Rokytnický zpravodaj
Ročník 2018

únor / březen

Cena 18,- Kč

Bosenské
pyramidy
Dne 17. ledna 2018 proběhla
v kulturním domě v Rokytnici
nad Jizerou přednáška Petra
Kohla o jeho návštěvách
bosenských pyramid.
Co vlastně o pyramidách víme ze školy? Nejspíše to, že si je faraoni v Egyptě stavěli jako
hrobky. Bylo to ale opravdu tak? Podle nejnovějších výzkumů ne. Někteří vědci považují pyramidy za generátor elektrické energie, dokonce už dokážou spočítat jejich původní výkon.

Dále se mluví o stabilizaci zemské kůry a počasí,
léčebných účincích, o přijímání a vysílání signálů
a energie mezi nimi a vesmírem atd. Rozhodně nejsou výsadou Egypta, dnes se objevují po
celé planetě, od Japonska přes celou Asii, Evropu, celou Ameriku, Afriku a Antarktidu. Mluví se

o velice sofistikovaných stavbách, postavených vyspělými civilizacemi, jejichž znalostí a technologií se naše civilizace začíná teprve dotýkat. Je vysoce pravděpodobné, že se na nich podílely mimozemské civilizace, a že i zde na Zemi žily vyspělé národy v dobách 50 až 100 000 let
před naším letopočtem. Mluví se o Lemurii, Atlantidě, Hyperboree (odkud prý pocházejí Slované a Keltové) a dalších. Nepředstavitelné? Pro většinu z nás ano, ale radiouhlíková analýza
prokázala, že stáří bosenské pyramidy Slunce je větší než 30 000 let, což dává těmto názorům
jistou sílu. Pyramida Slunce je také se svojí výškou 220 m největší objevenou pyramidou světa
(Cheopsova pyramida měří 147 m). Je překvapivě postavena z betonu, který svou pevností
okolo 140 MPa překonává všechny současné konstrukční betony s pevností okolo 25 MPa
a o technologii jeho výroby se zatím můžeme jen dohadovat. Předpokládá se, že byl vyroben
polymerací za tepla.
pokračování na str. 8

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Prodloužení termínu těžby dřeva v porostech Sachrův
hřeben, Pod Stráží a les v Berlíně
Radě města byla předložena žádost pana Petra Martínka, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 62017560, o prodloužení termínu těžby dřeva v porostech Sachrův hřeben a Pod Stráží z důvodu nepříznivého počasí,
které ztěžuje těžbu dřeva a jeho přiblížení. Zároveň požádal o změnu
termínu k vyvezení větví z lesa v Berlíně a přírodního divadla na jaro
2018 z důvodu podmáčeného terénu. Rada města tuto žádost schválila.
Základní škola Rokytnice nad Jizerou, p. o. – sponzorský dar
Radě města byla předložena žádost Základní školy Rokytnice nad
Jizerou, příspěvkové organizace, o povolení přijetí finančního daru ve
výši 20.000,- Kč od firmy EMBA s.r.o., Paseky nad Jizerou, do rezervního fondu a zároveň jeho následné čerpání na úhradu provozních
výukových či mimoškolních aktivit školy pro rozvoj studijních možností žáků. Rada města tuto žádost schválila.
Dům dětí a mládeže Pod Střechou, p. o. – sponzorský dar
Radě města byla předložena žádost o schválení sponzorského
daru ve výši 13.500,- Kč, který DDM Pod Střechou obdrží od rokytnických občanů Karla Vrány, Ladislava Marka, Václava Šíra a Jaroslava
Hlouška, kteří jako Tři králové obcházeli Rokytnici a část z vybrané
částky věnují na pořádání Dne dětí v roce 2018. Rada města tuto žádost schválila.
Přidělení bytu v DPS
Radě města byla předložena žádost paní Hany Seidlové, bytem
Dolní Rokytnice 306, o přidělení uvolněného bytu v DPS. Rada města
tuto žádost na základě doporučení úseku sociálních věcí schválila.
Dotační program města Rokytnice nad Jizerou na rok 2018
Radě města byl předložen ke schválení Dotační program města
Rokytnice nad Jizerou na rok 2018 a výzva k předkládání žádostí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Do 29. března 2018 je

možné zažádat o přidělení dotace z rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou na rok 2018. Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu
města je zveřejněna na webových stránkách města.
Centralizované zadání zakázky „Rokytnice nad Jizerou –
výstavba vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Vilémov
a prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici
Radě města byla předložena smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností
centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné poptávky „Rokytnice
nad Jizerou – výstavba vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě Vilémov a prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici“. Na základě této smlouvy provede VHS Turnov v rámci poptávkového řízení
na výše uvedenou akci i poptávku na výstavbu veřejného osvětlení,
které bude město financovat ze svého rozpočtu a které se bude současně s akcí VHS Turnov ve stejné lokalitě realizovat. Rada města tuto
smlouvu schválila.
Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018
Radě města byly předloženy ke schválení návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018. Tyto byly v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, zveřejněny na úřední desce a webových
stránkách města. Po schválení budou zveřejněny na webových stránkách města. Rada města tyto rozpočty schválila.
Vedoucí Drobných služeb města
Rada města byla již v měsíci listopadu 2017 informována o připravovaných personálních změnách u organizační složky Drobné služby
města, kdy došlo na přechodnou dobu k navýšení počtu zaměstnanců této složky na 10 osob. V současné době probíhá zaškolovací
proces u nového vedoucího Drobných služeb města, který by měl od
února 2018 složku zcela převzít. V této souvislosti rada města jmenovala od 1. února 2018 vedoucím organizační složky Drobné služby
města pana Daniela Skrbka.

Zastupitelstvo města, konané dne 18. 12. 2017
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 návrhovou komisi ve složení PaedDr. Eva Maloňová, Ing. Leoš
Pavlata a Ing. Jaroslav Bulušek, ověřovatele zápisu ve složení Alexandra Olaszová a Ing. Antonín Blomer a zapisovatelku Kateřinu
Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání zastupitelstva města ze dne 27. 9. 2017.
 Pravidla rozpočtového provizoria města Rokytnice nad Jizerou na
rok 2018.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2018 ve výši 398.100,- Kč
společnosti ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., se sídlem Horní Rokytnice 590,
Rokytnice nad Jizerou, IČ: 03781224 za účelem financování pečovatelské služby poskytované příjemcem na území města Rokytnice
nad Jizerou v roce 2018 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou.
 poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci v roce 2018 ve
výši 100.000,- Kč společnosti ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., se sídlem Horní
Rokytnice 590, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 03781224 za účelem pořízení služebních automobilů pro terénní pečovatelskou službu na
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území města Rokytnice nad Jizerou v rámci programu „Pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb“ a zároveň schvaluje
uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.
poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2018 ve výši 2.000,- Kč
na 1 motohodinu do maximální výše 300.000,- Kč společnosti Spartak Rokytnice a.s., se sídlem Horní Rokytnice 702, 51245 Rokytnice
nad Jizerou, IČ: 27495884 za účelem financování úpravy lyžařských
běžeckých stop na území města Rokytnice nad Jizerou v roce 2018
a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 2.892.158,- Kč TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s., která bude použita na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí Sportovního areálu Pěvín – I. etapa.
znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem
Rokytnice nad Jizerou a TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem této smlouvy.
znění smlouvy o zajištění blankosměnkou mezi Městem Rokytnice
nad Jizerou a TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem této smlouvy.
směnu části ppč. 3443 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za
















