kutání německého podnikatele Abresche
v roce 1909. V roce 1951 probíhaly výzkumné práce v oblasti většiny
starých ložisek v Rokytnici nad Jizerou, bohužel bez většího úspěchu.
D.J.
Foto: V. Vančura, ml.

Přivýdělek.

www.primavydelek.cz
10-11/2017
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Informace z městské knihovny
Nové knihy na září
Romány pro ženy:
»» Bolavá – Ke dnu
»» Körnerová – Císařská vyhlídka (5.)
»» Šlik – Tržiště
»» Higgins – Návrat na vinici
»» Walden – Znamení osudu
»» Burton – Múza
»» Franze – Advokátova dcera
»» Rosen – Malé černé a devět žen
+ fantasy romány pro ženy
(a starší dívky):
»» Patrick – Zapomnění
»» Maas – Dvůr trnů a růží
»» Jones – Druhý hrob nalevo
»» Ahern – Vadná
Romány psychologické
a společenské:
»» McCann – Co svět světem stojí (mozaika příběhů z různých sociálních
vrstev New Yorku)
»» Giordano – Tělo (román o příčinách
a podobách válek mezi lidmi)
»» Némirovská – Francouzská suita
(Francie za okupace zobrazená
různými pohledy a osudy)
»» Niedlich – Smrt a jiné vrcholy mého
života (obyčejný i neobyčejný
životní příběh kluka z Berlína)
Autobiografie, vzpomínky:
»» Hoffmanová – Cesty (osobní vzpomínky, vyznání a zamyšlení)

»» Koubská – Dědečkův deník. Obyčejný život v neobyčejných dějinách.
Nebo naopak?
»» Dušek – Krkonošští rodáci vzpomínají. Dramatické příběhy z válečných i poválečných let
»» Juračka – Paměti starého práškaře
(letecké vzpomínky pilota ČSA)
Humor (všeho druhu):
»» Nepil – Srpen s bejbinkou (humor
laskavý)
»» Loe – Doppler (humor absurdní)
»» Barry – Randit můžeš až po
čtyřicítce (fejetony otce, manžela,
spisovatele, turisty…)
»» Parzybok – Gauč (dobrodružně-mysteriózní příběh)
Napětí, detektivky,
dobrodružství:
»» Jareš – Vor v zákoně
»» Smith – Agent 6
»» Hawkins – Do vody
»» Child – Jatka
»» Penny – Oživlý kámen
»» Robb – Ruka ruku myje
»» Weaver – Není cesty zpět
»» Niedl – Růže a lev (2. díl historické
řady)
»» Vondruška – Vzpoura goliardů
(historická detektivka)
»» Crouch – Temná hmota (sci-fi)
»» James – Vraždy podle návodu (dar)

Nové knihy na říjen
Romány pro ženy + společenské a psychologické romány:
»» Körnerová – Znamení jednorožce
»» Třeštíková – Osm
»» Tejkalová – Miss cirkus
»» Ferrante – Příběh nového jména (2.)
»» Morton – Ztracený slib
»» Jefferies – Plantážníkova žena
»» Richman – Kabinet milostných
dopisů
»» Wells – Na konci samoty
»» Mankell – Italské boty
Romány životopisné
a historické + skutečné osudy:
»» Storey – Mramor a plátno
»» Larson – Ďábel v bílém městě
aneb Vraždy, kouzla a šílenství na
výstavě, která změnila Ameriku
»» Szczygiel – Gottland
»» Ware – Čeho před smrtí nejvíce
litujeme
»» Deníky Ondřeje Sekory
(1944 - 1945)
»» Šámal – Záchranáři. Tragédie
a příběhy (regionální literatura)
Humor:
»» Šťastná – Dobrá tak akorát
(fejetony)
»» Pratchett – Pastýřská koruna
(fantasy)

