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Cena 18,- Kč

Nová výstava
v Galerii Starý kravín
Možná jste už slyšeli o destinačních omalovánkách z našeho kraje. Možná ale nevíte, že jejich ilustrátorkou je rokytnická rodačka Eva Hanoutová.
V Muzeu a galerii Starý kravín ve Františkově právě probíhá nová výstava „Krásné dny bez mraků, ale Oblak v batohu!“, kde můžete shlédnout nejen její perokresby z destinačních omalovánek, ale také z nového omalovánkového
kalendáře. Přijďte a nechte se inspirovat vybarvenými obrázky dětí z několika krkonošských škol a dospělých omalovánkářů z celé ČR.
Pokračování na straně 8

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec letošního roku je na dosah a přichází období jeho hodnocení. Proto bych rád, stejně jako každý rok, v krátkosti zrekapituloval
jeho nejdůležitější události.
Velmi důležitý je pro město každoročně rozpočet a zejména naplňování rozpočtových příjmů. Rok 2017 je z tohoto pohledu, stejně
jako rok 2016, velmi příznivý. Daňové příjmy budou předběžně ke
konci roku téměř o 2 mil. Kč vyšší, než bylo na začátku roku odhadováno. Tento trend souvisí zejména s vyšším výběrem daní ze strany
státu, s růstem české ekonomiky a vliv měla jistě také dobrá zimní sezóna 2016/2017. Kromě těchto pozitivních dopadů nám však pozitivní
vývoj české ekonomiky začíná přinášet i některé problémy.
Například díky historicky nejnižší nezaměstnanosti je velký problém sehnat kvalifikovanou pracovní sílu, a to nejen pro město, ale
zejména pro podnikatelské subjekty ve všech oborech.
Další negativní důsledek je skutečnost, že Česká národní banka
v letošním roce začala po mnoha letech zvyšovat základní úrokovou
sazbu, čímž patrně končí pro obce velmi výhodné období, kdy si mohly od bank půjčovat peníze na investiční akce téměř zadarmo. Naštěstí jsme v rámci stávajících úvěrů města dohodli v minulých letech
s bankami velmi výhodné snížení úrokových sazeb s dlouhou fixací,
takže vyšší úrokové sazby bychom měli pocítit až v případě přijetí dalších úvěrů v budoucnu.
Posledním negativním důsledkem, který bych rád zmínil, je skutečnost, že při zadávání zakázek, zejména na stavební a projekční práce,
je problém sehnat firmy s volnou kapacitou. To má samozřejmě ve
finále negativní vliv na ceny těchto prací.
I když ekonomický růst ČR přináší tyto problémy, přináší i finance
do rozpočtu města. Co je však daleko větší problém, který mají bez
rozdílu všechna města a obce, jsou neustálé změny legislativy, v rámci
kterých stát přenáší na města stále více povinností a úkolů, a to bez
odpovídajících finančních prostředků. Například v rámci přenesené
působnosti, kterou si stát u obcí „objednává“, pokrývá stát příspěvkem na výkon státní správy pouze 50 – 60 % nákladů obce. K tomu
vláda během posledních dvou let naprosto nesystémově zvyšuje
v průběhu roku, kdy obce a města mají schválené rozpočty a mají již
vázánu většinu prostředků, platy úředníků a zaměstnanců komunálních organizací, a to bez zajištění financování tohoto navyšování.
Tento trend je bohužel v posledních několika letech čím dál horší,
v současné době každý druhý pracovní den vstupuje v platnost nový
zákon nebo novela a mnoho z nich přitom velmi výrazně ovlivňuje
města a obce.
I přes to, že samosprávy hospodaří nejlépe ze všech institucí a nemají rozpočtové schodky v řádech desítek miliard jako stát, ale naopak hospodaří s přebytkem, byl například schválen zákon o rozpočtové odpovědnosti, který nejen že obce omezuje v možnosti přijímat
úvěry, ale omezuje obecní rozpočty i v případě, že bude špatně hospodařit stát. K tomu stát neustále zpřísňuje kontrolu obcí, kdy obce
mohou kontrolovat duplicitně různé státní orgány – Finančním úřadem počínaje a Nejvyšším kontrolním úřadem konče. Výsledky těchto
násobných kontrol mají velmi často, jak potvrzují i soudy, naprosto
rozdílné, protichůdné a často i nesprávné závěry.
Snad jedinou pozitivní změnou legislativy v letošním roce je v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) navýšení podílu
obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 %, a to s účinností od 1. ledna 2018.
Návrh na zvýšení procenta, kterým se obce podílejí na celostátním
hrubém výnosu daně z přidané hodnoty, byl zákonodárnou iniciativou zastupitelstva Libereckého kraje. Tato změna RUD by měla v roce
2018 přinést obcím do rozpočtů zhruba 8,5 mld. Kč., pro Rokytnici
pak přibližně 2 mil. Kč. Obávám se však, že toto navýšení nepřinese
do obcí více potřebných investic, ale pomůže nanejvýš pokrýt pouze
zvýšené výdaje předurčené státem, které jsem již zmiňoval.
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I když bychom mohli očekávat, že se tato situace pro obce po říjnových volbách do poslanecké sněmovny zlepší, nedělám si za současné
politické situace moc iluzí, že by tomu tak bylo.
Po trochu pesimistickém úvodu bych se rád zmínil především
o tom, co se v roce 2017 v Rokytnici podařilo.
I v tomto roce jsme se výborně umístili v soutěži Zlatá popelnice za
rok 2016. Mezi městy Libereckého kraje do 3.500 obyvatel jsme tentokrát skončili na krásném 2. místě a získali jsme tak kromě ocenění
i finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč.
V roce 2017 se podařilo opět prostřednictvím grantového fondu
města podpořit částkou 250 tis. Kč pořádání kulturních a sportovních
akcí, spolkovou činnost a práci s dětmi v našem městě.
Za veliký úspěch a asi i štěstí, je nutno považovat i skutečnost, že se
nám podařilo do Rokytnice sehnat v roce 2017 zubní lékařku MUDr. Císařovou a zřídit novou zubní ordinaci v budově základní školy.
V roce 2017 se opět zrealizovalo několik investičních akcí, některé
z nich s dotační podporou. Mezi nejvýznamnější patří:
 výměna oken na radnici – cena 270.364,- Kč (dotace 106.280,- Kč)
 stavební úpravy hygienického zázemí v MŠ Dolní Rokytnice – cena
1.130.004,48 Kč
 oprava komunikace Horní Ves – cena 2.121.550,22 Kč (dotace
957.804,- Kč)
 rekonstrukce přístupových lávek v MŠ Horní Rokytnice – cena
677.861,- Kč
 oprava božích muk v Rokytně – cena 57.500,- Kč (dotace 34.000,- Kč)
 rekonstrukce toalet v ZŠ – cena 83.218,81 Kč
 oprava cesty ke kapličce na Kostelním vrchu – 3. etapa - cena
383.900,39 Kč
 oprava cesty pod RTK – cena 116.576,19 Kč (50 % příspěvek od
vlastníků nemovitostí)
 workoutové prvky v Rokytnici nad Jizerou – cena 99.843,- Kč
 stavební úpravy ordinace zubního lékaře – 511.139,- Kč
 stavební úpravy účtárny na radnici – cca 350.000,- Kč (v realizaci)
V rámci těchto investičních akcí se podařilo opět kompletně opravit téměř 1 km místních komunikací a zlepšit tak celkový stav komunikací ve městě.
V září byla zahájena větší investiční akce „Zpřístupnění věže radnice
turistům“ za cenu 1.377.428,50 Kč a „Modernizace věžních hodin“ za
cenu 295.980,19 Kč. Tato akce byla podpořena dotací z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 820.000,- Kč a bude dokončena v roce 2018.
Kromě toho se v roce 2017 pořídily dva nové parkovací automaty
na náměstí, o jejichž výměně se uvažovalo mnoho let, a byla pořízena
dvě nová služební vozidla Dacia Duster a Škoda Rapid jako náhrada
za 13 let stará vozidla.
A co nás čeká v roce 2018?
V rámci investičních akcí nás čeká ve spolupráci s VHS Turnov realizace velmi finančně náročné akce Výstavba vodovodu Vilémov, jehož
součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba vodovodu
a kanalizace v lokalitě Dolní Rokytnice „nad Domovem důchodců“.
Součástí obou akcí je celoplošná oprava komunikací.
Další akce, na které město již získalo dotace a budou se realizovat
v roce 2018, jsou: Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici, Oprava
střechy márnice, Odpočívadlo na křižovatce turistických cest a cyklotras na Sachrově hřebeni, Oprava křížku ve Františkově.
Kromě toho jsou podány žádosti o dotace na akce: Rekonstrukce objektu bývalé jídelny, Vyhlídky na Strážníku včetně příjezdové
komunikace, Rekonstrukce přírodního divadla, Vybudování přechodů pro chodce na hlavní silnici (u hotelu Krakonoš, u jídelny, u DDM,
u zdravotního střediska, u betonárky, na Horním náměstí), Vybudo12/2017 – 1/2018
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vání přístřešku na nádoby na tříděný odpad za radnicí, Rekonstrukce
veřejného osvětlení ve Vilémově a Oprava cesty od Starého mlýna ke
Světlance. Pokud se městu podaří získat dotace na některé z těchto
akcí, budou se realizovat dle možností v následujících dvou až třech
letech.
Rok 2018 bude rokem volebním. Čekají nás hned troje volby, a to
v lednu volby prezidentské a v říjnu volby komunální a zároveň senátní. V rámci komunálních voleb tak budete moci zhodnotit práci vedení
města, rady a zastupitelstva za uplynulé čtyřleté období.

Vážení občané, závěrem mi dovolte, abych, jako každý rok, popřál nejprve Rokytnici nad Jizerou vydařenou zimní sezónu, dostatek
přírodního sněhu na sjezdovkách, méně sněhu na silnicích a hodně
spokojených návštěvníků. Vám všem pak klidné a radostné prožití
vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a do nového roku hodně
štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů a splněných přání.
Petr Matyáš
starosta

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Rozšíření kamerového systému
Rada města byla informována o zadání zakázky na rozšíření kamerového bezpečnostního systému společnosti Lenia s. r. o., Záhořanského 5/2008, 120 00 Praha z důvodu návaznosti na první dodávku
kamerového systému. Rozšíření kamerového systému spočívá v dodání zařízení a jeho instalaci pro nových pět kamerových bodů. V ceně
díla je zahrnuta dodávka, montáž, instalace, materiál a další práce,
cena celkem včetně DPH činí 143.582,- Kč a systém bude zprovozněn
v termínu do 31. 5. 2018.
Žádost o podporu akce XI. Andělská projížďka,
Duhová osada s.r.o., Drhleny č. ev. 176, 294 02 Kněžmost
Radě města byla předložena žádost Duhové osady s.r.o., Kněžmost o podporu akce XI. Andělská projížďka, která se připravuje na
2. prosince 2017. Jedná se o jízdy parním vlakem na trase Martinice
v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Program ve vlaku zpestřuje čertovská kapela s Mikulášem a andělem. RM schválila propagaci této
akce a poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč na činnost společnosti Duhová osada s.r.o.
Smlouva s Libereckým krajem o poskytnutí dotace – P
 ostup
Zdravého města Rokytnice nad Jizerou do kategorie C v rámci
MA21 z programu DF LK Podpora místní Agendy 21
Radě města byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace od
Libereckého kraje v rámci Postupu Zdravého města Rokytnice nad Jizerou do kategorie C v rámci MA21 z programu DF LK Podpora místní
Agendy 21. Smlouva zahrnuje několik dílčích aktivit jako např. seminář
pro Zdravé město a MA21 Rokytnice nad Jizerou na téma „Udržitelný
rozvoj“, Dny Zdraví – Střevo Tour (v rámci rokytnické poutě), jednotný
grafický styl pro Projekt Zdravé město, fórum Zdravého města – Spolu
pro Rokytnici, zlepšení úrovně technického vybavení při komunitním
plánování. Rada města uzavření smlouvy schválila.		
Poskytnutí finančního příspěvku na projekt Zdravý úsměv
Rada města byla informována o probíhajícím čtyřletém projektu
„Zdravý úsměv“, který vznikl na podporu dentální hygieny. Do tohoto projektu se zapojila Základní škola Rokytnice nad Jizerou od led-

na 2017, resp. děti obou stupňů základní školy. Dentální hygienu zde
vyučují v šesti lekcích profesionální lektoři s praktickým nácvikem,
děti dostanou balíček s pracovním sešitem pro motivaci a zpětnou
vazbu. Cena za kurz je 300,- Kč na dítě, přičemž 1/3 nákladů hradí
žáci, 1/3 Město Rokytnice nad Jizerou v rámci svého programu Zdravé
město a Místní agenda 21 a dotaci ve výši 1/3 přislíbila MUDr. Daniela
Zajícová, praktický stomatolog. RM pokračování Města Rokytnice nad
Jizerou v tomto projektu schválila.
Dotace z Dotačního fondu LK na akci „Oprava kamenného
křížku ve Františkově“
Radě města byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve
výši 32.000,- Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny na projekt „Oprava kamenného křížku ve Františkově“. Celkové náklady na projekt 66.550,- Kč, vlastní spoluúčast
34.550,- Kč. Rada města smlouvu schválila.
Prodej osobního automobilu Škoda Fabia Combi
Rada města byla informována, že oznámení o záměru prodeje
osobního automobilu Škoda Fabia Combi ve vlastnictví města bylo
dvakrát vyvěšeno na úřední desce městského úřadu (+ e-mailing), ale
žádný zájemce se ve stanoveném termínu nepřihlásil. RM proto navrhla nabídnout automobil k přímému prodeji prostřednictvím inzerátu na inzertních webových portálech (např. S-bazar) s tím, že vozidlo
bude prodáno prvnímu zájemci. Kupní cena byla ponechána ve výši
37.800,- Kč.
Školská rada Základní školy Rokytnice nad Jizerou
S ohledem na to, že se blíží ukončení funkčního období Školské
rady Základní školy Rokytnice nad Jizerou, proběhnou v souladu
s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, volby do školské rady
na období dalších 3 let. Školská rada má 6 členů, z nichž 1/3 jmenuje
zřizovatel, 1/3 volí zákonní zástupci dětí a 1/3 volí pedagogičtí pracovníci. Rada města byla požádána o jmenování 2 členů této rady. Po diskusi byli jmenováni současní členové, a to Mgr. Markéta Šmídová
a Mgr. Milan Javůrek.