část ppč. 3319/1 ve vlastnictví žadatele, dle přiloženého zákresu,
vše v k.ú. Horní Rokytnice. Rozdíl výměr směňovaných pozemků
bude žadatelem uhrazen za cenu 140,- Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření ponese v 50% výši Město a v 50% výši žadatel
a bude provedeno za účasti zástupce města.
směnu ppč. 2405/12 a části ppč. 3367/1 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) za část ppč. 2405/5 a část ppč. 2432/1 (vlastník Musilovi Jan a Helena), vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že geometrické zaměření zajistí a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou.
odkoupení části ppč. 2803/7 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za
cenu 280,- Kč/m2 od Pavla a Jindřišky Medkových, Horní Rokytnice 560, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Geometrické zaměření zajistí
a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou.
záměr prodeje stpč. 1117 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za
cenu 200,- Kč/ m2.
záměr směny stpč. 737/2 a ppč. 2981/1 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) za část ppč. 1633 (vlastník Červinka Milan), vše v k.ú.
Dolní Rokytnice. Směna bude provedena v rozsahu m2 za m2. Náklady na geometrické zaměření ponese v 50% výši Město, v 50%
výši žadatel a bude provedeno za účasti zástupce Města.
záměr směny části ppč. 2929 a části ppč. 2930 (vlastník Město
Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 1460 (vlastník Královi Miloslav
a Hana), vše v k.ú. Dolní Rokytnice, na které bude nově odměřená
cesta v šíři 4 m, viz přiložený nákres. Geometrické náklady na zaměření hradí žadatel a bude provedeno za účasti zástupce Města.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen dle cenové mapy za cenu 65,- Kč/m2.
odkoupení ppč. 1211/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu
280,- Kč/m2 od Bc. Kateřiny Dvořákové, Šedova 655/6, Černý Most,
198 00 Praha, Pallase Antonína, Vladimírova 233/12, Nusle, 140 00
Praha a Pallase Josefa, Konsumvagen 336, 756 45 Uppsala, Švédské království.
směnu části pozemku parc.č. 3336/2 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) o výměře cca 116 m2 za část pozemku parc. č. 1926/1
(vlastník Šťastný Milan a Ing. Šťastná Michaela) o výměře cca 66 m2
vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných
pozemků bude doplacen dle cenové mapy 240,- Kč/m2.
směnu části ppč. 3338 o výměře cca 48 m2, části ppč. 1974 o výměře cca 60 m2 a části ppč. 1985 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za
část ppč. 1917/1 o výměře cca 39 m2, část ppč. 1918 o výměře cca
10 m2, část ppč. 1976/4 o výměře cca 49 m2, část ppč. 1984/1 o výměře cca 165 m2 a část ppč. 1987/2 o výměře cca 5 m2 vše v k.ú.

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

Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Pouch Jiří). Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen dle cenové mapy 240,- Kč/ m2.
 s účinností od 1. 1. 2018 svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
»» člen rady 1.641,- Kč
»» předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce 1.032,- Kč
»» člen zastupitelstva bez dalších funkcí 599,- Kč
 podání žádosti o dotaci na akce: Zvýšení bezpečnosti podél silnice
2/294 v Rokytnici nad Jizerou, Rekonstrukce veřejného osvětlení ve
Vilémově a Oprava části místní komunikace Starý Mlýn - Dvoračky.
 realizaci stavebních akcí: Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294
v Rokytnici nad Jizerou, Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vilémově a Oprava části místní komunikace Starý Mlýn - Dvoračky
v případě, pokud bude přidělena dotace dle jednotlivých žádostí.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města k datu 15. 12. 2017.
 informace o množství velkoobjemových odpadů ve sběrném dvoře v roce 2017 a schvaluje s účinností od roku 2018 evidenční limit
pro kartu občana ve výši 150 kg.
 informace o probíhající přípravě projektů a žádostí o dotace na
akce: Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294 v Rokytnici nad Jizerou, Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vilémově a Oprava části
místní komunikace Starý Mlýn – Dvoračky.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
18. 9. 2017 do 13. 11. 2017.
Zastupitelstvo města pověřilo:
 radu města schválením posledního rozpočtového opatření pro
změny v rozpočtu města na rok 2017.
 starostu města Ing. Petra Matyáše a místostarostu města Petra
Kadavého dalším jednáním se společností BDSO a.s., které povede
k získání potřebného počtu partnerů pro založení bytového družstva a pověřuje je předložením všech dokumentů souvisejících se
založením bytového družstva zastupitelstvu města ke schválení.
Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje ppč. 2288/18 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
a postupuje radě města k projednání záměr možného pronájmu
ppč. 2288/18 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje stpč. 737/2 a ppč. 2981/1 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 záměr prodeje části ppč. 2929 v k.ú. Dolní Rokytnice.

Následující veřejné jednání zastupitelstva města
se bude konat ve středu 7. března 2018
ve školní jídelně od 17:00 hod.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

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 – 13:00 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.
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Zprávy z města a úřadu
Centrální pokladna městského úřadu
Na počátku ledna 2018 došlo po rekonstrukci prostor finančního úseku ke zprovoznění centrální pokladny městského úřadu. Ta
slouží k přijímání a vydávání finančních prostředků v hotovosti
pro všechny druhy plateb, a to i prostřednictvím platební karty.
Od ledna tedy již nebude možné hradit místní poplatky v hotovosti přímo v kanceláři úseku správy místních poplatků, ale pouze
v centrální pokladně. To se týká i vydávání pytlů na komunální a tříděný odpad, vyřízení placené povolenky k vjezdu nebo parkovacích
karet.
Hlavním důvodem zřízení centrální pokladny je zabezpečení přijímání hotovosti a nakládání s ní v souladu s vnitřními předpisy, dále
i sjednocení a zrychlení vyřizování těchto plateb na jednom místě
bez delšího čekání, pokud občan nevyřizuje nic jiného v rámci správy místních poplatků.

Otevírací hodiny centrální pokladny pro veřejnost:
pondělí, středa

08.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

úterý, čtvrtek

08.00 – 12.00 hod.

13.00 – 14.30 hod.

pátek

08.00 – 12.00 hod.