Nové knihy v oddělení pro dětské a dospívající čtenáře
Pro předškoláky a nejmladší
čtenáře:
»» Ne! Řeklo strašidýlko
»» Pohádka o Ipsíkovi
»» Jak se Josífek s Jožinkou ztratil
a nevěděl o tom
»» Tappi a podivuhodné místo
»» Hravouka
Pro začínající čtenáře a mladší
školáky:
»» A-Ž půjdeš do školy. Pro kluky, co se
neztratí. A-Ž půjdeš do školy. Pro
holky, co se neztratí
»» Ondráškova abeceda
»» Ukradená cukřenka (Peroutková)
»» Kája + Oliva (Barrows)
»» To budete čubrnět! Hravá knížka
plná úkolů (Suchá)
Rokytnický zpravodaj
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»» Copperman, Cohen – Otázka
neznámého manžela
Napětí a dobrodružství:
»» Child – Varovný signál
»» Bolton – Má ji rád, nemá ji rád
»» Jacobsen – Odplata
»» Goffa – Mezi dvěma ohni
»» Stevens – Maska
»» Läckberg – Mořská panna
»» Böjrlind – Skočný příliv
»» L´amour – Poušť nezná slitování
(western)
»» Niedl – Ve službách mocných (3. díl
historické série)
Populárně-naučná literatura:
»» Bartoš – Příběh Labské boudy
(regionální literatura)
»» Ptáci našich zahrad v životní
velikosti
»» Nábytek z palet
»» Frajer. Příběh Jiřího Ježka, paralympijského vítěze v cyklistice
»» Náš Václav Havel. 27 rozhovorů
o kamarádovi, prezidentovi,
disidentovi a šéfovi
»» Války pro víru. Bitvy a osudy válečníků (1526 - 1588)
»» Evropské panovnické rody v zrcadle
svých skandálů
»» Dobrodružný svět Zdeňka Buriana

3/2017

»» Policejní křeček (Krolupperová)
»» Justýnka a asistenční jednorožec
(Maďarková)
»» Kapřík Metlík (Opatřil)
Pro starší čtenáře a čtenářky:
»» Kinney – Deník malého poseroutky
(11.)
»» Russell – Deník mimoňky (10.)
»» Kratochvíl – Bouráci (Pachatelé
dobrých skutků 4.)
»» Brezina – Přízraky bez tváře (Klub
záhad). Ztraceni v džungli (Čtyři
kamarádi v akci)
»» Blyton – Tajemná řeka
»» Patterson – Můj brácha robot
»» Peirce – Velkej frajer Nate, když mu
docvakne (5.)
»» Horst – Záhada mloka

»» Black – Panenka z kostí
»» Peers – Zloděj luridia
»» Star Wars – Skrytá hrozba

»» Reger – Emily Strange. Divná
a divnější
»» Daughery – Noční škola 1., 2.

Pro dospívající:
»» Cass – Dcera
»» Flanagan – Hraničářův učeň (7., 8.,
9., 10.)
»» Hunter – Les plný tajemství (Kočičí
válečníci 3.)

Komiksy:
»» Gulledge – Kreslený svět podle
Annie
»» Novák/ Jaromír 99 – Zátopek …
když nemůžeš, tak přidej!
»» To bych zvládl taky (o moderním
výtvarném umění)
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Sport

 DĚTSKÁ OLYMPIÁDA 2017
V Rokytnici nad Jizerou v neděli 10. září 2017 vzplál oheň
na Dětské olympiádě 2017. Zúčastnilo se 54 dětí a soutěžilo se
v 6 disciplínách.
Oddíl ASPV TJ Spartak v Rokytnici nad Jizerou uspořádal pro děti
1. ročník Dětské olympiády pro všechny věkové kategorie. Zúčastnily
se děti od 2 do 12 let. Při konání olympiády účastníci prožili atmosféru
a způsob organizace podobné skutečným olympijským hrám.
„Všichni vyhrát nemůžete, ale důležité je, že jste tady“, komentoval
zahájení Dětské olympiády moderátor a DJ pan Miroslav Šmíd, který
dodal celé olympiádě „šťávu“.
Děti závodily v šesti disciplínách – běh, skákání v pytlích, koulení na
bránu, vrh do dálky, skok do dálky a obří opičí dráha, která u všech
dětí zvítězila jako nejoblíbenější disciplína. Všechny děti závodily
s nadšením a velkým nasazením, neboť každý chtěl vyhrát a dostat
medaili. Děti byly rozděleny do různých kategorií - děti do 3 let, chlapci
4 – 6 let, děvčata 4 – 6 let, chlapci 7 – 10 let, děvčata 7 – 10 let, děvčata
11 let a více a chlapci 11 let a více.
Za své snažení obdržely všechny děti účastnický diplom a vítězové
ve své kategorii opravdové medaile a ceny.
Původně jsme plánovali olympiádu na hřišti ZŠ, pro nepřízeň počasí byla olympiáda přesunuta do haly. Nakonec jsme se všichni shodli,
že zázemí haly je ideální. Děti se můžou těšit na další ročník v roce
2018, kde bude více disciplín, jak v hale, tak venku a pro starší děti plánujeme soutěžení v týmech. Mottem Dětské olympiády je: „Společně,
ne vedle sebe“. Děti spolu sdílely radost z vítězství, jedno druhému
pomáhaly a motivovaly se.