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 pondělí 18. prosince 2017 ve školní jídelně od 17:00 hod.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.
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Zprávy z města a úřadu
Pracovní doba městského úřadu o vánočních svátcích:
V době od 25. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude většina oddělení městského úřadu
uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.
Otevřeny budou tyto úseky, a to následovně:

Úsek místních poplatků, finanční úsek, pokladna:
středa 27. 12. 2017

od 8.00 do 12.00 hodin

od 13.00 do 17.00 hodin

 V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel. 481 549 322 nebo
481 549 321.
 Úhradu místních poplatků nebo vydávání parkovacích karet lze řešit i v Městském informačním centru.

Stavební úřad:
středa 27. 12. 2017

od 8.00 do 12.00 hodin

od 13.00 do 16.00 hodin

 V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel. 481 549 314.

Svoz komunálních odpadů
o vánočních svátcích
Svoz komunálních odpadů z popelnic a modrobílé pytle na komunální odpad budou o vánočních svátcích, tj. v 52. týdnu (25. 12. – 31. 12. 2017)
a v 1. týdnu roku 2018 (1. 1. – 7. 1. 2018) probíhat
v tradičních dnech, tj. v pondělí a v úterý. Může
se však z technických důvodů stát, že popelnice
budou vyvezeny s 24 hodinovým zpožděním.
Počítejte tedy, prosím, s tím, že v obvyklý
vývozní den mohou popeláři přijet i v mimo
obvyklou hodinu, vývozní den je stanoven
v rozsahu od 0:00 do 24:00 hodin. Je proto důležité dávat popelnici k vysypání vždy večer před
vývozním dnem.

Provozní doba ve Sběrném
dvoře o vánočních svátcích

Sekretariát, podatelna:
středa 27. 12. 2017

od 8.00 do 12.00 hodin

od 13.00 do 14.00 hodin

 V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel. 481 549 311.
Zároveň upozorňujeme, že úřední ověřování podpisů v současné době
zabezpečují i pobočky České pošty, s. p.






středa 20. 12. 2017
neděle 24. 12. 2017
středa 27. 12. 2017
neděle 31. 12. 2017

13.00 – 18.00 hodin
ZAVŘENO
13.00 – 18.00 hodin
ZAVŘENO

Prosba ubytovatelům – úklid po novoročních ohňostrojích
Prosíme touto cestou provozovatele ubytovacích zařízení, zejména penzionů a hotelů, aby po svých
hostech zabezpečili úklid veřejného prostranství (chodníků, komunikací i ostatních ploch) po pyrotechnických výrobcích, ohňostrojích. V době mezi vánočními svátky a zejména při vítání Nového roku je
téměř u každého objektu odpalováno velké množství pyrotechnických výrobků a není v silách Města
následný úklid veřejných ploch zabezpečit.

Zimní údržba komunikací
v Rokytnici nad Jizerou 2017/2018

Pro následující zimní sezónu (2017/2018) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Režim zimní
údržby bude stejný jako v minulých letech a bude se
řídit Plánem zimní údržby schváleným Radou města
dne 9. září 2015.

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

4

Důležité upozornění – platby místních poplatků
v hotovosti bude možné hradit až od 15. ledna 2018
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou v současné době dokončuje rekonstrukci kanceláře finančního úseku. Důvodem je, že od roku 2018 bude pro všechny
platby v hotovosti včetně bankovní karty sloužit v pracovní době městského úřadu
centrální pokladna. Z důvodu dokončení rekonstrukce, úpravy kanceláře a i z důvodu nastavení nového účetního období nebude na počátku roku 2018 možné
přijímat platby místních poplatků v hotovosti, a to za komunální odpad,
za psy, za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.
Prosíme proto všechny poplatníky o pochopení této situace s tím, že výše
uvedené místní poplatky bude možné v hotovosti hradit až od 15. ledna 2018
(centrální pokladna v pracovní době městského úřadu, městské informační centrum mimo pracovní dobu městského úřadu). Centrální pokladna bude sloužit
i k výdeji nebo prodeji pytlů na směsný komunální a tříděný odpad.
Úsek správy místních poplatků bude nadále plnit činnosti při registraci, změnách, evidenci poplatků, jejich správě, kontrole a vymáhání. Z bezpečnostních důvodů již od nového roku nebude možné přímo na tomto úseku místní poplatky
v hotovosti hradit a vyzvedávat pytle.
Platby místních poplatků bude možné v průběhu ledna 2018 v případě zájmu
hradit bezhotovostně, zájemci se mohou osobně informovat v úřední dny na
městském úřadě (finanční úsek, úsek místních poplatků), telefonicky (481 549 322)
nebo e-mailem (poplatky@mesto-rokytnice.cz) na podrobnosti, kdy jim bude sděleno číslo účtu a příslušný variabilní symbol.
12/2017 – 1/2018
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Upozornění na úpravu dřevin a zeleně zasahujících do chodníků a pozemních
komunikací, upozornění ohledně odklízení sněhu
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou upozorňuje vlastníky pozemků a objektů, které
sousedí s chodníky a místními komunikacemi,
na povinnost údržby dřevin a zeleně, zasahující do prostoru chodníků a komunikací. Tato
povinnost údržby zeleně vyplývá z § 35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Vlastník pozemku je povinen úpravy zeleně
vzrostlé na jeho pozemku provést na vlastní
náklady.
V současné době je na některých místních
komunikacích a chodnících takový stav, že
přerůstající větve z dřevin na soukromých pozemcích omezují běžné užívání místních komunikací (zakrývají dopravní značení, znemožňují zaparkování, zhoršení průjezdnosti apod.)
a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na
nich (např. zhoršují rozhledové poměry).
Pokud vlastník pozemku nezajistí dostatečnou údržbu dřevin a zeleně, vyzve ho silniční
správní úřad k jejich úpravě a stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě. V případě, že nedojde k odstranění této zeleně ve stanovené lhůtě,

VOLBY
Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konaly volby do Poslanecké
sněmovny. Výsledky v Rokytnici nad Jizerou byly následující:







Počet okrsků:
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Volební účast v %:
Odevzdané obálky:
Platné hlasy:

2
2.294
1.458
63,56
1.458
1.450

Pořadí volebních stran








ANO 2011
Starostové a nezávislí
Občanská demokratická strana
SPD – T. Okamura
Česká pirátská strana
KSČM
ČSSD

počet hlasů

procenta

320 hlasů
216 hlasů
196 hlasů
182 hlasů
159 hlasů
82 hlasů
73 hlasů

22,06 %
14,89 %
13,51 %
12,55 %
10,96 %
5,65 %
5,03 %



















silniční správní úřad zahájí s vlastníkem pozemku správní řízení ve smyslu § 35 zákona 13/1997
Sb., a bude mu stanovena lhůta pro odstranění.
V případě, že ani v této lhůtě nedojde k nápravě, ořez přerostlé zeleně zajistí městský úřad
na vlastní náklady a vynaložené náklady bude
požadovat po vlastníkovi pozemku.
Stejné upozornění se týká i odklízení sněhu spadlého ze střech domů. V případě pádu
sněhu na komunikaci je povinností vlastníka
objektu sníh neprodleně odstranit. Pokud není
v jeho možnostech toto učinit, může s Městem
Rokytnice nad Jizerou uzavřít smlouvu, která
tyto situace řeší. Zcela nepřípustné je vyhazování sněhu z okolí domů do komunikací. Toto
se děje poměrně často a způsobuje to velké
dopravní problémy.
Tato opatření by měla vést ke zlepšení dopravní situace na území našeho města a měla
by mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

KDU-ČSL
TOP 09
Strana svobodných občanů
Rozumní – stop migraci, diktát EU
REALISTÉ
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Dobrá volba 2016
SPORTOVCI
Řád národa – Vlastenecká unie
SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka
Česká strana národně sociální
Strana práv občanů
Cesta odpovědné společnosti
Blok proti islam. – Obrana domova
Referendum o Evropské unii
Občanská demokratická aliance

60 hlasů
60 hlasů
31 hlasů
27 hlasů
13 hlasů
10 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
0 hlasů
0 hlasů

4,13 %
4,13 %
2,13 %
1,86 %
0,89 %
0,68 %
0,34 %
0,27 %
0,20 %
0,20 %
0,13 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0%
0%

Podrobné informace o výsledcích voleb v rámci České republiky
i o získaných mandátech např. z kandidátních listin pro Liberecký kraj
zájemci naleznou na www.volby.cz.

Volby prezidenta České republiky
 Volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 12. – 13. ledna
2018.
 Pokud nebude v prvním kole prezident zvolen (kandidát by musel
získat nad 50 % všech hlasů), bude se konat II. kolo voleb, a to ve
dnech 26. – 27. 1. 2018 (zde se bude vybírat ze dvou kandidátů,
kteří v I. kole získali nejvíce hlasů).
 Volební okrsky v Rokytnici nad Jizerou jsou stejné jako v předchozích letech:
1) Městský úřad, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou – zasedací místnost v přízemí
2) Dům dětí a mládeže Pod Střechou, Horní Rokytnice 467,
512 45 Rokytnice nad Jizerou – společenská místnost
Rokytnický zpravodaj
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Vodohospodářské sdružení Turnov
Stanovení ceny vodného a stočného pro
rok 2018 na území měst a obcí sdružených
ve Vodohospodářském sdružení Turnov
Výše ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov
6. listopadu 2017.
1. Cena vodného a stočného se nemění
Bylo dohodnuto, že cena bude v roce 2018 ponechána na stejné
výši jako v letošním roce a nebude tedy uplatněn žádný meziroční
nárůst vodného, stočného a ani celkové ceny.
2. Celková cena (m³) pro rok 2018
Vodné je ponecháno na stejné hodnotě 46,96 Kč bez DPH a stočné na stejné hodnotě 44,61 Kč bez DPH. Celková součtová cena vodného a stočného bude činit 91,57 Kč bez DPH. Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH tedy zůstane na letošní výši
105,30 Kč, z toho cena vodného bude 54 Kč a stočného 51,30 Kč.
3. Východiska pro projednávání cenové otázky rok 2018
Starostové měst a obcí se prakticky již od počátku letošního roku
zabývali otázkou, jak se postavit k cenové problematice roku 2018.
S ohledem na celkovou situaci ve vodárenství v České republice začali vážně řešit, zda opravdu neponechat cenu alespoň jeden rok na
stejné úrovni, nebo zda ji opět meziročně navýšit podle schválených
dřívějších dohod.
Ve prospěch rozhodnutí o ponechání ceny na stejné výši mluvily
 ásledující argumenty:
n
 V roce 2016 obdrželo VHS Turnov mimořádný doplatek evropských dotací, který vytvořil dostatečný peněžní zdroj pro financování našich největších a dlouhodobě připravovaných investic.
 V rámci otevřeného a spravedlivého soutěžního prostředí na dodavatele akcí, které přináší stále daleko nižší ceny, než udává projekční odhad ceny investice, šetří VHS Turnov prakticky při každé
akci významné peněžní prostředky.
 Investiční partneři VHS Turnov – Liberecký kraj, města, obce, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR i další
privátní subjekty – poskytují VHS významnou dotační finanční podporu pro většinu investičních záměrů.
 Je skutečností, že většina vlastníků vodohospodářské infrastruktury postupovala v minulých letech v otázce navyšování ceny daleko
opatrněji. Cena na našem území rostla v posledních čtyřech letech
průměrně o 3,7 % ročně a dostala se do první desítky obdobně
velkých nebo větších územních celků v celé ČR.
Pro standardní meziroční navýšení ceny mluvily tyto důvody:
 Cenová dohoda o postupném navyšování uvnitř VHS by měla být
dodržována, pokud se chceme chovat odpovědně vůči dalším generacím, protože nároky na obnovu zastaralého majetku jsou stále daleko vyšší než náš příjem peněz z vodného a stočného.
 Aktuálně získané evropské dotace na velké investice si vyžádají spolufinancování z našich vlastních zdrojů – prakticky všechny
naše volné peníze budou využity na pět největších akcí. Pokud
nebude přijato nějaké jiné mimořádné finanční opatření (úvěrové
prostředky nebo mimořádné dotace od měst a obcí), tak nebude
mít VHS Turnov již v roce 2019 dostatek zdrojů ani na ty nejpotřebnější menší investiční akce v malých obcích i městech.
 Inflační nárůst přímo ovlivňující provozní náklady a zisk provozovatele v cenové kalkulaci narostl meziročně výrazněji, a pokud bude
vůle zachovat stejnou cenu, tak bude nutné rozhodnout o snížení
základního příjmu z vodného a stočného – nájemného.
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Posuzování uvedených východisek vyústilo do klíčového rozhodnutí o stanovení optimální výše ročního nájmu
za pronajatý vodohospodářský majetek. Ten VHS Turnov
dostává jako svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v každoročním cenovém jednání ovlivnit,
protože všechny ostatní položky, které společně vytvoří cenu vodného a stočného, byly stanoveny předem v soutěžním koncesním řízení.
Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používá se tedy jako základní a zásadní položka pro financování
potřebné obnovy majetku, na spolufinancování nově připravovaných
investic, dílčí provozní výdaje, výdaje na chod VHS a na splátky úvěrů
z minulých let. Podílově je nájemné ve skvělé cenové struktuře oproti
jiným vlastnickým skupinám v ČR – tvoří reálně 53 % z vybraných peněz od zákazníků.
Na konečném jednání starostů byla nakonec zvolena hodnota
 ájmu pro příští rok ve výši 100 mil. Kč. Hodnota nájmu je o více jak
n
3 mil. Kč nižší než v letošním roce, a to proto, aby mohla být zachována stejná cena vodného a stočného i pro příští rok.
Finální návrh ceny byl posouzen a schválen cenovou regulací státu. Je příznivé, že ani zdaleka nedosahuje stanovenou sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti. Z těchto
všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí
opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí
a odpovědností.
Věříme, že obyvatelé i firmy na našem území letošní příznivé cenové rozhodnutí pozitivně ocení.
Ing. Milan Hejduk,
předseda Rady sdružení VHS Turnov