Zároveň upozorňujeme, že v Městském informačním centru je
možné platby místních poplatků (povolenky, parkovací karty, pytle)
provádět výhradně mimo otevírací hodiny centrální pokladny.
Důvodem je, že informační centrum je zejména v zimním období
ve velké míře využíváno turisty a tyto platby běžnou činnost velmi
omezují. Dalším důvodem jsou i bezpečnostní opatření pro přijímání plateb v hotovosti.

Velkoobjemový odpad – karta občana a bonusy
S účinností od roku 2017 došlo ke změně pro bezplatné odkládání
velkoobjemových odpadů ve Sběrném dvoře Rokytnice nad Jizerou,
resp. odkládání v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dosud měli občané a vlastníci chalup
možnost velkoobjemový odpad bezplatně odkládat pouze ve dvou
termínech během kalendářního roku. Odložení mimo stanovené termíny bylo zpoplatněno ceníkem provozovatele sběrného dvora.
Od roku 2017 mohou občané a vlastníci chalup velkoobjemové odpady odkládat celoročně podle vlastní potřeby při provozních dnech
sběrného dvora. K tomu slouží tzv. KARTA OBČANA, vystavená jednotlivě pro každého poplatníka.
Pro rok 2018 byl stanoven evidenční limit
v rozsahu 150 kg na poplatníka.
V případě potřeby tedy můžete velkoobjemový odpad ve sběrném
dvoře kdykoliv bezplatně odložit po předložení této karty. Váha přivezených odpadů Vám bude následně obsluhou odečtena z evidenčního limitu karty a není tedy nutné přivézt např. 150 kg najednou.
Po vyčerpání limitu lze velkoobjemový odpad odložit za úplatu dle
platného ceníku provozovatele sběrného dvora, kterým je spol. Severočeské komunální služby, s. r. o. Obsluha sběrného dvora může při
použití karty vyžadovat i občanský průkaz nebo podpis do evidenční
knihy. Je samozřejmé, že s kartami nezletilých dětí budou manipulovat jejich rodiče.
Poplatníkům s trvalým pobytem v Rokytnici nad Jizerou byly karty
občana distribuovány zaměstnanci města. Vlastníci objektů sloužících k individuální rekreaci kartu obdrží na vyžádání od správce místních poplatků (Hana Jiroušová, tel. 481 549 322, e-mail:
poplatky@mesto-rokytnice.cz).
KARTA OBČANA je nyní nastavena na jednotlivého poplatníka
s evidenčním limitem 150 kg pro rok 2018. Karta je vydána na dobu
neurčitou, správa systému pro každý rok nastaví nový váhový limit.
Karty se tedy nebudou vydávat každý rok znovu.
V případě poškození nebo ztráty karty informujte neprodleně
správce místních poplatků (paní Hana Jiroušová, tel. 481 549 322,
e-mail: poplatky@mesto-rokytnice.cz), která původní kartu zablokuje
a zabezpečí vydání karty nové. K zablokování karty může dojít i v případě neuhrazeného místního poplatku.

4

Pro bezplatné odkládání nebezpečných složek odpadů (barvy,
laky, kyseliny apod.) platí původní systém, tj. že radou města budou
vyhlášeny 2 termíny pro jejich bezplatné odložení ve sběrném dvoře.
Připomínáme pouze, že televize, ledničky, monitory a další elektrozařízení mohou již několik let všichni bezplatně celoročně odkládat ve
sběrném dvoře v rámci zpětného odběru elektrozařízení. Nejedná se
o nebezpečný odpad. Pro rok 2018 určí termíny pro odkládání rada
města v dostatečném předstihu.

BONUSY – další využití karty občana
Tato KARTA OBČANA není určena výhradně pro velkoobjemový
odpad, ale umožňuje i čerpání jiných slev, které Městu Rokytnice nad
Jizerou nabídly některé organizace nebo podnikající osoby v cestovním ruchu, kultuře, sportu apod.
Již v tuto chvíli můžete na základě této karty čerpat následující slevy:
Sportovní centrum Jilemnice, Jungmannova 146,
www.sport-jilemnice.cz

 sleva 25 % na jednorázové vstupné do bazénu, sauny a solné jeskyně v Jilemnici
Relax Studio Vitalia, Petra Škrabálková,

Dolní Rokytnice 506, Rokytnice nad Jizerou – tel. 605 906 940,
e-mail: p.skrabalkova@seznam.cz, www.relaxstudio-vitalia.com

 sleva 10 % na masážní a kosmetické služby v nově vybudovaném
studiu v Rokytnici nad Jizerou
Solná jeskyně Rokytnice nad Jizerou, za prodejnou Tesco,

Rokytnice nad Jizerou – tel. 604 479 815,
e-mail: solnajeskyne.rokytnice@seznam.cz, www.solnajeskyne-rokytnice.cz

 sleva 10 % na jednotlivé vstupné i permanentky
ZOO Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova 1029,
www.zoodvurkralove.cz

 pro letní období – sleva 10 % na zážitkový program Offroad Safari
 pro zimní období – sleva 20 % na vstupné z platného ceníku na
vstup do zoo pro dospělého a pro dítě do 15 let (nevztahuje se
na nákup rodinné vstupenky a nelze kombinovat se skupinovou
slevou a jinými slevami)

VOLBY

Splatnost místních poplatků:

Volba prezidenta republiky
– výsledky v Rokytnici nad Jizerou

 I. kolo konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
 Počet okrsků:
2
 Voliči v seznamu: 2.681
 Vydané obálky:
1.850

Volební účast:
Platné hlasy:

69 %
1.843

Pro Rokytnici nad Jizerou je zajímavý údaj o počtu osob, které přišli volit
na voličský průkaz. V hlavní zimní sezóně se zájem ze strany turistů volit
v horských okrscích očekával.
 V Rokytnici nad Jizerou přišlo v I. kole s voličským průkazem
celkem 475 osob.
 Počet voličů s trvalým pobytem v Rokytnici nad Jizerou je
cca 2.206 osob.
Výsledky I. kola za Rokytnici nad Jizerou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Zeman Miloš Ing.
Fischer Pavel Mgr.
Horáček Michal Mgr. Ph. D.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Topolánek Mirek Ing.
Hannig Petr Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

599 hlasů
485 hlasů
214 hlasů
208 hlasů
205 hlasů
93 hlasů
15 hlasů
14 hlasů
10 hlasů

32,50 %
26,31 %
11,61 %
11,28 %
11,12 %
5,04 %
0,81 %
0,75 %
0,54 %

 II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
 Počet okrsků:
2
 Voliči v seznamu: 3.153
 Vydané obálky:
2.398

Volební účast:
Platné hlasy:

76,05 %
2.390

 V Rokytnici nad Jizerou přišlo s voličským průkazem celkem
972 osob.

 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek je splatný buď jednorázově k datu 31. 3. 2018
nebo ve dvou stejných rovnoměrných splátkách, a to
k 31. březnu a k 30. září 2018.
 Místní poplatek ze psů
Poplatek je splatný jednorázově k datu 31. 3. 2018.
 Místní poplatek z ubytovací kapacity a Místní
poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Poplatek za uplynulé období je splatný k 30. 4. 2018.