 ŠACHY
 30. září na konferenci ve Frýdlantu byly také rozlosovány
soutěže družstev v našem kraji na sezónu 2017 – 2018. Naše
A družstvo bude opět hrát krajský přebor, kde hraje 12 oddílů. 1. kolo začne 29. 10. 2017. B mužstvo bude hrát krajskou
soutěž skupina Východ. Zde hraje 8 mužstev. Soutěž začne
15. 10. 2017.
 1. 10. 2017 se hrál v Liberci u příležitosti Dne seniorů
turnaj jednotlivců v této věkové kategorii. Hrálo se tempem
2x 25 min na partii na 7 kol. Z našich hráčů obsadil Z. Hollmann 2. místo ziskem 6 bodů. J. Hanuš obsadil 8. a J. Veverka
11. místo. Turnaj byl dobře organizován zástupci Šachového
oddílu Frýdlant.
Z. Hollmann
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Poděkování partnerům a organizátorům
Dovolte mi tímto upřímně poděkovat všem partnerům a organizátorům, kteří od června 2017 věnovali svůj čas přípravám Dětské
olympiády.






Sponzoři
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Kateřina Javůrková – prapor Olympijských „čtverců“
Firma Ing. Josef Blažek – medaile
Kavárna Pralinka – poukázky
Emba spol. s r.o.

Organizátoři
 Za oddíl ASPV: Lenka Votočková, Michaela a Pavel Hnykovi, Matěj Šimůnek, Standa Hartych, Iva Tadrová, Iva Šaldová, dále Eva Havlová.
 Výpomoc na stanovištích: Karolína Hnyková, Ellen Počinková
a Anna Martinová
10-11/2017
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 SILOVÝ TROJBOJ

GPC WORLD
CHAMPIONSHIPS 2017
TRUTNOV 16. - 23. 9. 2017

NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
V SILOVÉM TROJBOJI ZAZÁŘIL

TOMÁŠ SEDLÁČEK.
V KATEGORII MASTERS DO 100 KG OBSADIL

1. MÍSTO A STAL SE TAK

MISTREM SVĚTA.

European Men‘s Classic Bench Press Championships
Ylitornio / Finland 10. – 13. srpen 2017

Finsko – Mistrovství Evropy
v klasickém (RAW) benchpressu 2017

JAKUB SEDLÁČEK
z Rokytnice nad Jizerou se stal novým

MISTREM EVROPY
a držitelem nového evropského rekordu.

Rokytnický zpravodaj
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 TENIS

10. ročník tenisového turnaje Rokytnice Open - Hotel Helena
Turnaje se letos zúčastnilo 11 párů z celého kraje a nakonec zvítězila kombinovaná dvojice Kučera - Grunt (Rokytnice, Svatoňovice).

PD

 TJ SPARTAK Rokytnice nad Jizerou
Nabízené sportovní
aktivity pod
vedením
cvičitele
/ trenéra cvičitele
- TJ Spartak/Rokytnice
Nabízené
sportovní
aktivity
pod
vedením
trenéra – TJ Spartak Rokytnice
SPORTOVNÍ HALA
cvičení rodiče a děti

děti od 2 do 5 let
v doprovodu dospělých

Z. Počinková

pondělí

15:30 - 17:00

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

SM systém

dospělí

A. Setunská

čtvrtek

18:00 - 19:15

40,- Kč/ lekce/ člen TJ, 80,- Kč/ lekce/ nečlen TJ *
důchodci: 500,- Kč/ šk. rok/ člen TJ, 800,- Kč/ šk. rok/ nečlen TJ **