DALŠÍ OKOLNOSTI MAJÍCÍ VLIV
NA STANOVENÍ CENY
V rámci diskuze představitelů měst a obcí přesto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského
majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou
bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali,
protože bychom tím dostali cenovou úroveň do nepřijatelné výšky
z pohledu veřejnosti.
Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitnímu koncesnímu řízení může v kalkulaci vodného a stočného meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina provozních nákladů jen o výši
inflace. Ta sice nebyla celkově vysoká, ale meziročně zaznamenala
výrazný posun.
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS, a tím
ceny vodného a stočného, mají vliv čtyři klíčové skutečnosti: skutečná
potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející na druhé straně potřebu vysoké spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení a vnímání veřejného mínění i cenotvorby v širších
měřítkách.
Skutečnou potřebu investičních akcí pak prioritně ovlivňuje výčet
havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění
stále náročnějších legislativních norem kvality nebo návaznost na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.
VHS Turnov bude příští rok čerpat významné evropské dotace
z Operačního programu Životní prostředí. Jsou určeny na výstavbu
vodovodního přivaděče Bátovka v Jilemnici, na výstavbu kanalizace
v Dolních Štěpanicích na Benecku a pak dvě do Turnova – na intenzifikaci úpravny vody v Nudvojovicích a na odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.
12/2017 – 1/2018
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Současně již mnoho let skvěle čerpáme finanční pomoc z Libereckého kraje a očekáváme ji i v roce 2018. Krajské dotace nám pomáhají
zejména při nutných aktivitách v našich obcích. Dlouhodobě proto
přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství v malých obcích. Ministerstvo zemědělství České republiky pak
pravděpodobně podpoří výstavbu dvou vodovodů a části kanalizace
v Rokytnici nad Jizerou. U všech dotací, které jsou přínosem a základním kamenem k realizaci našich akcí, však platí jasné pravidlo, že přinesou v součtu velký požadavek na spolufinancování z našich peněz.
VHS Turnov připravuje vedle dotovaných akcí na příští rok i dvě
velké akce hrazené pouze ze zdrojů VHS a rozpočtů měst. Tím bude
rekonstrukce významné části čistírny odpadních vod v Semilech a rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici v Turnově a v navazujících lokalitách Ohrazenic a Přepeř.
V součtu na ně musíme vyčlenit přibližně 50 mil. Kč, a to je pro nás
extrémně obtížné. Na těchto nedotovaných akcích je vidět, jak jsou
všechny získatelné dotace mimořádně potřebné. A také to, co se stane, až dotační pomoc ve vodohospodářství skončí. Pokud nebudou
chtít vlastníci „vybydlovat“ majetek pro příští generace, tak bude muset dojít ke skokovému nárůstu ceny vodného a stočného.
I v dalších městech a obcích připravujeme pro příští rok důležité vodohospodářské stavby a také několik akcí na obnovu sítí v městských
komunikacích. Zasíťujeme 5 bytových zón a stavebně dokončíme výstavbu úpravny pitné vody v Loučkách i areál vodojemů v Benešově
u Semil. Provedeme výměnu vodohospodářských sítí ve Wolkerově
ulici v Semilech, v Metyšově ulici v Jilemnici, v Lomnici nad Popelkou
v ulicích Karla Čapka a Za Školou a v Turnově pak v ulicích Palackého
a Přemyslova. Nové vodovody postavíme i v menších obcích – v Benešově u Semil, v Ktové, na Vyskři a na Benecku. V Rovensku pod
Troskami bychom měli modernizovat čerpací stanici pitné vody do lokality Liščí Kotce. Budeme také hledat nové vodní zdroje pro Semilsko
a Troskovice. A musíme pak zdůraznit i odpovědnou projekční přípravu na investiční aktivity v příštích letech – připravujeme přibližně
20 investičních záměrů.
Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí v roce 2018 je zřejmé,
že klíčovým úkolem VHS je obnova existujícího majetku. Bohužel opět
nebudeme schopni dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují,
že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo
potřeba o hodně vyšších peněžních prostředků, abychom docílili
viditelného vylepšení celkového stavu majetku.
Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko
méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat
všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní
skutečností, že jsme v posledních letech svědky vysoké kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném
extrémně nízkém ročním zisku. Protože mají Severočeské vodovody
a kanalizace, a. s., potřebnou jistotu mnohaletého provozování, tak
postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a své pro-

cesní postupy. Provozovatel zcela dokončil rekonstrukci svého areálu
v Turnově a chystá se proměnit areál v Semilech. Společně s ním současně stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, vylepšujeme
automatický systém řízení objektů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu
vodoměrů a dosloužilých čerpadel, drobnými investicemi vylepšujeme čistírny odpadních vod apod.
Ve vodárenství však nejsou důležitá jen jasná čísla, fakta, technické postupy nebo plnění požadovaných hygienických a kvalitativních
norem. Vodárenství se v České republice stalo politikem a důležitým mediálním tématem. Je zajímavé, že zásobování plynem, elektrickou energií nebo i teplem jsou většinově mimo sféru mediálního
zájmu i mimo souboje politiků. Téma ceny vodného a stočného nebo
vlastnictví provozních firem jsou extrémně sledovanými otázkami.
Bohužel však jsou velmi často, velmi silně a většinou i vědomě informačně zkreslovány a zjednodušovány. A protože je rok 2018 rokem
komunálních voleb, tak se i u nás dají určitě očekávat velmi časté
diskuse, osočování, vysvětlování nebo nutné obhajoby. A navíc ještě
budou tyto diskuse obohaceny dalším zásadním tématem, o kterém
aktuálně diskutujeme - jak budeme na našem území řešit vodárenství
v letech 2021 až 2030.
Na všech diskusích a polemikách jsou důležité dvě základní pravdy. Každodenní bezproblémové zásobování obyvatel. Pokud není
v plné kvalitě – například při poruchách, tak způsobuje velké problémy v každodenním životě nás všech. Druhou základní pravdou je, že
vodárenství je velmi složité a odborné téma. A to mimo jiné i proto,
že česká legislativa zásadně zpřísňuje svůj pohled na jeho každou
jednotlivou součást. Tyto dvě pravdy jasně ukazují, že ve vodárenství
není možné přijmout laciná řešení a naopak každé rozhodnutí musí
být přijato s velkou odpovědností.
Jsme pevně přesvědčeni, že se budeme i v roce 2018 chovat velmi
odpovědně vůči příštím generacím a zrealizujeme nejpotřebnější
obnovu našeho majetku. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy
zabezpečena ze strany provozovatele majetku dodávka pitné vody
i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké
kvalitě.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
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

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!!!

Rokytnický zpravodaj

12/2017 – 1/2018
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Nová výstava v Galerii Starý kravín
Pojďte se s námi nyní začíst do rozhovoru s autorkou OBLAKových
omalovánek Blankou Kučerovou a ilustrátorkou obrázků Evou Hanoutovou (rozenou Votočkovou).
Vaše omalovánky rozhodně nejsou klasickými omalovánkami, pro
koho jsou určeny?
BK: Naše omalovánky jsou primárně určeny turistům, rodinám
s dětmi, školám v přírodě. Často je do své výuky zahrnují i místní školy, kdy učitelky prvního stupně využívají propojení vlastivědy, češtiny
a pracovní nebo výtvarné výchovy. Setkáváme se ale také s dětmi

Pokračování ze strany 1

Omalovánkový kalendář na sebe nechal chvíli čekat, ale konečně je na
světě. S jakým cílem vznikl?
BK: Zjistila jsem, že v půlce letošních prázdnin ještě velký omalovánkový kalendář nikdo nevydal. Proto jsme taky honem usedly.
Vlastně to bylo i na popud Evičky, protože ta už jednou něco takového
dělala. Asi by to měla rozvést víc ona.
EH: Již před nějakým časem jsem jeden omalovánkový kalendář
pro děti svých známých nakreslila. Byla jsem ráda, že Blanka přišla
s návrhem vytvořit podobný kalendář na rok 2018. Dohodly jsme se,
že tento kalendář bude tematický a plánovací.
Slyšela jsem, že vašich OBLAKových omalovánek si všiml i samotný
hejtman Libereckého kraje. Navázali jste spolupráci?
BK: Pravidelně na hejtmanát jeden reprezentativní kousek posíláme už od začátku OBLAKu. Kancelář hejtmana u nás objednala omalovánkové průvodce několikrát. Vozili to s sebou na výstavy, dávali
do soutěží jako ceny a také návštěvám na úřadě jako dárek. Loni na
podzim jsme se s panem hejtmanem předběžně domluvili na možné
spolupráci. Letos jsme pro krajské vydání časopisu Pastelka udělaly
ilustrace. Kufřík s časopisem dostalo více jak 5500 dětí v Libereckém
kraji.

z druhého stupně, které se podle medailonků učí reálie o rodném
městě v angličtině. V jednom městě s nimi pracuje klub důchodců při
procvičování paměti a motoriky svých členů. Víme ale, že si je kupují
i místní jako památku o městech/vesnicích, ve kterých žijí. A v neposlední řadě je tu ještě malá skupinka dospělých omalovánkářů z celé
České republiky i zahraničí, která nás sleduje a pravidelně vybarvuje.

Vaši příznivci ale nejsou jenom našinci a turisté, omalovánky posíláte
i daleko za hranice. Kam nejdále už putovaly?
BK: Mají je krajánci v Kanadě, ve Spojených státech, ve Španělsku,
v Německu. Posílala jsem je do doplňovací školy v Záhřebu, kde jsem
před lety učila češtinu. Často jdou na Slovensko. Určitě si je odváží
hosté z Polska, Holandska, z Pobaltí, Ruska, ale také Kuvajtu nebo
Kataru (to jsou pacienti vysocké chirurgie). A jisto jistě vím, že je má
několik krajanských rodin v Austrálii a na Novém Zélandu.

Myslím, že nápad, aby si lidé vymalováním připomněli navštívená
místa, je úžasný, omalovánky ale nabízí mnohem více…
BK: Děkuji. Řekla bych, že naše omalovánka snoubí několik funkcí.
Ve zkratce: omalovánkový a vlastivědný bedekr. Přijedete s dětmi na
dovolenou třeba do Rokytnice. U ubytovatele dostanete rokytnickou
omalovánku. Co uděláte: projdete si 16 stran omalovánky. Rychle se
podíváte na obrázky, možná si přečtete medailonky. Zjistíte, co kde
je, kdo tu žil, co se tu a tam natáčelo nebo událo. Často máme v textu
i odkazy na muzea, výstavy, výlety, můžete vyrazit s dětmi ven. A když
vám bude ouvej a náhodou budete mít omalovánku u sebe, zjistíte, že
je tam i kontakt na místní horskou službu.
Výčet omalovánek už čítá 10 destinací, jaké to jsou?
BK: Začali jsme mým rodným Vysokým nad Jizerou (2014), pak
jsme odskočili na Malou Skálu (2015). A loni Semily, Rokytnice nad Jizerou, Železný Brod, Poniklá, Paseky nad Jizerou a Harrachov. Letos
Praha (tedy jen Královská cesta) a Jilemnice. Dokončujeme Liberec
a na přelomu roku bude Kořenov.
Je těžké vytvořit obrázky k vymalování tak, aby to zvládly děti a zároveň
si je užili i dospělí?
EH: Témata pro mě není vždy těžké nakreslit, protože podklady
k obrázkům mám od Blanky vždy perfektně připravené. Snaží se, aby
omalovánky bavily jak děti tak dospělé. Pro mě je to spíš náročné
časově.
A jak vůbec obrázky vznikají, z fotek nebo se snažíte na dané místo
zajet a nasát jeho atmosféru?
BK: Dost často mám představu, jak to má vypadat. Na místa si zajedu a vyfotím si je. Udělám poznámku pro tvorbu textu. Pak si domluvíme termín skicování. Většinou jsou to dopoledne, kdy máme
větší děti ve školních zařízeních. Přijedeme s Hubertem (synem) do
Rokytnice a sedneme si ke stolu. Často to na jedno dvě sezení dáme
dohromady. Já se pak těším na výsledek. A Evča po nocích dře. :-)
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Nyní se můžeme potěšit vystavenými obrázky na vaší výstavě ve Františkově, kolik obrázků tam na nás čeká?
BK: Já vlastně nevím… Odhaduji, že je tam na 160 obrázků. Řada
z nich se opakuje. Chtěla jsem, aby bylo zřejmé, jak je možné omalovánku pojmout, proto jsou tam originály perokreseb i více vybarvených variant.
Přejeme hodně štěstí, dalších nápadů, navazujících úspěchů a děkujeme za takovou možnost trávení volného času - nabízíte dětem vlastní
tvorbu hodnotného výrobku, a to má neocenitelnou hodnotu.
Výstava potrvá do 18. března 2018. Udělejte si výlet do Starého kravína, načerpejte z omalovánek tipy na výlety v okolí a zjistěte, že trávit čas
vybarvováním omalovánek je prima zábava, a to nejen pro malé :-)
Foto: Alena Hornová
Za MIC Rokytnice nad Jizerou rozhovor vedla Jitka Hrušková.
12/2017 – 1/2018
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Městské informační centrum
PROVOZNÍ DOBA