 Upozornění
Městského úřadu Jilemnice
Z důvodu rekonstrukce kanceláří evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů je od 5. 2. 2018
provoz na tomto úseku omezen a přemístěn do přízemí
radnice.
 Evidence obyvatel (změna TP, rušení TP) – matrika
 Občanské průkazy, cestovní doklady (příjem žádostí
o nový OP, výdej nových OP a CD) – Czech Point
Toto omezení potrvá přibližně do konce března 2018
(s ohledem na postup stavebních prací).
Aktuální informace získáte na tel. číslech:
481 565 121, 481 565 132 a 481 565 211.
Děkujeme za pochopení.

Výsledky II. kola za Rokytnici nad Jizerou:
Drahoš Jiří, prof. Ing. DrSc., dr.h.c.
Zeman Miloš Ing.

1608 hlasů
782 hlasů

67,28 %
32,71 %

Alena Jonová
vedoucí správního odboru

O občanský průkaz i cestovní pas mohou občané žádat i na kterémkoliv jiném městském úřadě s rozšířenou
působností, např. v Semilech.

Po sečtení výsledků v rámci celé České republiky se prezidentem
republiky na období dalších 5 let stal Ing. Miloš Zeman.

Rok se sešel s rokem, a já bych jménem
svým a jménem Červeného kříže chtěla
všem obyvatelům města Rokytnice nad Jizerou popřát do nového roku hodně zdraví,
pohody, trpělivosti, štěstí a radosti.

Na začátku loňského roku jsem vás
informovala o dárcích krve z vašeho města,
protože se domnívám, že bezpříspěvkové
dárcovství krve je vysoce humánní postoj
našich občanů, kteří svojí krví zachraňují životy našich spoluobčanů, a přitom se o nich
vůbec neví a ani nemluví.
Na prahu letošního nového roku bych
vás tedy ráda seznámila s dárci z vašeho
města za rok 2017. A není jich právě málo.
Hned v lednu 2017 získal pan Čermák Zdeněk, Horní 6 stříbrnou plaketu za 20 odběrů krve a následují další. V únoru Slavíková
Kateřina, Dolní 333 získala stříbrnou plaketu za 20 odběrů, v dubnu pak 3 prvodárci, kteří poprvé dali krev, a to Janoušková