volejbal

5. - 9. třída

B. Patočka

fotbal

děti

15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
17:00 - 18:30

spinning

děti, dospělí

M. Kousal
Šaldová,
Kralovičová,
Barešová

LK - alpské disciplíny
Sportovní středisko

mladší a starší žactvo

J. Samohel
F. Trejbal

LK - alpské disciplíny
Sportovní středisko

přípravka a předžactvo

J. Machačová
I. Hrbek

úterý,
pátek
úterý
úterý
středa
neděle
pondělí
středa
pátek
neděle
úterý
čtvrtek

E. Novotná

pondělí

16:00 - 18:00

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

M. Hnyková, M. Hnyk

čtvrtek

16:00 - 17:00

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

KUŽELNA ROKYTNICE NAD JIZEROU
kuželky
5. - 9. třída
TĚLOCVIČNA ZŠ ROKYTNICE
cvičení pro předškoláky

MŠ

dle domluvy
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00
17:30 - 19:00
16:00 - 17:30
16:00 - 17:30

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 ***

2 500,- Kč/ pololetí ***

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

TJ Spartak hledá trenéry/trenérky volejbalu dětí:
Pro oddíl volejbalu – mladší a starší žactvo – hledáme trenéry!!!
Požadavky:
1) láska k volejbalu
2) základní znalosti hry a pravidel volejbalu
3) chuť pracovat s dětmi
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NENECHTE
SE
P

Ř
E
M
LOUVAT A
1) práci se sportuchtivými dětmi
P
 OJĎTE
S DĚTMI HR
2) alespoň minimální odměnu za vedení
ÁT
V

OLEJBAL ...
Kdo máte zájem, napište na info@spartak-rokytnice.cz
:-)

Slibujeme:
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 Poohlédnutí za letošní konferencí TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou z.s.
Ne zcela dávno na jedné konferenci
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou z.s. zazněla
slova z úst tehdejšího předsedy představenstva Spartaku Rokytnice a. s. o naléhavosti
změny v řízení zimního střediska Spartaku
Rokytnice a.s. – Horní Domky. Po časovém
odstupu lze s určitou jistotou hodnotit stav
věcí. Na letošní konferenci TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou z. s. po vyslechnutí jednotlivých zpráv o situaci v zimním středisku, které byly zalité optimismem a pohodou, je na
místě otázka, čemu se dá věřit, když se opět
lhalo. Jednak v informaci v oblasti stavebních
investic – kde nebyla řádná stavební povolení u všech akcí, dále se lhalo o vyškolení obsluh lyžařských vleků před sezónou; to však
neproběhlo. A co navíc – neřekla se pravá
příčina, proč nebyla včas zveřejněna výroční
zpráva Spartak Rokytnice a. s. Nejvyšší orgán
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou z.s. tudíž nedostal informaci o pravém stavu společnosti
Spartak Rokytnice a. s., a to jak v oblasti vlastního majetku, tak i prapodivných aktivit s půj-

čovnami, které musejí vést k finančním ztrátám společnosti. Je přinejmenším s podivem,
že auditor později výroční zprávu vypracoval, když inventury nebyly vůbec provedeny
a majetek chybí možná dodnes. Informace
z úst pana předsedy představenstva, že výroční zpráva nebyla vypracována z důvodu
změn ve složení představenstva, je jenom
opětovnou lží. Rovněž výzva pana předsedy
představenstva ve věci přenesení propagace
Spartaku na každého z nás je velmi působivá.
Zbývá zde jenom vysvětlení, co potom dělali
naši dva další manažeři pan Brunclík a paní
Balášová? Vložené vysoké náklady do těchto
dvou se totiž nikde finančně neprojevily, jak
sám pan předseda představenstva správně
konstatoval při hodnocení závěru poslední
zimní sezóny. Takže místo „montérkových“
kádrů je tu manažerská náhrada, ale s tím
rozdílem, že u těch „montérkových“ byla jejich práce vždy vidět a je vidět dodneška, samozřejmě při mnohem menším finančním
ohodnocení jejich práce. Dále není pravdou,