Vánoční trhy zahájily advent
Sobota 2. 12. 2017 přinesla na Dolní náměstí tradici našich Vánočních trhů a začátek adventu. Krakonoš poslal přiměřeně zimní počasí a s voňavým punčem v ruce jsme se mohli naladit
do té pravé vánoční nálady. Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste přišli, za vytvoření
příjemné atmosféry. Obzvláště pak dětem a paní učitelkám za krásná hudební i divadelní vystoupení, Pigimu za krásné tóny, bravurní moderování, i za to, že si vede své následovníky.
Z Tanvaldu nás přijel vánočními písněmi naladit komorní pěvecký sbor Harmonia a po čase

Městského informačního centra

DO 23. 12. 2017
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

26. 12. 2017 – 18. 3. 2018

i soubor Wojcieszówanky z polského Wojcieszówa. Se svými dětmi nám ukázali něco z polských
vánočních zvyků. Také proto proběhla soutěž O nejhezčí perníček. Ač vzdálenost mezi našimi
městy není veliká, zvyky se přece jen liší a poznat, jak slaví Vánoce naši sousedé, vždy stojí za to.
V neposlední řadě děkujeme za přání panu starostovi, Mikulášovi a jeho andělům za to, že
potěšili nejen děti a také čertům, že si nikoho neodnesli v pytli – tedy snad … :-)
Tak jako na závěr náměstí a nebe rozzářil rozsvícený strom a veliký ohňostroj, tak vám všem
za Městské informační centrum přejeme, ať vám kouzelný adventní čas rozzáří vaše srdce a do
nového roku přejeme jen to nejlepší.

Za Městské informační centrum vám všem přejeme pohodový
adventní čas, krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Vánoční trhy byly součástí projektu Tradice dětem bez hranic//Tradycje dzieciom bez granic, vedeném
pod registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000592 v rámci programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko, Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Euroregionu NISA.

PONDĚLÍ

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

ÚTERÝ

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

STŘEDA

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

ČTVRTEK

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

PÁTEK

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

SOBOTA

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

NEDĚLE

9:00 – 13:00

VÁNOČNÍ SVÁTKY
24. 12. 2017 ZAVŘENO
25. 12. 2017 ZAVŘENO
26. 12. 2017 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
31. 12. 2017 9:00 – 13:00
1. 1. 2018

ZAVŘENO

Základní škola Rokytnice nad Jizerou
Vážení čtenáři
Rokytnického zpravodaje,
dovolte mi, abych Vám za celou naši
školu popřála hezké a příjemné Vánoce
a spokojený a šťastný celý rok 2018.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem učitelům a dětem, kteří – jako každoročně – překrásně vyzdobili celou školu, a opět tak přispěli k vytvoření nádherné předvánoční atmosféry. Rovněž chci
velice poděkovat všem dětem a učitelům,
kteří se velmi aktivně podíleli na vytváření
krásných výrobků na vánoční trhy.
Závěrem všem zaměstnancům školy,
dětem a Vám, čtenářům Rokytnického
zpravodaje, přeji krásné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2018 přeji všem
štěstí, zdraví, pohodu, radost ze života
a jen vše dobré.

Přespolní běh
Dne 4. 10. 2017 se v areálu běžeckých tratí „ U Kapličky“ konal již VII. ročník přespolního běhu.
Nad „zoufalými pořadateli“ se po roce smiloval vládce hor Krakonoš a na jeden jediný den zavřel
déšť a povětří do „Kotelních jam“.
Celého závodu se zúčastnilo 270 žáků ze ZŠ Rokytnice n. Jiz., ZŠ Jablonec n. Jiz. a ZŠ Harrachov.
Závodilo se v deseti kategoriích na tratích o délce přiměřené věku závodníků.
Záznam celého závodního dopoledne bude v brzké době zveřejněn na kabelové televizi.
 Poděkování: za organizaci – M. Javůrkovi, V. Šírovi a J. Nedvědovi ml.; za psaní diplomů –
J. Šírové a K. Javůrkové; za teplý čaj – kolektivu školní jídelny; za zapůjčení technického vybavení – TJ Spartak.
 Závod sponzorovali pánové V. Braun + J. Jiřička a pan L. Tošovský.
S přáním pohody, štěstí a zdraví všem do nového roku 2018 …

Mgr. Radoslav Dostál

Blanka Zemánková

Rokytnický zpravodaj
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Den finanční gramotnosti
Den finanční gramotnosti nastal pro 9. A 6. října. Kdo by chtěl umět
hospodařit se svým rozpočtem, zabezpečit se na stáří, nenaletět na
nevýhodnou nabídku? Návod dětem poskytla paní Michaela Martincová, nezávislá odbornice z finančního sektoru, která je provedla čtyřmi
moduly:
1. Příjmy, výdaje, bilance
2. Dobré a špatné úvěry
3. Finanční produkty
4. Investice v kostce
Poskytla zajímavé informace, příklady z praxe, v každém modulu
měly děti i samostatný úkol k řešení. Perfektní příprava, vysoká odbornost i příjemné vystupování lektorky jsou důvodem, proč projekt
uskutečníme i na 1. stupni a ve speciální třídě.

Bobřík informatiky a Přírodovědný klokan
Naše škola se v listopadu zúčastnila národního kola soutěže „Bobřík informatiky“. Šlo o obtížný on-line test na PC s úlohami z oblasti
hledání algoritmů. V kategorii Benjamin (6. – 7. třída) byli nejlepšími
Jan Mikolášek, Barbora Kalendová a Kristýna Riedlová (všichni ze 7. A).
V kategorii Kadet (8. – 9. třída) zvítězila Eliška Škodová z 8. A a další
místa na stupních vítězů obsadili Petr Malík a Jakub Cicvárek z 9. A.
Žáci II. stupně soutěžili také v soutěži „Přírodovědný klokan“. Soutěž byla vyhodnocena jako krajské kolo, ve kterém žákyně 8. A Eliška
Seidlová zvítězila a Carolina Havlová obsadila 4. místo.
Blahopřejeme k dosaženým výkonům.
Za ZŠ Rokytnice Radek Šmíd

Zapojení ZŠ Rokytnice nad Jizerou
do programu GLOBE
V listopadu tohoto školního roku se naše základní škola přihlásila
do programu GLOBE. GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program,
který si klade za cíl podporovat u žáků zájem o přírodní vědy. Nabízí praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí,
podporuje metody badatelsky orientovaného vyučování a vede žáky
k využívání výsledků vlastního bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v okolí jejich školy.
Ing. Ivana Gebrtová,
Mgr. Renata Vácová

Halloween v družině
Opět po roce 3. 11. 2017 oslavily děti ve školní družině Halloween. Letos
už podeváté v rekordním počtu 52 – včetně pomocného strašidelného personálu. Každý rok se počet dětí navyšuje, to mluví za vše – je to velmi oblíbe-

ná a vydařená akce a každý rok se snažíme akci obohatit něčím novým. Děti
se dostavily v nádherných kostýmech, absolvovaly stezku odvahy, při které
i otrlejší mrazí v zádech (ač to nechtějí přiznat), zahrály si na lovce duchů
a plnily nejrůznější úkoly. Poté následoval bohatý raut, tvořený neuvěřitelným množstvím lahůdek, dodaných rodiči, kterým děkujeme za to, že nás
nenechali o hladu a žízni. A nechyběla ani strašidelná pohádka na dobrou
noc. Chceme touto cestou poděkovat všem zúčastněným, které z pochopitelných důvodů, zachování anonymity, nemůžeme jmenovat, ale oni to moc
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dobře vědí :-) Zkrátka Halloween se vydařil, děti si to užily a my
ve zdraví přežily.
Do konce kalendářního roku nám zbývá ještě měsíc, kdy se
děti těší na Vánoce, vyrábí krásné svícny pro vánoční trhy, kde
je budou i samy prodávat a nakonec Vánoce a Silvestr oslaví
s předstihem opět v prostorách školní družiny.
Rok 2017 se chýlí ke konci a my Vám i Vašim dětem přejeme
krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší, hlavně zdraví
a pevné nervy :-)
vychovatelky ze ŠD
12/2017 – 1/2018

Rokytnický zpravodaj

Mateřská škola Dolní Rokytnice

Vánoce už pomalu klepou
na dveře a nastal čas
ohlédnout se zpět
Podzimní měsíce nám utekly v plné práci,
snažili jsme se, aby nabídka aktivit a činností
pro děti byla zajímavá, a abychom si čas ve
školce společně užili.
 23. 9.: Naše děti přivítaly básničkami nové
občánky města Rokytnice nad Jizerou.
Svého úkolu se zhostily s nadšením.
 2. 10.: Do školky přišla pracovnice KRNAP
a zajímavou formou nám vyprávěla o krkonošských řemeslech, která už pomalu
upadají v zapomnění. Dětem se nejvíce líbila praktická část a módní přehlídka, kde
se nastrojily do dobových kostýmů.
 5. 10.: Učitelé a žáci ZUŠ v Jablonci nad
Jizerou nás pozvali na překrásný muzikál
s písničkami Z. Svěráka a J. Uhlíře. Naše
děti písničky znají z televizní pohádky Tři
bratři a společně si notovaly s herci. Zážitek z představení byl natolik silný, že se

paní učitelky nejstarších Dráčků rozhodly
nacvičit pohádku Dvanáct měsíčků na vánoční odpoledne s rodiči.
 17. 10.: Navštívili jsme divadelní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou. Pohádka Čert
a Káča měla u dětí úspěch. Čert byl dobrák a popleta a děti mu fandily. Rovněž
setkání s Krakonošem a společné foto zanechaly velký dojem.
 19. 10.: Do svého lesního království nás
pozvala Bába Podzimnice. Lesní hra zábavnou formou shrnuje poznatky dětí
o přírodě a nutnosti její ochrany.
 7. 11.: Halloween Day - angličtina ve školce, kde se děti pro ně zajímavou formou
seznamují s tradicemi země jazyka, který
poznávají.

Na co se ještě těšíme:
 30. 11. potěší nejstarší děti pohádkovým
muzikálem obyvatele Domu Senior.
 2. 12. Dráčci vystoupí s vánočním programem na trzích.

 4. 12. se školka promění na peklíčko plné veselých čertíků, zábavy a her.
 5. 12. nás přijde navštívit s plnou nůší Mikuláš.
 12. 12. se vypravíme do KD v Jablonci nad Jizerou nasát
vánoční atmosféru na představení Živý Betlém.
 13. 12. uspořádáme v MŠ Den divadel a muzikálů aneb
zpívají děti dětem.
 14. 12. přijde Ježíšek a odpoledne pozveme rodiče a známé dětí na Vánoční odpoledne u stromečku.
Závěrem všem přejeme pěkné Vánoce.
děti a kolektiv MŠ Dolní
Rokytnický zpravodaj

12/2017 – 1/2018

11

Mateřská škola Horní Rokytnice
Je tu čas adventu a my se hlásíme s dalšími zprávičkami z naší „žluté školičky“.
Začátkem října nás navštívila zástupkyně vrchlabského Krkonošského muzea s programem „Krkonošská řemesla pana Dlátka“. Děti se interaktivní formou
seznámily s řemesly typickými pro náš kraj.
12. 10. proběhlo screeningové vyšetření předškoláků a následně beseda s Mgr. Lenkou Markovou
a rodiči na téma „Co má umět předškolák“.
Na konci listopadu jsme ve školce shlédli loutkovou
pohádku „O princezně Lesněnce“ a také jsme navštívili babičky a dědečky v Domově důchodců. Návštěva
to byla vskutku vyvedená! Dopoledne s malováním,
skládáním puzzlí, s deskovými hrami a písničkami si
užívali senioři, děti, personál DD i my učitelky.
Poslední listopadové pondělí patřilo tradičnímu
společnému odpoledni s rodiči při pečení perníčků.
Účast byla opravdu HOJNÁ.
A co nás čeká v prosinci?
 vystoupení na vánočních trzích
 společné odpoledne s rodiči při zdobení perníčků
 roznášení perníčků po důležitých institucích našeho města
 návštěva z pekla
 vánoční besídka
A co popřát závěrem?
Do nového roku 2018 vám všem přejeme:
Hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, neboť je jí málo
a všechno další, co by za to stálo!!!
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté školičky“
www.mshornirokytnice.cz
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Půlroční ohlédnutí z Domova důchodců
Je to k nevíře, ale půl roku uteklo jako voda
a také v Domově důchodců se mnohé událo.
Nejprve se vrátím k asi největší akci letošního roku, kterou bylo „Putování s Krakonošem“ aneb výlet s našimi klienty do blízkého
i dalekého okolí. Tuto akci nám pomohlo spolufinancovat Město Rokytnice nad Jizerou,
za což velice děkujeme. Při letošním výletu,
v pořadí třetím, jsme se 14. června za krásného počasí vypravili směr Vrchlabí a Jilemnice.
Ve Vrchlabí jsme se prošli centrem města,
zámeckým parkem, relaxovali jsme u rybníčku s kachnami, samozřejmě s krmením,
a poté jsme se vypravili do klášterní bylinkové zahrady. Trénovali jsme paměť, k čemu
která bylinka slouží, naši klienti vzpomínali
na své mládí a třeba i na stavění svatojánských postýlek a nebyla snad žádná bylinka,
ke které bychom si nepřivoněli. Lehce omámeni vůněmi a zejména horkým vzduchem
jsme se vypravili na další část pěšího výletu,
přes Krkonošské muzeum do restaurace na
oběd. Po vydatném obědě jsme se vypravili

na cestu k domovu, jelikož nám situaci zkomplikovala rekonstrukce silnic v Jilemnici a náš
autobus se do centra Jilemnice nedostal. I tak
jsme si užili krásné výhledy cestou přes Rezek a projížďkou po Rokytnici a vrátili jsme se
všichni unaveni, ale plni zážitků.
Další povedenou akcí byla letní olympiáda
na dvoře našeho Domova. Pro klienty bylo
připraveno několik disciplín, ať už vědomostních nebo dovednostních – od kopané, „basketbalu“, chytání ryb až po vědomostní kvízy
nebo stavění puzzle. Tato akce byla první svého druhu a jsme rádi, že se líbila, napřesrok
budeme pokračovat. Co se týče dovednostních a vědomostních výkonů – další akce se
zúčastnili naši klienti na Sportovních hrách ve
Vratislavicích nad Nisou.
Přijeli k nám také dobrovolníci z Dobříše
se svou Country skupinou, vystoupily u nás
Ponikelské báby s pásmem Voskovce a Wericha, v září nechyběl tradiční Sejkorák a naposled nás velice potěšily děti z MŠ Dolní Rokytnice s povedeným pásmem písniček.