 ateřina, Dolní 511, Jindřišek Štěpán, Dolní
K
341a Karel Michal, Dolní 396. V květnu Stříbrná Věra, Dolní 505 obdržela bronzovou
plaketu za 10 odběrů. V září Tříska Lukáš,
Dolní 60 a Tříska Tomáš poprvé darovali
krev jako prvodárci a v listopadu pak obdržel bronzovou plaketu za 10 odběrů pan
Večerník Miroslav, Dolní 482.
Všem jmenovaným ještě jednou děkuji
za jejich lidský postoj k bezpříspěvkovému
dárcovství a přeji jim do nového roku vše
nejlepší a především hodně zdraví.
Za oblastní spolek Českého červeného kříže
okresu Semily zapsala Javůrková Zdeňka, členka oblastní výkonné rady.
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Investiční akce, veřejné zakázky a dotace
Města Rokytnice nad Jizerou v roce 2017
Investiční akce a veřejné zakázky:
 Zakázka na „Výměnu oken v kanceláři stavebního úřadu na městském úřadě“ byla zadána firmě Truhlářství Pavel Linek, Rokytnice
nad Jizerou, za cenu 207.418,- Kč včetně DPH. Na tuto akci byla
poskytnuta dotace.
 Zakázka na výměnu oken v kanceláři č. 20 městského úřadu (úsek
správy majetku) byla zadána firmě Truhlářství Pavel Linek, Rokytnice nad Jizerou, za cenu 62.946,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Opravu božích muk v Rokytně“ byla zadána firmě Hynek Bláha, Vysoký Újezd, za cenu 57.500,- Kč včetně DPH. Na tuto
akci byla schválena dotace v roce 2016.
 Zakázka na „Opravu komunikace Horní Ves – Sachrův hřeben“ byla
zadána spol. STRABAG, a. s., Praha, za cenu 1.923.255,65 Kč včetně
DPH. Smlouva byla následně rozšířena Dodatkem č. 1, kterým se
zvětšil rozsah prací, cena díla byla navýšena o 198.294,57 Kč včetně
DPH. Na tuto akci získalo město dotaci.
 Zakázka na akci „Stavební úpravy hygienického zázemí Mateřské
školy v Dolní Rokytnici“ byla zadána spol. Liebscher & Pohl, spol.
s r. o., Stráž na Nisou, za cenu 1.130.004,48 Kč včetně DPH.
 Zakázka na zpracování projektové dokumentace s názvem Rekonstrukce mostu U Komexu byla zadána spol. RAL Projekt, s. r. o.,
Jablonec nad Nisou, za cenu 115.555,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na opravu komunikací metodou patchmatic byla zadána
spol. REPARE TRUTNOV, s. r. o., Trutnov, za cenu 3.932,50 Kč včetně DPH za tunu s tím, že rozsah nepřesáhne 50 tun. Dodatkem ke
smlouvě byl rozsah tun navýšen.
 Zakázka na zpracování projektové dokumentace s názvem Rekonstrukce plynové kotelny v Základní škole v Rokytnici nad Jizerou“
byla zadána firmě Ing. Pavel Doškář, Jičín, za cenu 145.000,- Kč
včetně DPH.
 Zakázka na rekonstrukci přístupových lávek Mateřské školy v Horní Rokytnici byla zadána spol. Liebscher & Pohl, spol. s r. o., Stráž
nad Nisou, za cenu 476.200,- Kč včetně DPH. Pro tuto investiční
akci byly ze strany Města zakoupeny prefabrikáty od spol. STRAKON CZ s. r. o., Strakonice, za cenu 183.796,24 Kč včetně DPH.
 Zakázka na dodání 2 ks parkovacích automatů na Dolní náměstí byla zadána spol. GREEN Center, s. r. o., Praha 8, za cenu
284.926,15 Kč včetně DPH.
 Zakázka na opravu cesty pod RTK byla zadána spol. STRABAG,
a. s., Praha, za cenu 116.579,19 Kč včetně DPH. Na tuto akci bylo
ze strany vlastníků nemovitostí v této lokalitě přispěno částkou
60.000,- Kč.
 Zakázka na opravu cesty v úseku kaplička na Kostelním vrchu – Globus byla zadána spol. STRABAG, a. s., Praha, za cenu 383.900,39 Kč
včetně DPH.
 Zakázka na rekonstrukci toalet v Základní škole (toalety chlapců
v 1. NP u tělocvičny) byla zadána firmě Petr Horn, Rokytnice nad
Jizerou, za cenu 83.218,81 Kč.
 Zakázka na zpracování územně plánovací dokumentace pro Změnu č. 4 územního plánu Rokytnice nad Jizerou byla zadána firmě
Ing. arch. Vladimír Smilnický, Trutnov, za cenu 265.000,- Kč včetně
DPH.
 Zakázka na zpřístupnění věže radnice turistům byla zadána spol.
PRIMA, s. r. o., Hradec Králové, za cenu 1.377.428,50 Kč včetně
DPH. Tato zakázka se týkala stavebních prací. Související akcí byla
Modernizace věžních hodin, která byla zadána firmě Ivan Šmerda,
Hodkovice nad Mohelkou, za cenu 295.980,19 Kč. Na tuto akci získalo Město dotaci.
 Zakázka na dodání prvků pro workoutové hřiště na sídlišti Horní
kout byla zadána spol. Workout Club parks, s. r. o., Ostrava za cenu
100.000,- Kč včetně DPH.
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 Zakázka na dodání žacího malotraktoru Starjet P4 o záběru 102 cm
byla zadána spol. Agrotest a. s., Jičín, za cenu 112.926,- Kč včetně
DPH.
 Zakázka na dodání osobního automobilu Škoda Rapid včetně příslušenství byla zadána spol. HAVEX auto s. r. o., Vrchlabí, za cenu
299.518,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na dodání osobního automobilu Dacia Duster včetně příslušenství byla zadána spol. AUTO BELDA s. r. o., Jablonec nad Jizerou, za cenu 356.700,- Kč včetně DPH.
Město Rokytnice nad Jizerou v roce 2017 realizovalo další
2 investiční akce, na kterých se podíleli zaměstnanci Drobných služeb města a několik dodavatelských firem:
 Stomatologická ordinace v Základní škole – celkové náklady stavebních prací činily 511.139,- Kč.
 Rekonstrukce finančního úseku městského úřadu, centrální pokladna – celkové náklady stavebních prací bez vybavení jsou odhadnuty na 250.000,- Kč
DOTACE:
 Město získalo dotaci ve výši 9.182,55 EUR na projekt „Tradice dětem bez hranic“ ze strany Euroregionu Nisa.
 Na projekt „Zpřístupnění věže radnice turistům“ Město získalo dotaci ve výši 820.000,- Kč ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Celkové náklady projektu činily 1.757.646,- Kč. Realizace
probíhala v letech 2017 – 2018.
 Na projekt „Výměna oken v kanceláři SÚ v budově radnice“ získalo
Město dotaci ve výši 56.208,- Kč ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje a další ve výši 50.000,- Kč ze strany Ministerstva kultury ČR. Celkové náklady činily 207.418,- Kč.
 Na projekt „Postup zdravého města Rokytnice nad Jizerou do kategorie C v rámci MA21“ získalo Město dotaci ve výši 28.635,55 Kč ze
strany Dotačního fondu Libereckého kraje. Celkové náklady činily
57.271,- Kč.
 Na projekt „Oprava kamenného křížku ve Františkově“ získalo
Město dotaci ve výši 32.000,- Kč ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje. Celkové náklady činí 66.550,- Kč. Realizace proběhne v roce 2018.
 Na projekt „Oprava havarijního stavu střechy márnice“ získalo
Město dotaci ve výši 368.320,- Kč ze strany Ministerstva zemědělství ČR. Rozpočet akce činí 534.026,- Kč. Realizace proběhne v roce
2018.
 Město získalo dotaci ve výši 68.171,- Kč ze strany Ministerstva
zemědělství ČR na projekt „Odpočívadlo na křižovatce turistických cest a cyklotras na Sachrově hřebeni“. Rozpočet akce činí
98.817,- Kč. Realizace proběhne v roce 2018.
 Město získalo dotaci ve výši 112.215,- Kč ze strany Ministerstva zemědělství ČR na projekt „Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici“. Rozpočet akce činí 160.308,- Kč. Realizace proběhne v roce
2018.
 Město získalo dotaci ve výši 142.974,- Kč ze strany SF ŽP ČR na akci
„Územní studie propojení a rozvoje stávajících lyžařských areálů
Studenov a Horní Domky. Celkové náklady činily 178.717,- Kč.
 Ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti požární
ochrany byla získána:
»» dotace ve výši 54.630,- Kč na „Doplnění osobních ochranných
prostředků“,
»» dotace ve výši 94.800,- Kč na „Pořízení protichemických plynotěsných obleků“,
»» dotace ve výši 54.400,- Kč na „Opravu CAS 32 Tatra 148“.

Rekonstrukce hlavní silnice a bývalé jídelny
Ve středu 29. 11. 2017 proběhlo v jídelně Základní školy Rokytnice
nad Jizerou veřejné projednání dvou připravovaných stěžejních
projektů města. Na toto projednání bylo rozesláno celkem 1.500
pozvánek do všech poštovních schránek obyvatel města. Akce se zúčastnilo 40 – 50 osob, což je na místní poměry poměrně hodně (pro
představu to je asi 1,5 % obyvatel města).
Rekonstrukce hlavní silnice
První byl představen projekt na rekonstrukci hlavní silnice,
celý název je správně „silnice 2. třídy číslo 2/294“, která je v majetku Libereckého kraje, správcem je Krajská správa silnic Libereckého kraje.
Rekonstrukce této silnice je dlouhodobě jednou z priorit města Rokytnice nad Jizerou. Silnice byla postavena v 80. letech minulého století a již se blíží konec její životnosti. Příprava na rekonstrukci začala již
v roce 2008, kdy bylo se správcem komunikace odsouhlaseno zadání
zpracování studie tzv. humanizace silnice 2/294 a Dolního náměstí.
V roce 2011 bylo zadáno zpracování dokumentace pro územní
řízení na akci s názvem „Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad Jizerou“. V této fázi
přípravy projektu již začala jednání s majiteli pozemků v okolí silnice,
která někdy trvala velice dlouho, někdy také s negativním výsledkem
(některé úseky nebudou v rámci projektu řešeny, protože s majiteli pozemků nedošlo ke shodě). Celý tento proces úspěšně končí
1. 6. 2015, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí na celý průjezdní
úsek silnice, tj. od křižovatky u Kroupů až k fotbalovému hřišti.
Do tohoto okamžiku byly všechny náklady spojené s projekční přípravou hrazeny z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou. Na rok 2016
si Liberecký kraj, jakožto vlastník silnice, dal do rozpočtu finance na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby a provedl výběrové řízení na projekční firmu. V prosinci
2016 je podepsána smlouva a začíná se projektovat 1. etapa stavby,
tj. od křižovatky u Kroupů na křižovatku pod kostelem.
Projekční práce zajišťuje společnost M – PROJEKCE s. r. o., hlavní
inženýr projektu je David Senohrábek, který na veřejném projednání
také projekt představil. Vydání stavebního povolení se předpokládá
v 1. polovině roku 2018 – vše nyní nejvíce závisí na opětovném projednání s vlastníky dotčených pozemků.
Proto všechny majitele těchto pozemků žádáme, pokud budou mít jakékoliv dotazy nebo připomínky k připravovanému
projektu, obraťte se prosím na zpracovatele projektu společnost
M – PROJEKCE s. r. o. nebo na Úsek rozvoje města a investic.
David Senohrábek
Hlavní inženýr projektu
M – PROJEKCE s. r. o., pracoviště Liberec
Masarykova 455/34,
460 01 Liberec I - Staré Město
tel.: +420 778 743 390
david.senohrabek@m-projekce.cz