že těmto „montérkovým“ kádrům byla dána
výpověď z důvodu odmítnutí práce. Již dříve
dělaly všechno, co bylo potřeba. Tudíž opět
na konferenci promluvila lež. To, co ale může
posoudit každý návštěvník zimního střediska,
je poskytování služeb. Zde poklesla odbornost a kvalita. Zejména služby v poskytování
občerstvení, kde jsme se dostali do kategorie plastů. Pokud někdo chtěl vidět skvěle
fungující objekt občerstvení, musel navštívit
Akumu. Na konferenci jsem vyzval veškeré
kontrolní či revizní orgány Spartaku k vyšší
aktivitě a následně bylo dozorčí radě uloženo
prověření investiční stavební činnosti a proškolení v oblasti bezpečnosti práce. Dozorčí
rada tyto věci prověřila s výsledkem pouze
jednoho stavebního povolení. Pro doložení
výše zmíněných nedostatků v oblasti BOZ byl
předložen dozorčí radě zápis o výkonu dozoru z 10. ledna 2017 s uvedenými nedostatky.
Roman Ruščak

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
připravuje pro následující období tyto akce:
Do vrchlabského muzea
 Dne 8. 10. 2017 v 9:00 hod. sraz u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz.
Do Vrchlabí se jede vlastními auty. Ve Vrchlabí navštívíme expozici muzea, které se na několik let z důvodu rekonstrukce uzavírá.
Možno se domluvit na dalším programu.
 Akci organizuje: Jaroslav Hejral, tel: 737 248 405

Rozhledny Českého ráje
 Dne 14. 10. 2017 odjezd v 8:03 hod. linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Semil (bus staví v Rokytnici n. Jiz. na
všech zastávkách), odtud vlakem do Líšného.
 Trasa: Líšný, zámek Malá Skála, Panský hřbitůvek, Bobov, Kopanina, Frýdštejn, Pantheon, Malá Skála. Celkem cca 14 km.
 Odjezd busem v 16:17 hod., příjezd do Rokytnice n. Jiz. v 18:04
hod.
 Akci organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600

Opékání buřtů u saní
 Dne 28. 10. 2017 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: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735

5. Svatomartinský výlet
 Dne 11. 11. 2017 v 6:03 hod. odjezd linkovým busem z Rokytnice
n. Jiz. od ČSAD do Martinic (bus staví v Rokytnici n. Jiz. na všech
zastávkách). Zde přesedneme na vlak do Staré Paky a odtud pěšky přes Studenec do Martinic. Tradiční oběd Na Špici.

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

Výlet k rozhledně U Borovice
 Dne 17. 11. 2017 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem z Horní
Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Vysokého n. Jiz., náměstí (bus staví
v Rokytnici n. Jiz. na všech zastávkách). Odtud pěšky k rozhledně
U Borovice a zpátky. Trasa do 10 km. Návrat linkovým busem
nebo pěšky.
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557

Vánoční trhy v Turnově
 Dne 9. 12. 2017 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Turnova (bus staví v Rokytnici n. Jiz. na
všech zastávkách). Od terminálu u vlakového nádraží se vydáme
na náměstí, kde se konají vánoční trhy.
 Z Turnova se přesuneme pěšky na Malou Skálu - cca 8 km a odtud odjezd linkovým busem v 14:45 hod. nebo v 16:17 hod. Komu
se nechce pěšky na Malou Skálu, může jet z Turnova stejnými
busy, kdy odjezd je asi o 15 min. dříve než z Malé Skály.
 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. Výčet akcí nemusí být konečný. Změna
programu je vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com

Koupím do sbírky STARŠÍ PIVNÍ PŮLLITRY, TŘETINKY A CEDULE. VELICE DOBŘE ZAPLATÍM. Tel.: 604 723 161
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Vítání občánků
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 23. září 2017 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Šanko Vojtěch

Šírová Amálie

Flieger Robin

Metelková Eliška

Rybářová Linda

Kučera Jaroslav

Skácelová Natália

Slavík Jakub

Adámek Marek

Pozdníčková Dorota

Cermanová Natálie

Svoboda Štěpán

Hnyk Karel

Kratochvílová Stela

Děkujeme pí učitelkám Elišce
Vránové a Andree Kolářové
a dětem z Mateřské školy
v Dolní Rokytnici za velmi
hezké básničky.
Lukeš Erik

Večerníková Ema

Šimůnek Vincent
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