Jednou z posledních krásných akcí bylo
také setkání našich klientů s dětičkami z Horní mateřské školy. Moc děkuji Lucii Jonové
a paní ředitelce Heleně Neumannové za
tento úžasný nápad „mezigeneračního propojení“ a paní učitelkám za nasazení a pozitivní přístup. Naši klienti mají vystoupení
dětí všeobecně velice rádi, vždy bývají jen
jakýmisi pasivními posluchači, těší se z toho,
co si pro ně děti připravily. A že je na co se
dívat. Při tomto setkání se ale stali aktivními
tvůrci. Společně s dětmi vytvářeli plakáty na
Mikulášskou zábavu, stavěli společně puzzle,
zpívali si a prostě byli spolu. A my doufáme,
že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
Nyní máme v plánu už jen Mikulášskou
zábavu 6. 12. a dále pak vánoční posezení na
jednotlivých odděleních, která budou probíhat od 20. do 22. prosince.
Za celý kolektiv Domova důchodců Vám
přeji krásné Vánoce a do nového roku hlavně
zdraví.
Kateřina Kubátová

Přípravy na zimní lyžařskou sezónu v Rokytnici vrcholí
Na sjezdovkách v Rokytnici nad Jizerou
leží díky vydatné nadílce posledních dnů
desítky centimetrů čerstvého přírodního
sněhu. V dolních partiích Lysé hory dosahuje sněhová pokrývka výšky 30 až 35 cm, na

novky Horní Domky. Velkou změnu zakusí
milovníci kvalitního a chutného jídla, které
bude pro návštěvníky areálu nově připravovat renomovaná společnost zajišťující gastro
služby.

hřebenech ve výšce okolo 1 300 m n. m. dokonce až 50 cm. O doplnění ve spodní části
Lysé hory se postará nový, plně automatický
systém technického zasněžování, který čeká
už jen na příznivý pokles teplot. Pod vedením
nastupujícího ředitele, pana Víta Pražáka, je
pro návštěvníky Rokytnice připravena řada
novinek. Tou nejzajímavější je určitě zbrusu
nové skialpové centrum, které přiláká na
rokytnické svahy další skupinu zimních nadšenců. Rodiny s dětmi jistě potěší rozšíření
zóny ROKY BABY o dětský pojízdný pás u la-

„Díky přírodní sněhové nadílce z konce listopadu jsou vyhlídky na brzké zahájení zimní
sezóny v našem skiareálu příznivé. Dostatečná sněhová podložka zejména v horních partiích areálu je zásadní pro úspěšné zahájení
lyžařské sezóny v Rokytnici, protože výstupní
stanice čtyřsedačkové lanovky na Lysou horu
leží v první chráněné zóně Krkonošského národního parku, kde není povoleno použití
zasněžovací technologie. Ta je v plné zbroji
připravena chrlit technický sníh na sjezdovky
v nižších polohách, jakmile klesnou teploty pod

Rokytnický zpravodaj
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bod mrazu. Za předpokladu, že vydrží stávající
sněhové podmínky a udržíme zasněžovací techniku v chodu alespoň 5 – 7 dnů, jsme připraveni zahájit zimní lyžařskou sezónu ve Skiareálu
Horní Domky v sobotu 16. 12. 2017. Skiareál
Studenov, který je vhodný zejména pro rodiny
s dětmi, je závislý převážně na přírodním sněhu, proto věříme, že ještě něco spadne“, uvádí
k nadcházející sezóně Vít Pražák, ředitel skiareálu Rokytnice nad Jizerou.
17 km ukázkových sjezdovek, 2 čtyřsedačkové lanovky a 9 vleků doplní letos nové
skialpinistické centrum, které nabídne skialpovým nadšencům jak vybavení, tak speciální skialpové tratě všech úrovní obtížnosti,
z nichž dvě využívají také přepravu lanovkou.
VIP testovací centrum Rossignol láká na nejnovější modely lyží doplněné profesionálním
ski servisem přímo v prostorách půjčovny
u lanovky Horní Domky. Začínající lyžaři budou moci nově využít také dětský pojízdný
pás v blízkosti přibližovací lanovky. Provoz
dětské zóny ROKY BABY s pojízdným pásem
spolu s výukovými lekcemi a službou hlídání
dětí v dětském koutku bude zajišťovat lyžařská škola Major Ski School, která má v Rokytnici již dlouholetou tradici.
Vzhledem k novému rozdělení sezóny
na vedlejší, hlavní a top se upravily i ceny,
což koresponduje s trendy v zahraničí. Celodenní skipas ve Skiareálu Horní Domky
v hlavní sezóně (1. 1. – 3. 2.) vyjde pro dospělého na 650 Kč (při nákupu online 620 Kč),
ve vedlejší sezóně (do 24. 12. a od 5. 3.) na
550 Kč a v rámci top sezóny (25. 12. – 31. 12.
a 4. 2. – 4. 3.) stojí 720 Kč. Děti do 6 let mají
stále jízdné zdarma.
Více na www.skiroky.cz
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Spartak Rokytnice, a.s. – VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
OBSLUHA PŮJČOVNY A SKISERVISU

POKLADNÍ ve skiareálu

pracovní poměr na dobu určitou: prosinec 2017 – březen 2018
po dohodě možno jednat o prodloužení pracovního poměru

pracovní poměr na dobu určitou: prosinec 2017 – březen 2018

Pracovní náplň:
 obsluha půjčovny a skiservisu lyžařského vybavení
 komunikace se zákazníky
Požadavky na uchazeče:
 příjemné vystupování, komunikativnost
 zodpovědnost, pečlivost a flexibilita
 uživatelská znalost PC
 spolehlivost, samostatnost
 nutnost pracovat o víkendech
 znalost cizího jazyka (AJ, NJ, PL) vítána
Nabízíme:
 odpovídající mzdové ohodnocení
 zaškolení, zajímavou a zodpovědnou práci
 práci na hlavní pracovní poměr nebo brigádně na dohodu o provedení práce
 firemní benefity: stravenky, firemní oblečení, zvýhodněné ceny skipasů (i pro rodinné příslušníky)
Předpokládaný termín nástupu:
				
Mzdové rozpětí: 			

zahájení zimní lyžařské sezóny,
případně ihned
od 19 500 Kč

Své životopisy zasílejte na info@skiroky.cz,
případně kontaktujte pana Michala Matouška: +420 734 245 972

Pracovní náplň:
 prodej skipasů
 komunikace se zákazníky
Požadavky na uchazeče:
 příjemné vystupování, komunikativnost
 zodpovědnost, pečlivost a flexibilita
 uživatelská znalost PC
 spolehlivost, samostatnost
 nutnost pracovat o víkendech
 znalost cizího jazyka (AJ, NJ, PL) vítána
Nabízíme:
 odpovídající mzdové ohodnocení
 zaškolení, zajímavou a zodpovědnou práci
 práci na hlavní pracovní poměr nebo brigádně na dohodu o provedení práce
 firemní benefity: stravenky, firemní oblečení, zvýhodněné ceny skipasů (i pro rodinné příslušníky)
Předpokládaný termín nástupu:
				
Mzdové rozpětí: 			

zahájení zimní lyžařské sezóny,
případně ihned
od 16 500 Kč

Své životopisy zasílejte na info@skiroky.cz,
případně kontaktujte paní Zuzanu Vránovou: +420 734 245 973

Skleněné obaly do koše nepatří! Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem? Při dalším zpracování to
nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.

 díky třídění odpadu a jeho recyklaci
vznikají nové produkty (sklo lze recyklovat v podstatě donekonečna)
 tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, a tedy snížení spotřeby energií při
výrobě (až 90 %), úspory surovin (65 %)
 sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním šetříme přírodu
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
 barevné sklo a čiré sklo
 lahve od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů
 tabulové sklo z oken nebo dveří

Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu k životnímu prostředí a recyklaci
k těm nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky donekonečna. Tříděním a recyklací skla
šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem
sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až
65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie – ta může činit až 90 %
oproti výrobě ze sklářských písků.
 skleněné obaly je možné třídit i se zbytky obsahu, recyklaci to nevadí. Stačí
obsah dojíst, vyškrábnout, nemusí se
vymývat.
 do tříděného odpadu je možné dát
i obal s kovovým víčkem, oddělí se pomocí magnetu
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DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
 keramika a porcelán
 zrcadla, autosklo, drátované sklo
 varné sklo nebo zlacené sklo
72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich
třídí 83 %)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do
kontejnerů zelené barvy, na sklo čiré jsou
pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto
rozdělení je prostý – z barevného skla se totiž
čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se sveze na třídící linku, kde se odstraní
případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí
a pomocí dopravníků a vibračních sít se dále
dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí optoelektrických
čidel. Nečistoty, jako kamínky nebo kousky
porcelánu či keramiky, by se totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech
nových skleněných výrobků.

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí
opět lahve na minerálky a pivo. Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí
také tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako
izolační zásyp okolo domů nebo jako izolace
pod základovou desku místo kamenného
štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez
nutnosti tavení jako přísada do speciálních
druhů betonů a brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost, možnost sterilace, vícenásobné
použití a opětovné zpracování. Nejčastější
druhy skleněných obalů jsou lahve od piva,
vína, nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od
kečupů, marmelád, kompotů, flakonky od
parfémů, lahvičky od léků. Více o třídění skla
www.samosebou.cz/extra/sklo.
Recyklační symboly skleněných obalů
Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde totiž o snadno rozpoznatelný
materiál. V ojedinělých případech se s nimi
můžete setkat, tady je jejich stručný přehled.
Bílé sklo - čiré sklenice od kompotů, od vína a dalších nápojů
Zelené sklo - barevné lahve od
vína, sirupů a piv i tabulové sklo
Hnědé sklo
12/2017 – 1/2018
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Šarmantní osobnost
Simona Stašová

má před mikrofonem v rozhlase velký respekt
Šarmantní osobnost roku opět na startu!
Český rozhlas Hradec Králové už dvaadvacet let vyhlašuje pravidelně v tomto čase celostátní rozhlasovou anketu „Šarmantní osobnost
roku“. Až do 31. prosince můžete posílat tipy na známé i méně známé
charismatické osobnosti, které vás v roce 2017 zaujaly. Všechny nominované osobnosti představíme
v rozhlasovém magazínu Šarm a
pro deset nejúspěšnějších budete
moci hlasovat v příštím roce. Za
zaslané tipy jsou pro vás i tentokrát připraveny hodnotné ceny,
hlavní cenou je televizor a pozvání
na galavečer Šarmantní osobnost
roku. Minulý rok nejvíce sympatií
posluchačů a čtenářů Deníku získala herečka Simona Stašová.
Úřadující Šarmantní osobnost
roku 2016 proto požádala o rozhovor moderátorka Českého rozhlasu Hradec Králové Lada Klokočníková.
Šarmantní osobnost roku
je anketou, v níž hlasují posluchači Českého rozhlasu. Co pro
Vás toto ocenění znamená?
Je to krásný. Moc děkuju všem,
kterým stálo za to poslat mi hlas.
Budu se snažit nezklamat. Cítím to trošku jako závazek. Jezdím po
vlastech českých se svými představeními a to určitě mezi mnou a diváky, a samozřejmě i posluchači, udělalo ten přátelský vztah. Vždycky
hraju, jako by to bylo poprvé nebo naposledy a vždycky především
myslím na diváky. Děkuju vám, přátelé, budu se dál snažit.
Jaký je Váš vztah k rozhlasu?
Před mikrofonem v rozhlase mám veliký respekt a vždycky jsem
měla. Mikrofon rozhlasový se vám dívá až do duše, tam nejde nic ošulit, žádnou mimikou, žádným gestem. Mikrofon je ouško posluchače
a ten vnímá pravdu, všechno, co cítíte, co si myslíte, posluchač vnímá
s vámi. Je to velmi intimní vztah mezi interpretem a posluchačem.
Rozhlas mě provází už od mých studentských let na DAMU, kde jsme
měli herectví před mikrofonem, a jsem ráda, že mě provází dodnes.