Bronislav Patočka
Město Rokytnice nad Jizerou
úsek rozvoje města a investic
tel.: +420 481 549 324
tel.: +420 739 246 866
investice@mesto-rokytnice.cz

Rekonstrukce bývalé jídelny SEBA
Druhým představovaným projektem je rekonstrukce bývalé závodní jídelny SEBA. Historie této budovy je většině místních dobře známa,
jen pro připomenutí krátké shrnutí. Jídelna byla slavnostně otevřena
16. prosince 1967 a od té doby sloužila jako závodní jídelna nejen pro
svoji domovskou textilku, ale víceméně pro celé město. Mimo tento
účel byla budova rovněž využívána jako společenský a kulturní sál,
kde probíhaly plesy, koncerty a různá shromáždění občanů. Provoz
v objektu byl ukončen poté, co byl ukončen provoz celého podniku
Rotextile a.s.
Od té doby se majitel objektů snaží o jejich prodej, ale jeho představa o prodejní ceně je vysoko nad možnostmi případných zájemců.
O objekt závodní jídelny má ale od začátku zájem město Rokytnice
nad Jizerou. Hlavním důvodem je právě snaha obnovit kulturní a spolkový život v takovém rozsahu, jaký známe z dob největší slávy jídelny.
To se po několika letech jednání podařilo až 23. 10. 2015, kdy byla
podepsána kupní smlouva s tehdejším majitelem za cenu 1,5 mil. Kč.
Tento počin byl tak prvním krokem k tomu, jak zachránit další chátrající objekt v centru města a vrátit mu přidanou společenskou hodnotu, která v současné době v Rokytnici chybí.
Ještě na podzim 2015 byla vypsána soutěž na zpracování projektového záměru (studie) rekonstrukce a budoucího využití jídelny.
Tuto studii zpracoval, a na jaře 2016 odevzdal, Projektový ateliér David s. r. o. z Liberce. V této studii byly zohledněny všechny požadavky
města na budoucí provoz a využití objektu.
Tato studie sloužila jako podklad pro výběrové řízení na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace – tedy PD pro získání
stavebního povolení, pro provádění stavby a dokumentace interiérů
objektu. Dne 21. 10. 2016 byla podepsána smlouva se společností
MEPRO s. r. o. a začalo se s dalšími pracemi a 24. 8. 2017 bylo vydáno
stavební povolení na stavební úpravy tohoto objektu.
Nyní je vše připraveno pro zahájení rekonstrukce. Zásadní otázkou
stále zůstává, jak bude probíhat financování – odhadovaná cena rekonstrukce objektu vychází na 60 mil. Kč vč. DPH (tato cena je včetně
rezervy, parkovacích ploch, veškerého vybavení atd.). Dá se předpokládat, že skutečně vynaložené náklady budou nižší.
Město Rokytnice nad Jizerou se snaží získat alespoň část potřebných financí z dotačních programů, ale bohužel na rekonstrukci objektu tohoto typu není příliš vhodných dotačních titulů. Je tak stále
více pravděpodobné, že bude nutné rekonstrukci rozložit do více let
a financovat ji přímo z rozpočtu města.
Oba projekty je možné prohlédnout si na webu města v sekci Plánované a realizované projekty, grafická podoba shrnutí projektu rekonstrukce
jídelny je vystavena na chodbě městského úřadu.

Působivé dílo, které nyní
vévodí rokytnickému
Dolnímu náměstí, vytvořil
Zdeněk Jirouš se svými
dvěma kamarády.
Současné mírné počasí však
Krakonošovi nepřeje a tak
socha pomalu roztává –
doufáme, že se nám zachová
co nejdéle.
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Městské informační centrum

PROVOZNÍ DOBA
PROGRAM
KULTUR

Divadelní představení

Městského informačního centra

Sobota, 24. února 2018, 19.30 hod., vstupné: 80,- Kč

26. 12. 2017 – 18. 3. 2018
JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ – DS Podhoran Jablonec nad Jizerou
sobota 11. února 2017, PO
19:30
– SOhod.
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Nikdy neslibujte nejlepším kamarádům, že se neoženíte! Abyste jim nakonec nemuseli lhát…
NE
9:00 – 13:00
„Nezapřeš ženy své!“ I tak by se mohla jmenovat nejhranější Šamberkova
komedie
o zapřisáhCESTY
HLEDÁNÍ
– DS Poniklá
lých starých mládencích. Právě zapření vlastní manželky jednoho ze čtyř přátel, který se bojí
Divadelní hra Pavla Šreibra CESTY HLEDÁNÍ pojednává o velmi aktuálním tématu dnešní doby - mlád
19. 3. – 3. 6. 2018
ostatním přiznat, že porušil sázku a oženil se, je základní zápletkou hry.gymnázia,
K odhalení
pravdy přikterá vyrůstá v neúplné rodině. Se svou matkou si nerozumí a babička, která pro ni byla nejbl
spěje ženskou lstí a intrikami samozřejmě ona zapřená manželka. Staromládenecký
Ztratila svou životníspolek
oporu aje
její další cesta
nejistoty, hledání vztahů k matce a k lidem,
POje ve znamenízavřeno
rozpuštěn. A zdá se, že v pravý čas, protože po staromládenectví už nikdo
z nich
netouží.
matčin
přítel
se dvěma dětmi, začne Slávka utíkat z domova mezi lidi, kteří jsou stejně zoufalí jako ona.
– PÁ
9:00nad
– 12:00,
13:00
– 17:00
hodnot. A tak si život zpříjemňují pomocíÚT
drog.
Hra se zamýšlí
problémy
dnešních
mladých lidí, odh

Sobota, 10. března 2018, 19.30 hod., vstupné: 60,- Kč

DÍVČÍ VÁLKA – DS Lipany Vrchlabí

většina lidí nevidí nebo nechce vidět.

Vstupné: 80,- Kč

Divadelní komedie o životě našich předků. Vězte však, že ne všechno, co Jirásek napsal a ve
sobota
4. března
školách nás učili, musí být pravda! Tato hra F. R. Čecha ukazuje, jak to mohlo,
ale nemuselo
být.2017,

SO

9:00 – 13:00

NE

zavřeno

19:30 hod.