Jaký byl rok 2016, za který jste byla nominována?
Ten rok byl pro mě barevný, veselý i smutný, někdy rozkolísaný,
někdy něžný, tak jako celý ten náš život. Důležité je vždycky se dívat
na tu poloplnou sklenici a ne na poloprázdnou, to jsem přebrala od
svých rodičů a tím se snažím řídit. Radovat se hlavně z maličkostí, které jsou ve skutečnosti veliké, a ze
kterých se skládá každý náš den.
Třeba z toho, že nás nic nebolí,
že máme fajn rodinu, a že máme
práci, která nás baví. To přece není
málo.
Letošní galavečer Šarmantní osobnost roku se nesl ve
znamení hesla Všude dobře…
Víme, že Vaší velkou láskou je
Itálie, chystáte se tam?
Ano, Itálie je opravdu můj druhý domov. Ale opravdu ten druhý.
Herectví předpokládá mateřštinu,
nechtěla bych hrát v Itálii malé
role cizinek s akcentem, proto se
nikdy nemůžu cítit v Itálii úplně
doma. Doma je pro mě jeviště
a mikrofon a moji diváci a posluchači. A samozřejmě rodina. Do
Itálie se jezdím nadýchnout jiné
kultury, jiného myšlení, všechno
omrknu, okouknu, načichám a pak zase honem domů.
Co byste popřála všem čtenářům?
Krásný pohled na život a vnitřní sílu. A taky trochu toho štěstí, bez
kterého to nejde.
 Na vaše tipy čekáme na adresách Český rozhlas Hradec Králové,
Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové a sarm@rozhlas.cz.
 Tipy můžete posílat i formou sms zprávy ve tvaru:
sarm - jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti
na číslo 726 304 030.

Vážení obyvatelé Rokytnice,
dne 17. 11. jsem ztratil v lese nad Přírodním divadlem směrem k vysílači
(možná ale úplně jinde) svůj oblíbený kapesní nůž Benchmade.
Na noži je logo firmy Benchmade,
označení modelu 550 a označení oceli 440C.
Případnému nálezci nabízím odměnu 500 Kč.
Předem moc děkuji
Pěnička Honza
Tel. 776 274 278

Rokytnický zpravodaj
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RTK, tkalcovna Rokytnice nad Jizerou
RTK, spol. s r. o. je textilní firma, která navazuje na dlouholetou
tradici textilní výroby v Rokytnici nad Jizerou. Základy této tkalcovny
je možno datovat až do roku 1867, kdy pan Josef Schiene svoji firmu
založil a zahájil výrobu tkanin. Na počátku 20. století došlo ke změně majitelů, kdy firmu krátce vlastnili pánové Johan Gebert s Josefem
Dufkem a v roce 1906 odkoupil a dále rozvíjel firmu pan Daniel Glaser.
Po 2. světové válce byla tkalcovna zařazena do národního podniku
Pojizerské bavlnářské závody v Semilech a v roce 1949 do národního podniku Kapnar ve Víchové nad Jizerou. Pro starší generaci současníků je však známa jako závod 11 národního podniku Seba, kam
byla začleněna v roce 1958. Ovšem mladší generace zná již tuto firmu
jako RTK, tkalcovna Rokytnice nad Jizerou. Její vznik je datován ke dni
16. 7. 1992, kdy byla završena privatizace a odtržení od skupiny Seba.

Zejména díky firmě Jenny Fabrics ze Švýcarska je kapacita výroby
dlouhodobě naplňována v rozsahu cca 75 % kapacit. Jedná se hlavně
o jemné bavlněné nebo polyesterové tkaniny. Dalších 25 % kapacit
naplňuje RTK vlastní obchodní činností. Jedná se o výrobu režných
tkanin (lůžkoviny, utěrkoviny, jemné lněné oděvní tkaniny, stanovky
nebo různé další technické tkaniny) a také prodej upravených tkanin
a dokonce i konfekce (např. ložní prádlo, utěrky). To je zajišťováno ve
spolupráci s externími firmami.

RTK se tak podařilo překonat těžké období, kdy textilní průmysl byl
označován jako neperspektivní a také řada firem a závodů zanikla.
V posledních letech však již dochází k obratu, kdy ukazatele výroby,
počtu zaměstnanců i objemu prodeje v celostátním měřítku rostou.
Nyní RTK zaměstnává okolo 60 pracovníků, letos vyrobí téměř
2 miliony metrů tkanin a hrubý obrat bude přes 100 mil. Kč.
A jak vidíme budoucnost firmy?
Jedinečnou zásluhu na vzniku, a tím zajištění další existence firmy (na
rozdíl od ostatních závodů Seby – např. závodu 10, později Rotextile) má skupina místních textilních oborníků v čele s panem Luďkem
Votočkem.
Z tohoto výčtu vyplývá, že firma v letošním roce má jubileum
150 let činnosti!
A jaká je současnost firmy RTK?
Rozhodující změny v nové éře firmy vedoucí k dalšímu rozvoji nastaly v roce 2004 s příchodem nových majitelů, a to švýcarské firmy
Jenny Fabrics a rakouské Linz Textil. V posledních 5 letech byla provedena modernizace strojního parku tkalcovny, kdy celková hodnota
nových technologií činí přes 36 mil. Kč! Tím byly zajištěny podmínky
pro inovace a výrobu nových technologicky náročných výrobků, které zaručují nejen udržení, ale hlavně zvýšení prodeje a konkurenceschopnost RTK na světových trzích.
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Rozhodně pozitivně. Díky současné sortimentní skladbě, technologickým podmínkám a zájmu firmy Jenny Fabrics postupně přesouvat
svoji výrobu ze Švýcarska do RTK je dobrý předpoklad, že budoucnost
naší tkalcovny je velmi dobrá.
Samozřejmě je velmi podstatné personální zajištění provozu.
I zde snad svítá naděje, že i textilní školství se znovu vzkřísí a současný nedostatek kvalifikovaných pracovníků bude řešen. Vedle toho
ale jistě uvítáme i textilně nekvalifikované zájemce o práci v RTK, které
rádi zaškolíme. Jste zváni!
Ing. Luděk Hák, jednatel
Kontakt:
tel. 481 549 222,
e-mail: info@rtksro.cz
www.rtksro.cz
12/2017 – 1/2018
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 9. 12. 2017 – 6. 1. 2018 | Výstava betlémů – kostel Církve adventistů v Horní Rokytnici
 10. 12., 16:00 | Trampoty čerta Huberta – pohádka - uvede Divadélko Koloběžka, v KD, vstupné: děti zdarma, 50,- Kč/ dospělý
 10. 12., 18:00 | Vánoční koncert v kostele sv. Michaela – Opera
Viva: Jan Hnyk, Jan Kolář, Monika Sommerová a Petr Havel
 11. 12., 18:00 | Satisfaction aneb prvovýstup jihozápadní stěnou Gasherbrumu I – přednáška horolezců Zdeňka Háka a Marka
Holečka, vstupné: 100,- Kč/ dospělý, děti zdarma
 16. 12., 16:00 | Vánoční koncert v kostele sv. Michaela – SATORI
– vokálně instrumentální soubor z Poniklé
 22. 12., 8:00 | Prodej živých kaprů z rybníku Žabakor – na Dolním
náměstí
 24. 12., 15:00 | Štědrovečerní bohoslužba se zpěvem koled
v kapli mistra Jana Husa v Berlíně
 24. 12., 16:00 – 20:00 | Možnost zapálení Betlémského světla –
v kostele sv. Michaela
 24. 12., 22:00 | Půlnoční bohoslužba – v kostele sv. Michaela
 25. 12., 13:30 | Slavnost narození Ježíše Krista – v kostele sv. Michaela
 26. 12. | Svatoštěpánské koledování – v kostele sv. Michaela
 1. 1. 2018, 18:00 | Slavnost Matky Boží Panny Marie – v kostele
sv. Michaela

 Jablonec nad Jizerou
 29. 12. 2018, 19:30 | Jedenácté přikázání – veselohra Františka Ferdinanda Šamberka, uveden DS Podhoran, v KD, vstupné:
80,- Kč.
 26. 1. 2018, 19:30 | Liga proti nevěře – komedie Zdeňka Pod
skalského – hrají Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, Veronika Nová
Arichteva a Petr Mácha, v KD, vstupné: 250,- Kč

 Vysoké nad Jizerou
 22. 12. 2017 – 6. 1. 2018 | Co se stalo, přihodilo v Betlémě –
výstava betlémů, sbor ThDr. Karla Farského
 25. 12., 19:30 | Bedřich Smetana: The greatest hits – hudební
komedie v podání DS Krakonoš
 26. 12., 16:00 | Bedřich Smetana: The greatest hits – hudební
komedie v podání DS Krakonoš
 6. 1. 2018, 19:30 | Bedřich Smetana: The greatest hits – hudební
komedie v podání DS Krakonoš

 Jilemnice
 12. 12., 19:00 | Komedie domaci@stesti.hned – komedie s Ivou
Hüttnerovou, Michaelou Dolinovou a Davidem Suchařípou v hlavních rolích. Vstupné: 300,- / 280,- Kč
 16. 12. | Vánoční jarmark – na Masarykově náměstí

 20. 1. 2018, 16:00 | Hurvínek a kouzelné muzeum – promítání
rodinné animované pohádky, v KD, vstupné: 70,- Kč

 18. 12., 18:00 | Putování národními parky USA – 3 týdny putování po americkém Západu, 8.300 km a více než 10 národních parků
a rezervací USA v přednášce Ládi Chluma z Poniklé a jeho příbuzných. Vstupné: 60,- Kč

 16. – 17. 2. 2018 | Pašeráckej vejkend – akce plná masopustního
veselí, jarmark na Dolním náměstí, sjezd pašeráků a lyžníků v lyžařském areálu Studenov. Druhý den společný výstup pašeráků
a lyžníků na Lysou horu, soutěže, doprovodný program.

 10. 1. 2018, 18:00 | Z prokletých hor do Albánie – nová multimediální cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové o třítýdenním putování po zemi, kde ne znamená ano a kde krevní msta není dávnou
minulostí. Vstupné: 80,- Kč

 Harrachov
 16. 12. | Skiopening - slavnostní zahájení lyžařské sezóny –
dolní stanice lanové dráhy Delta – koncert Olgy Lounové, lyžování,
zábava na sněhu pro děti, testování lyží, občerstvení
 22. 12. 2017 – 1. 1. 2018, od 11:00 | Vánoční trhy – v parku u MěÚ
– rukodělné výrobky, vánoční punč, medovina, občerstvení
 24. 12., 14:00 | Vánoční koncert sopranistky Jany Štěrbové –
kostel sv. Václava
 24. 12., 15:00 – 16:00 | Betlémské světlo v Harrachově – kostel
sv. Václava
 25. 12. | Mše svatá vánoční – kostel sv. Václava
 26. 12., 17:00 – 19:00 | Svatoštěpánské zpívání u jesliček – kostel
sv. Václava
 1. 1. 2018 | Soutěž o nejlepší novoroční česnečku
 6. – 7. 1. 2018 | Youth Cup – 3. ročník mezinárodního juniorského
závodu v severské kombinaci
 27. – 28. 1. 2018 | Kaml Cup – závod ve skoku a severské kombinaci v kategoriích žáci a žákyně
 2. – 4. 2. 2018 | Český pohár v biatlonu

 Příchovice
 26. 12. | Na Štěpána na Štěpánku – turistické setkání na Turnovské chatě u rozhledny Štěpánka
 1. 1. 2018 | Novoroční výstup na Maják s muzeem Járy Cimrmana – areál U Čápa

Rokytnický zpravodaj
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 17. 1. 2018, 19:00 | Doktor v nesnázích – komedie francouzského
dramatika a komika Laurenta Ruquiera. Vstupné: 320,- / 280,- Kč
 20. 1. 2018, 15:00 | Čtyřlístek v pohádce – vtipný příběh oblíbených hrdinů. Uvede Divadlo D5. Vstupné: 140,- Kč
 21. 1. 2018, 17:00 | Černobílé písničky s Alešem Cibulkou a Blue
star – koncertní program složený z více než dvaceti filmových šlágrů 30. a 40. let s mluveným slovem Aleše Cibulky. Vstupné: 260,- Kč
 1. 2. 2018, 18:00 | Indonésie země ostrovů – přednáška Radky
Tkáčikové. Vstupné: 80,- Kč
 5. 2. 2018, 18:30 | Taneční show Kaleidoskop XX. – show taneční
skupiny PAUL DANCE Jilemnice. Vstupné: 120,- Kč
 7. 2. 2018, 19:00 | Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse – zábavný program plný veselých rodinných historek, recitací
veršů a společenských glos ve spojení se swingovými písničkami
Pepy Štrosse. Vstupné: 250,- Kč
 12. 2. 2018, 19:00 | Skleněný zvěřinec – rodinná tragikomedie
amerického autora Tennessee Williamse, účinkují Simona Stašová,
Jaromír Nosek, Karel Heřmánek ml. a další. Vstupné: 390,- / 360,- Kč.