SBOROVNA – DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou

Neděle, 18. března 2018, 16.00 hod. – PRO DĚTI – muzikálová komedie, vstupné: 60,- Kč

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ – DS Mladá Haluz Desná

Komedie Jaromíra Břehového SBOROVNA řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učite
přinutí diváka zamyslet se nad prostředím, ve kterém žijeme. Prostředím, kde všichni vědí, že je něco šp
udělat.

Na motivy stejnojmenné televizní pohádkové komedie upravila Vlaďka Koďousková.
Hrdiny veselé pohádky jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti
některým80,dospělým
Vstupné:
Kč
ze své obce, když chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za vydatné pomoci duchů,
rytíře Brtníka z Brtníku, jeho dcerky Leontýnky a mnoha trpaslíků, se jim podaří dosáhnout cíle
sobota 18. března 2017, 19:30 hod.
- hrad je opraven a předán do péče dětí.
Nechybí ani známé písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
PANÍ PIPEROVÁ ZASAHUJE – DS Josefův
pokračování ze str. 1

1.700 m od této pyramidy byl objeven vchod do komplexu podzemních tunelů Ravne, který se skládá z mnoha kilometrů chodeb,
které vedou až pod pyramidu. S velkou pravděpodobností sloužily
mj. jako zesilovače energie pro vlastní pyramidu. V tunelech byly objeveny obrovské, až osmitunové keramické bloky, ve kterých jsou zality velké krystaly, sloužící jako rezonátory. Keramika spolu s přírodní
klimatizací vytváří v hlubokém podzemí naprosto unikátní klima plné
energie a nasycené zápornými jonty. To je podle měření, provedeném odborníky, vhodné k léčení astmatu, cukrovky a dalších nemocí.
Vrcholy pyramidy Slunce, Měsíce a Draka tvoří přesný rovnostranný trojúhelník, což dokazuje znalost posvátné geometrie dávných sta-

Důl

DS Mladá Haluz Desná
Detektivní bláznivá komedie anglického dramatika Jacka Poplewela v režii Karla Stuchlíka. Paní Piperová
při úklidu v jedné z kanceláří mrtvolu. Tím okamžikem nastává kolotoč zmatků, nekoordinovaného vy
zvědavost a zasahování paní Piperové do vyšetřování.

vitelů. Pyramida Měsíce je postavena z několika vrstev pískovcových

dlaždic spojených
Vstupné:
80,- Kčjílem. Tak stavba odolává vodě i případným země-

třesením. Je to úžasný pocit, procházet se po dlažbě staré desetitisíce

sobota
25. března
2017,
16:00
let. K dalším
starobylým
stavbám
patříhod.
chrám Matky Země, mohyla ve
Vratnici a méně známá a navštěvovaná pyramida Lásky.
MĚLA
BABKA ČTYŘI JABKA – DS Vojan Libice
Návštěvníci byli během přednášky postupně provedeni

těmito

Pohádka
„Měla babka
jabka“ je určena
pro nejmenší
diváky.
V každém jablíčku je
skryta jedna poh
úžasnými
místyčtyři
a naladěni
na jejich
energii
prostřednictvím
hlubo„O koblížkovi“,
kých,
často
až
neuvěřitelných
prožitků
přednášejícího
a
jeho
přátel.
„O dědečkovi a kožíšku“,
„O Ty
zlé silně
koze“, rezonovaly s diváky. Většina z nich odcházela domů plná krás„O ných
velké řepě“
dojmů a svěží energie.
Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné propojovací lince, tedy hře na babky a dědky,Petr
hravý
celek, který m
Kohl
melodické, notoricky známé, dětské písně a velké loutky zvířátek.
Pohádka je určena pro děti od 2 let. Délka představení cca 45 minut.

Petr Kohl – žák předních českých mystiků,
jogínů, filozofů a spisovatelů, manželů Eduarda
Vstupné: 50,- Kč
a Míly Tomášových – se, po vážných zdravotních problémech, téměř 30 let zabývá otázkami
pátek 31. března 2017,
19:30
hod.
smyslu
života,
zdraví, štěstí atd. K jejich pochopení používá především prastarou metodu inBLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY
JAROSLAVA SUCHÁNKA s písničkami
trospekce – sebedotazování. Stále se vzdělává
Jaroslav Suchánek - bývalý sportovnívkomentátor
a moderátor
- začínal
v roce
1962 v Československém
příslušných
oborech,
jako
muzikoterapie,
kde se věnoval především lyžování. Jeho hlas provedl diváky bezmála čtyřmi tisíci hodin sportovních pře
reiki,
Dornova
metoda,
kvantová
fyzika atd.
a píše knihy. Jeho synem je moderátor a herec Michal Suchánek.
Zúčastnil se mnohých obřadů a programů se
šamany, jogíny a druidy. Podnikl cesty do Již- PŘEDP
Vstupné: 120,- Kč
ní a Severní Ameriky, Indie, Izraele, Bosny, aby MĚST
vždy zjistil to, co mnozí před ním, že zdroj štěstí, Tel: 481
zdraví i všeho dalšího máme ve svém nitru. Ve www.fa
svých programech i individuálních setkáních
ukazuje, jak se k němu dostat a jak zharmonizovat svůj život ve všech oblastech. V běžném
životě pracuje jako technik, má dvě dospělé
dcery a žije na samotě v malé obci u Adršpachu.
Kontakt: petr.kohl@tiscali.cz
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Dotační program města Rokytnice nad Jizerou

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
1.

Finanční prostředky pro tuto výzvu
Dle schváleného rozpočtu na rok 2018

2.

Datum zahájení příjmu žádostí

1. 2. 2018

3.

Datum ukončení příjmu žádostí

29. 3. 2018 do 17:00 hod.

4.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
 volnočasové aktivity dětí a mládeže
 kulturní a společenské akce
 sportovní akce
 vzdělávací programy
 akce pro seniory
 podpora činnosti zájmových sdružení a místních spolků sceloroční působností

5.

Okruh způsobilých žadatelů,
důvody podpory stanoveného účelu
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, spolek,
zájmový spolek, nadace, popř. jiné subjekty, které mají působnost na území města Rokytnice nad Jizerou a provozují kulturní, sportovní, zájmovou nebo jinou činnost odpovídající tematickému určení dotací na území města nebo jinak přispívají
k rozvoji města Rokytnice nad Jizerou.

6.

Omezení podpory
 dotace nemůže být poskytnuta organizaci zřizované městem
 žadatel nesmí být dlužníkem města Rokytnice nad Jizerou

7.

Minimální spoluúčast žadatele
Minimálně 30 % skutečně vynaložených nákladů

8.

Minimální výše podpory

2.000,- Kč

9.