 Semily
 16. 12., 17:00 | České Vánoce s dechovou hudbou Semilská 12
– zazní české a moravské vánoční písně a koledy, ale také hity Karla Gotta, Waldemara Matušky či Marty Kubišové. Hostem večera
bude dětský pěvecký sbor Řetízek ze Železného Brodu.
 25. 12., 21:00 | SVR – Štěpánská zábava – tradiční povánoční
odlehčení s tancem na rockovém koncertě SVR
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Informace z městské knihovny
Nové knihy na listopad

Nové knihy na prosinec

Romány pro ženy:
»» Gillerová – Zvláštní příběh
»» Málková – Dvojitý gambit
»» Mlynářová – Rozcouraná duše
»» Řeháčková – Není všem dnům
konec
»» Reid – Jediné pravé lásky
»» Riley – Levandulová zahrada
»» Spittler – Erotický knižní klub
»» Swatman – Než odejdeš

Romány pro ženy:
»» McKinley – Slibuji ti, Annabelle
»» Ryan – Sbor chilburských dam

Společenské a psychologické
romány:
»» Sweeney – Polštář
»» Stuart – Kluk z kostek
»» Kundera – Život je jinde
»» Seethaler – Celý život
Humor a zamyšlení:
»» Backman – Co by můj syn měl
vědět o světě
»» Charvát – Eskejp
»» Gounelle – Bůh chodí po světě
vždycky inkognito
Napětí a dobrodružství:
»» Goffa – Plaváček
»» Dán – Krev není voda
»» Klevisová – Zmizela v mlze
»» Granger – Trosky
»» Harper – Sucho
»» Coben – Šest let
»» Patterson – Nerozlučný pár
»» Sigurdardóttir – V pasti
»» Child – Poslední sbohem
»» Pizzolatto – Galveston
»» Niedl – Čtvrtý králův pes (1. díl
historické řady)
Populárně-naučná literatura
(koupě i dary):
»» Osm smrtelných hříchů civilizace
(Lorenz)
»» Zkušenost hlupáka aneb Klíč
k prozření (Norbekov)
»» Konopí pro zdraví (Conrad)
»» Umělcova cesta. Duchovní cesta
k vyšší kreativitě (Cameron)
»» Českoslovenští prezidenti (Ryantová)
»» Toulky českou minulostí 13. (Hora-Hořejš)
»» Sidonie Nádherná a konec střední
Evropy (Wagnerová)
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Knihovna adventní
V městské knihovně bude po celý prosinec nová nabídka knih
zdarma. Jde o knihy darované ze soukromé knihovny, novější
a v dobrém stavu, převážně detektivní romány, ale nejen ty. Knihy
budou na chodbě před knihovnou, na obvyklém místě, vždy v půjčovních hodinách a každé pondělí budou přidávány nové.
Přijďte si doplnit knihovnu nebo vybrat dárek a dejte knihám
druhou šanci.
V knihovně je k vypůjčení každoroční nabídka časopisů s vánoční
tématikou (recepty, výzdoba, dárečky…) a k prohlédnutí také netradiční knížkový adventní kalendář v dětském oddělení.
Připomeneme si prosincové 130. výročí narození Josefa Lady, českého malíře a ilustrátora, autora několika dětských a dvou autobiografických knih.

»» Warga – Moje srdce a jiné černé
díry
»» Roberts – Kdo chce víc
»» Guenassia – Valčík stromů a nebe
»» Ferrante – Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou (Geniální
přítelkyně 3. díl)
»» Keleová-Vasilková – Přítelkyně
»» Váňová – Já, hlupák
»» Šlik – Den, kdy se potkali
»» Vrbová – Bobule
»» Maas – Dvůr mlhy a hněvu
(fantasy)

Městská knihovna bude v prosinci otevřena do 21. 12. a po vánočních svátcích bude otevřeno ještě ve středu 27. 12. odpoledne.
V novém roce se uvidíme poprvé v úterý 2. 1. 2018 a na prvního
novoročního čtenáře nebo čtenářku, kteří přijdou do knihovny, čeká
opět malá pozornost. Pro dětské i dospělé čtenáře tu budou přichystané další nové knihy.
Odměnu mám připravenou pro tu čtenářku (je jisté, že to bude
opět žena), která si v tomto roce vypůjčila v městské knihovně nejvíce
knih a stane se tak další čtenářkou roku.
Děkuji za přízeň a pozornost, kterou jste letos naší knihovně a knížkám věnovali.
Přeji Vám hezké a klidné vánoční svátky a těším se s Vámi
na další čtenářský rok, bohatě naplněný příběhy a zážitky, nejen
knižními.
S.V.

Psychologické a společenské
romány:
»» Cunninham – Sněhová královna
»» Cognetti – Osm hor
»» Niedl – Skleněný vrch
»» Jansson – Cestovat nalehko
(povídky)
Skutečné příběhy, deníky:
»» Hilling – Můj život v jeho tlapkách
»» Váša – Dělám si to sám
»» Damijo – Anglické listí aneb
Coolturní šok
Napětí, dobrodružství, historie:
»» Paris – Za zavřenými dveřmi
»» Horáková – Ženy a lži
»» Robb – Totožnost neznámá
»» Francis – Trojkoruna
»» Marsons – Tichá modlitba
»» Coben – Nadobro ztracený
»» Masterton – Bílé kosti
»» Price – Sráči
»» Weaver – Němé oběti
»» Niedl – Čas vlků (2.) Platnéř (1.)
12/2017 – 1/2018
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci listopadu a prosinci 2017 tito naši spoluobčané:
80 let
82 let
83 let

84 let

Novotný Zdeněk
Šimůnek František
Patočková Vladimíra
Bartošová Vlasta
Erlebach Václav
Marková Zdeňka
Čermák Věroslav
Pešek Elisabeth

85 let

86 let

Gebrt Josef
Pěničková Věra
Hartig Václav
Pfeifer Walter
Jónová Jiřina
Pavlata Josef

V měsíci říjnu 2017 oslavili

PLATINOVOU SVATBU
– 70 let společného života

manželé VĚRA A JOSEF MÁRYNKOVI
z Horní Rokytnice.

Srdečně blahopřejeme.

87 let
90 let
91 let
94 let

Bešinová Mária
Topičovská Jana
Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
Márynka Josef
Doubková Irma

Všem oslavencům
blahopřejeme!

PODĚKOVÁNÍ
Paní ředitelce Mgr. Heleně Housové, pracovníkům Domova
důchodců, především ošetřujícímu a zdravotnímu personálu na
3. patře, za náročnou a vysoce profesionální práci, kterou denně
vykonávají. Moje matka, paní Libuše Hrbková, prožila poslední
měsíce svého plodného a bohatého života v krásném a příjemném prostředí, obklopena zájmem a pochopením.
Za vše s úctou a obdivem
Alana Tanner – Hrbková (CH)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším tatínkem
ad
 ědečkem Kurtem Doubkem.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou panu starostovi
Ing. Petru Matyášovi a paní Věře Soukupové za osobní
návštěvu a blahopřání k naší platinové svatbě
– 70 let společného života.
Ještě jednou díky za příjemně strávené odpoledne.

Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
Zároveň chceme poděkovat pí Soukupové za krásná slova na
rozloučenou.
Dík patří i Městu Rokytnice nad Jizerou, dobrovolným hasičům
a horské službě.
rodina Doubkova

Manželé Věra a Josef Márynkovi

EPRONA, a.s. přijme do pracovního poměru:
1) dělník/dělnice na eloxu – práce na eloxovací lince

možnost zkráceného pracovního úvazku, vhodné i pro zdravé důchodce
Informace: tel. 481 549 141, 725 114 595 – vedoucí úseku elox
tel. 481 549 177, 602 269 508 – personální odd.
e-mail: pocinkova@eprona.cz
personalni@eprona.cz

EPRONA, a.s.
Horní Rokytnice 309
512 45 Rokytnice nad Jizerou

2) svářeč – brusič (CO2, TIG)
3) programátor CNC (SolidWorks, Autocad)
4) operátor CNC strojů – frézka, soustruh (SolidWorks, GibbsCAM)
5) elektromechanik
6) elektronik – osazovač PLS
Informace: tel. 481 549 149 (155), 723 910 265 – vedoucí výroby
tel. 481 549 177, 602 269 508 – personální odd.
e-mail: nesvadba@eprona.cz, personalni@eprona.cz
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Z historie města
Tak je zas ta zejma za dveřma…
To nám to opět uteklo. Než se člověk párkrát vyspal, tak je venku
opět bílo a „láduje se“ do kamen.
Když to naše údolí pokryje bílá peřina, znamená to pro nás již velice dlouho jednu zásadní věc, a to, že opět nastává zimní sezóna, která je hlavně spjata s lyžováním a vším, co se točí okolo tohoto, dnes
to již jinak nazvat nelze, turistického průmyslu. V posledních letech
se našim dvěma největším lyžařským střediskům, kdy zejména areál
na Lysé hoře patřil mezi to nejlepší, co naše malá republika nabízela,
moc nedaří. Léta budování a ekonomického rozmachu nahradily roky
stagnace a bezhlavého zadlužování. Jediné, co slyšíme, je, že nebyly
kvalitní sněhové podmínky a kdesi cosi… Chyba bude zřejmě úplně
někde jinde, ale to necháme na jiných.

částkou 850 000 Kčs a Česká státní pojišťovna čátkou 750 000 Kčs. Kritika
veřejnosti se týkala hlavně nedostatečného zázemí a dlouhé čekací doby
ve frontách. Přeprava lyžařů vázne hlavně na malé přepravní kapacitě
starého kotvového vleku na Lysou horu. K nápravě dojde dodávkou nového vleku. Současná i budoucí koncepce střediska se již řeší. Řešitelem

Vraťme se o rovných třicet let zpět a přečtěme si slova tehdejšího
kronikáře Spartaku Miroslava Jona, jaká že to onehdy byla zima.
Začátek sezóny byl nejen pro středisko, ale i pro celou ekonomiku TJ
krutý. Absolutní nedostatek sněhu v listopadu, prosinci roku 1987 a nakonec i v lednu 1988 hrozil vážnou finanční ztrátou. Výše uvedené měsíce
vlastně představovaly ztrátu celé poloviny sezóny. A sníh začal padat až
v posledních dnech měsíce ledna. Vleky střediska byly uvedeny do provozu až 30. 1. 1988, na slabě vysněžených stráních. Provoz na Lysou horu
byl důvodem ke stížnosti ochranářů z KRNAP. Dne 4. 2. 1988 byl provoz

obou vleků na Lysou horu omezen pouze po úroveň Harrachovské cesty.
Od prvních dnů provozu, i přes vzpomínané omezení, byla návštěvnost
veliká. Od 7. 2. 1988 začalo sněžit. Rázem bylo po finančních starostech,
ale nastoupily starosti s údržbou tratí. Sníh padal takřka bez ustání, takže
za několik dní byla výška sněhové pokrývky 150 – 200 cm. Sezóna byla
ukončena v polovině dubna, protože touto dobou poklesl zájem veřejnosti
natolik, že udržování střediska v provozu bylo neekonomické. Jedinou vážnou závadou, která si vyžádala odstavení vleku Montaz na celý den, byla
výměna lanáče a záplet lana v délce 60 m. Ostatní drobné poruchy byly
opravovány v krátkých časových úsecích. Podstatnou zásluhu na dobrém
technickém stavu vleků mají obsluhy vleků a obětavá práce nového provozního mistra Ing. Radka Novotného. V noci z 15. na 16. 3. 1988 došlo ve
středisku k mimořádné události. Byla vyloupena chatka obsluhy na vleku
Křížek. Pachatel odcizil dva kazetové magnetofony, několik kazet a tržbu
ve výši 3.000 Kč z příruční pokladny. V letošní sezóně zahájila také provoz
veřejná lyžařská škola. Cvičitele pro školu zajistil Sportpropag, jejím vedením byla pověřena Jiřina Jonová starší, která nastoupila práci u TJ jako
důchodkyně. V podzimních měsících vybudovali zaměstnanci střediska
lyžařské škole potřebné zázemí. Postavili dvě chatky - kancelář VLŠ a ohřívárnu pro malé děti. Významným úspěchem bylo zakoupení nového stroje Kässbohrer PB 170 DR. Tento stroj, vybavený novým zařízením - zadní
frézou, je schopen zajistit úpravu zledovatělého povrchu. Cena stroje byla
1 780 000 Kčs. Na finanční krytí přispěl Vládní výbor cestovního ruchu
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územního plánu zóny je Stavoprojekt Hradec Králové. I přesto, že v letošní
sezóně byla zaznamenána rekordní tržba 52.000 Kčs za jediný den, promítnul se nepodařený začátek zimy do celkových výsledků ztrátou přibližně 1.000.000,- Kčs oproti výsledkům loňského roku. Vleky ve středisku převezly celkem 1.511.200 osob, tržby byly ve výši 3.245.000,- Kčs a Horská
služba ošetřila 70 úrazů, z toho 36 zlomenin.
Byla to doba, kdy provoz střediska Lysá hora, a potažmo celé Tělovýchovné jednoty, měli na starosti lidé, kteří do toho vkládali nejen
svůj čas, ale především srdce. A to, ať se týče vedení TJ, ale i zaměstnanců, vlekařů, ale hlavně řadových členů TJ Spartak, což mnozí jistě
pamatují. Nějak se v poslední době vytratilo myšlení a jednání tzv.
„dobrého hospodáře“ a hlavně prachobyčejný „selský rozum“, vše potřebné k dobrému nakládání se svěřeným majetkem. Ono ne nadarmo se říká, „z cizího krev neteče“.

Tak ať se nám ty časy zlepší a doufejme, že ten nový rok s „osmičkou
na konci“ bude snad o něco lepší než ten současný. A vždy, ať budeme
dělat cokoliv, vložme do toho aspoň kousek toho „serdíčka“. Třeba
i do úsměvu při pozdravení souseda… Hned bude možná na světě
o krapítek lépe.
Krásné prožití vánočních svátků, spojené s vůní horkého punče
v jiskřivém svátečním podvečeru a teplo rodinného štěstí u rozbalování dárků schovaných pod Vaším, dozajista krásným, vánočním
stromečkem přeje
D. J.
12/2017 – 1/2018
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Sport
 SILOVÝ TROJBOJ
Českomoravský pohár v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen

4. 11. 2017 - Bohumín

V této pohárové soutěži kraloval

Jakub Sedláček,
který suverénně vyhrál ve své kategorii do 93 kg
a s obrovským náskokem obsadil

1. místo

v absolutním pořadí.

Rozhovor s Kubou Sedláčkem
Jak hodnotíš svůj výkon v Bohumíně?
Byl to můj standardní výkon.
Vím, že jsi držitelem evropských rekordů
v bench-pressu a dřepu a národních rekordů. Co ještě považuješ za své největší
úspěchy kromě několikanásobných absolutních vítězství na mistrovství ČR?
Jsem mistr světa v trojboji, mistr Evropy v bench-pressu, třetí na mistrovství světa v trojboji. To vše
v klasickém silovém trojboji.

To je škoda, máš velký talent i úspěchy.
Je nevýhoda, že v tomto sportu nikdo nic za
úspěchy nemá. Jenom přicházím o všechnu dovolenou v práci a pak ani nemůžu nikam jezdit.
Tak ti ani nezbývá čas na jiné koníčky?
Ani ne, práce, trénink a někdy jeden dva dny
volna.
Jak často trénuješ?
Třikrát v týdnu.
Jaké upřednostňuješ tréninky? Co ti vyhovuje?
Cvičím hlavně to, co obsahují soutěžní disciplíny,
trénuji zejména tyto cviky a k nim nějaké doplňovačky.
Která disciplína ti vyhovuje nejvíce?
To bude asi bench, u toho se můžu alespoň chvilku natáhnout.

Právě jsem se chtěla zeptat, zda neplánuješ soutěže EQUIP?
Ne, to určitě neplánuji.
Jaké máš další sportovní plány?
Hlavně se nezranit, to je důležité, spousta lidí
se úplně zbytečně zraní, když jsou neopatrní.
A jinak se uvidí, každý rok je jiný.
Co dále plánuješ?
Letos už žádné další soutěže nejsou, až v příštím
roce. To plánuji opět soutěžit v klasickém silovém
trojboji i bench-pressu.
Máš v plánu i ME a MS?
To ještě uvidím, já to řeknu jednoduše, nemám
skoro žádné sponzory, tak počítám pouze se soutěžemi, které se konají v Evropě. Nemůžu si brát
dovolenou a ještě do toho dávat peníze.
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Máš nějakého stálého sparingpartnera?
(pozn. redakce = tréninkový partner)
Cvičím většinou s tátou, chodíme spolu trénovat.
On je zároveň tvým trenérem?
Trénujeme se každý sám a oba si do toho kecáme.
Jaký máš jídelníček? Používáš nějaké doplňky výživy?
Hodně piji colu, jím rád sušenky, chipsy, špagety, rýži. V období, kdy závodím, mám kreatin
a BCAA.
Kde potom bereš takovou ohromnou sílu?
Já ani nevím, ale musím zdůraznit, že letos už
mám za sebou šest dopingových testů, dvakrát
za mnou byli i v práci.
Předpokládám, že všechny výsledky byly
negativní.
Ano, ale aspoň poznávám nové lidi.

Tím jsme se dostali k našemu poslednímu
rozhovoru před šesti lety, kdy jsi prohlásil,
že by ses k anabolickým steroidům nikdy
nesnížil. Máš stále stejný názor?
Ano, já to brát nikdy nebudu, bylo by mi to k ničemu. Nechápu, proč to lidi berou, když to sami
nezvládnou a musí si vypomáhat nějakými zakázanými látkami. Pár let to bude dobré a pak
půjdou do kytek.
Jak regeneruješ?
Ani moc ne. V době soutěží si držím výkonnost
až do posledních závodů. Mně to tak vyhovuje,
pak mě nic nebolí. Odpočívám jen, když jsem nemocný.
Kde pracuješ?
V Poniklé ve firmě Singing Rock, s.r.o., horolezecké potřeby.
Máš ještě nějaký nesplněný sportovní sen?
Jak jsem již říkal, hlavně se nezranit. Když se člověk zraní na závodech, pak nemůže do práce
a přijde o peníze. Nejsme profesionálové, jsme
samí amatéři. Máme tento sport jako hobby.
Chceš ještě něco sdělit čtenářům?
Napište tam, že si mnoho lidí myslí, že za dobré
výsledky na ME a MS dostáváme nějaké peníze.
Nedostáváme nic. Máme to všichni jenom jako
hobby a z těchto vrcholných soutěží si odvezeme
pouze medaile, kterých si samozřejmě vážíme.
Smůla je v nedostatku sponzorů. Musím ale také
říct, že ČSST nám, reprezentantům, něco dává.
Chceš touto cestou někomu poděkovat?
Ano, tátovi.
Děkuji za rozhovor, přeji ti hodně štěstí,
zdraví a doufám, že se najde vhodný sponzor, který ti umožní účast na všech vrcholných soutěžích, kde bys naši republiku jistě skvěle reprezentoval.
rozhovor připravila Irena Pokorná
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MISTROVSTVÍ SVĚTA WUAP 2017 Praha
16. - 22. 10. 2017
Na mistrovství světa v silovém trojboji,
pod asociací WUAP,
soutěžil Tomáš Sedláček
z Rokytnice nad Jizerou,
který obsadil 1.

místo
a stal se MISTREM SVĚTA.
V kategorii Masters M 50 - 54 do 100 kg
podal skvělé výkony – dřep - 245 kg,
bench - 155 kg, pozved - 250 kg
a zajistil si tak titul

SVĚTOVÉHO REKORDMANA.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!
 ŠACHY
V říjnu byly zahájeny soutěže osmičlenných družstev v našem kraji
pro soutěžní sezónu 2017/2018
 „A” mužstvu se začátek vydařil, po 3. kole se ziskem 7 bodů (2 výhry, remíza) je na druhém místě v krajském přeboru z 12 oddílů.
10. 12. nás čeká poslední soupeř v tomto roce, vedoucí mužstvo
soutěže a hlavní favorit “Desko Liberec A”. Zbylých 7 zápasů bude
dohráno do dubna 2018.
 „B” mužstvo má rovněž odehrána 3 kola a se ziskem 3 bodů (1 výhra, 2 prohry) je na 6. místě z 8 oddílů v krajské soutěži skupina
Východ.

Začátkem listopadu se sehrál v Liberci turnaj v rapid šachu. Zúčastnilo se rekordních 66 hráčů ze 17 oddílů ze tří krajů. Našim dvěma
hráčům se dařilo, Z. Joukl obsadil ziskem 7 bodů druhé místo a Z. Hollmann se ziskem 6 bodů dělil o 7. – 12. místo.
VÁNOČNÍ KRKONOŠSKÝ RAPID
26. 12. 2017 pořádá náš oddíl již tradiční turnaj v rapid šachu. Hraje se v klubovně sportovní haly. Prezentace do 9:45 hodin. Začátek
1. kola v 10 hodin. Zveme všechny příznivce této královské hry, a to
i neregistrované.
Zdeněk Hollmann

Kosmetický salón Bella

• Ošetření ultrazvukovou špachtlí
• Ošetření očního okolí + mikro masáž očního okolí
• Redukce pigmentových skvrn
• Masáž obličeje a dekoltu
• Barvení řas a obočí
• Depilace cukrovou pastou Chardé
• Ošetření kosmetikou FOR LIFE & MADAGA

Olga Železná
Horní Rokytnice 449, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

tel.: +420 732 341 938

Oli.Zelezna.oz@gmail.com
www.facebook.com/kosmetikaBellaROK

sáž

obchodní pa

1. patro

Otevírací doba: dle objednání
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Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
připravuje pro následující období tyto akce:
Výroční členská schůze

Novoroční relax

 Dne 15. 12. 2017 od 17:00 hodin v restauraci U Mojmíra v Horní
Rokytnici nad Jizerou, již od 16:30 hodin se vybírají členské příspěvky KČT na rok 2018.
 Program: Zpráva o činnosti KČT, zpráva o hospodaření KČT, zpráva značkařů, volba delegátů na Konferenci TJ Spartak (6+4), volba
delegáta do Smírčí komise TJ Spartak, plán akcí 2018, diskuse, promítání, občerstvení. Akci organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.

Na Štěpána na Štěpánku
 Dne 26. 12. 2017 v 8:03 hod. odjezd linkovým autobusem (Jablonečákem) z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Příchovic k Motorestu (Čas se může změnit, ještě nejsou k dostání nové jízdní
řády). Pokud již bude dostatek sněhu, vezměte běžky v ochranném vaku s sebou. Po výstupu na Štěpánku je na Turnovské chatě možnost se občerstvit a u pořadatelů z KČT Benešov u Semil
si převzít pamětní list.
 Z Turnovské chaty se půjde na Prdek – Hermínu – kolem kostela
do Havírny a přes Vilémov do Rokytnice n. Jiz. – asi 13 km. Z Vilémova je možnost využít linkových autobusů. Kdo chce, může si
to zkrátit od paseckého kostela k papírně a poté nad papírnou
nebo od Kroupů jet busem.
 Časy odjezdů autobusů z Vilémova a od Kroupů nejsou zatím
kvůli změně jízdních řádů známy.
 Akci organizuje: Jan Mikulášek, tel: 732 889 801.

Silvestrovská vycházka
 Dne 31. 12. 2017 v 13:00 hod. sraz u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz. Zde se dohodneme na krátkém výletu po Rokytnici
n. Jiz. nebo nejbližším okolí. Doporučujeme si něco na zahřátí vzít
s sebou.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.

14. novoroční výstup na Strážník
 Dne 1. 1. 2018 mezi 13:00 a 15:00 hod. sraz na kótě 781,9 m. Dřevo a buřty s sebou. Pokud Vám zbylo od Silvestra něco dobrého
na zub, můžete to vzít s sebou.
 Každý účastník obdrží pamětní list, na který si může otisknout
zbrusu nové pamětní razítko.
 Akci organizuje: Mirek Kavan, tel: 723 215 322.

 Dne 6. 1. 2018 v 9:00 hod. sraz u Medicalu v Horní Rokytnici n. Jiz.
Poté podle počasí, sněhových podmínek a nálady buď na běžkách nebo pěšky. Trasa kolem 15 km.
 Výlet organizuje: Jan Mikulášek, tel: 732 889 801.

19. setkání turistů v Bratrouchově
 Dne 13. 1. 2018 mezi 11:00 až 15:00 hod. v Bratrouchově v bývalém hostinci U Mikšů. Tradiční setkání turistů z okolních odborů
KČT je letos opět nasměrováno do Bratrouchova.
 Rokytničtí mají sraz v 9:30 hod. u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici nad Jizerou. Odtud se vydají buď pěšky nebo na běžkách do
Bratrouchova.
 Účastníci obdrží pamětní list.
 Akci organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.

Tajný výlet
 Dne 20. 1. 2018 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem (Pražákem)
z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Semil – Cimbál. (Čas se může
změnit, ještě nejsou k dostání nové jízdní řády.)
 Odtud pěšky údolím Jizery (v závislosti na počasí a výšce sněhové
pokrývky) – max. 10 km.
 V Semilech návštěva Pojizerské galerie s výstavou „Slovy proti
totalitě“ (Pavel Tigrid).
 Odjezd buď ve 13:03 nebo 15:03 hod.
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404.

Expedice Háskov
 Dne 28. 1. 2018 v 13:30 hod. sraz u Hančů v Horní Rokytnici n. Jiz.
Poté následuje náročný výstup k restauraci U Hásků ve Františkově.
 Expedici organizuje: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735.
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

V souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny bude
letos poprvé na přelomu roku platit na území Krkonošského
národního parku zákaz používání zábavní pyrotechniky.
Toto omezení se netýká ochranného pásma KRNAP.
Přestože se jedná o aktivitu tradiční a široce využívanou, její negativní dopad je neoddiskutovatelný (ruší domácí i divoká zvířata, obtěžuje návštěvníky hor i místní obyvatele, zvyšuje
koncentraci těžkých kovů v ovzduší).
Koncem roku také stoupá četnost dalšího negativního jevu, a to vypouštění tzv. „létajících lampionů štěstí“. I tuto aktivitu nově zákon o ochraně přírody a krajiny zakazuje na
celém území národního parku, s výjimkou zastavěných území a zastavitelných ploch.
Důvodem je zejména šíření odpadu a riziko vzniku požárů.

Pyrotechnika do
národního parku

Správa Krkonošského národního parku apeluje na návštěvníky i místní obyvatele, aby zábavní pyrotechniku vůbec nepoužívali. Pokud chcete slavit advent, Mikuláše
či Vánoce v Krkonoších, nevozte s sebou žádné petardy. Nebudete nikoho rušit, neporušíte
zákon a ještě ušetříte.

NEPATŘÍ!
● Ruší domácí i divoká zvířata
● Obtěžuje návštěvníky hor i místní obyvatele
● Zvyšuje koncentraci těžkých kovů v ovzduší
● Ušetřete a vůbec ji do Krkonoš nevozte
Krnap_plakat_ohnostroj_A3_TISK.indd 1
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Více o tomto tématu najdete na www.krnap.cz/aktuality/tz-pyrotechnika-do-narodniho-parku-nepatri/
7.11.2017 20:36:45
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Mikuláš se svou družinou
v MŠ Horní

Čertovský den v MŠ Dolní

Periodický tisk územního samosprávného celku. Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 1. 2018. Sazba & tisk SURA s. r. o.