Maximální výše podpory

49.999,- Kč

10. Termín realizace aktivit

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

14. Kritéria pro hodnocení žádostí
Příloha č. 2 Dotačního programu – Kritéria pro hodnocení žádostí
15. Harmonogram administrace žádostí
Konzultace žádostí
Jitka Hrušková
tel: 481 549 321, e-mail: hruskova@mesto-rokytnice.cz
do 29. 3. 2018
Příjem žádostí
Městské informační centrum, finanční úsek, podatelna MÚ
do 29. 3. 2018 do 17:00 hod.
Kontrola formální a administrativní správnosti a úplnosti
žádosti, evidence žádostí, kontrola účelovosti
Jitka Hrušková
od 3. 4. 2018 – 6. 4. 2018
Hodnotící orgán a návrh na přidělení podpory
Hodnotící komise jmenovaná Radou města
do 18. 4. 2018
Projednání a schválení návrhu
Rada města Rokytnice nad Jizerou
do 30. 4. 2018
16. Oznámení o přidělení dotace
Do 14 dnů od rozhodnutí Rady města
17. Právní forma
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
města Rokytnice nad Jizerou
Tato výzva byla schválena Radou města Rokytnice nad Jizerou
dne 20. 12. 2017 usnesením č. 354

11. Forma podpory
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města
12. Požadovaný obsah žádosti
Řádně vyplněná Žádost o dotaci z rozpočtu města – příloha
č. 1 Dotačního programu (formulář lze vyzvednout na Městském úřadě na úseku finančním, v Městském informačním centru nebo na internetových stránkách www.mesto-rokytnice.cz)
Povinné přílohy k žádosti jsou:
 kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku, případně kopie výpisu z jiné evidence, ve které je žadatel zapsán
 plná moc v případě zastoupení žadatele na základě plné
moci
 potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (v případě vyplacení
poskytnuté dotace na bankovní účet)
– je-li žadatel právnickou osobou, pak identifikaci
 osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního
důvodu zastoupení
 osob s podílem v této právnické osobě
 osob, v nichž má přímý podíl a o výši tohoto podílu
13. Způsob, místo podání žádosti
Písemně na předepsaném formuláři Žádost o dotaci z rozpočtu města
Podání:
 poštou v zalepené obálce s označením „GRANTY/DOTACE“
na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou
 osobně doručte na Městské informační centrum, finanční
úsek nebo podatelnu Městského úřadu

KULTURNÍ DŮM ROKYTNICE NAD JIZEROU

JEDENÁCTÉ
PŘIKÁZÁNÍ
SOBOTA 24. ÚNORA 2018, 19.30 HOD.
KOMEDIE V PODÁNÍ DS PODHORAN JABLONEC N. J.

VSTUPNÉ: 80,- KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU
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Třídění odpadů míří
i v letošní zimní sezóně
do českých hor
Díky unikátnímu projektu najdou lidé
barevné koše také na sjezdovkách.

Návštěvníci českých sjezdovek mohou
nově třídit odpady i během lyžování. Sedm
velkých lyžařských areálů se totiž zapojilo
do projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM s názvem Čistý festival // na
sněhu. Díky projektu se barevné koše na třídění plastů a papíru od prosince postupně

objeví na sjezdovkách v Krkonoších, Jeseníkách, Krušných horách, Orlických horách,
Beskydech a také na Šumavě. Návštěvníci
lyžařských areálů najdou místa na třídění
odpadů především v blízkosti restaurací,
barů a stánků s občerstvením. Tedy přesně
tam, kde potřebují použité obaly odhodit.
Třídění se rozšiřuje na hory
díky zájmu lyžařů
Myšlenka rozšíření barevných
košů do českých lyžařských středisek vznikla už během loňské zimy,
kdy lyžaři třídili odpady nárazově
v průběhu víkendových akcí. Možnost třídění plastů a papíru se tam
setkala se značným pozitivním
ohlasem a zájmem lyžařů. Proto
byly s vizí rozšíření třídění odpadů
po celou zimní sezónu osloveny
vybrané české skiareály. Všechny
souhlasily s tím, že na vhodná místa kolem sjezdovek rozmístí sběrná
místa určená na třídění plastů a papíru, ale také na směsný odpad.
Lidé budou na sjezdovkách
třídit do unikátních
barevných košů
Současně s přípravou projektu
probíhal vývoj speciální sady barevných košů, která dobře poslouží
lyžařům, ale zároveň odolá extrém-
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ním zimním podmínkám a bude se snadno
obsluhovat. Vznikl tak patent lehké zastřešené designové konstrukce, ze které bude možné snadno svážet odpady bez použití velkých
nákladních aut s minimálním dopadem na
přírodu.
Motivace k třídění? Ochrana přírody
a recyklované dárky
Motivací k třídění odpadů budou mít
 ávštěvníci českých hor hned několik. Kron
mě toho, že díky třídění ročně ušetří před
pokácením přes dva milióny stromů nebo
27 km2 přírody, získají také pěkné recyklované odměny. Na posílení myšlenky proběhne
za podpory portálu Samosebou.cz turné po
zapojených lyžařských areálech. Každého,
koho na sjezdovkách přistihne tým projektu Čistý festival // na sněhu třídit odpady,
odmění naše hlídka praktickým zimním dárkem s podílem recyklovaných materiálů.
Kde můžete třídit odpady?








Bílá
Černá hora – Pec pod Sněžkou
Deštné v Orlických horách
Dolní Morava
Karlov
Klínovec
Lipno
Více informací najdete na internetové
stránce: zimni.cistyfestival.cz

Zpráva o činnosti JSDHO Rokytnice nad Jizerou za rok 2017
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou
má 26 členů. Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1 a JPO III/1.
V roce 2017 zasahovala v 61 případech, z toho v 30 případech mimo
hasební obvod, tj. 49,18 %.
Rozdělení událostí dle specifikace:
 požáry 7 případů – 1x Rokytnice + 6x mimo
 dopravní nehoda 18 případů – 10x Rokytnice + 8x mimo
 technická pomoc 30 případů – 18x Rokytnice + 12x mimo
 prověřovací a taktická cvičení 1 případ
 planý poplach 5 případů – 5x mimo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. 1.
26. 1.
4. 2.
10. 2.
17. 2.
2. 3.
13. 3.
22. 3.
30. 3.
11. 4.

11. 12. 4.
12. 17. 4.
13. 20. 4.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

25. 4.
28. 4.
3. 5.
29. 5.
15. 6.
26. 6.
5. 7.
13. 7.
22. 7.

23. 7. 8.
24. 8. 8.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

8. 8.
12. 8.
25. 8.
25. 8.
27. 8.
1. 9.
6. 9.
19. 9.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

26. 9.
6. 10.
9. 10.
11. 10.
16. 10.
24. 10.
28. 10.
29. 10.
29. 10.
29. 10.
29. 10.
29. 10.
29. 10.
3. 11.

dopravní nehoda
technická pomoc
požár
požár
dopravní nehoda
technická pomoc
dopravní nehoda
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc

Vítkovice – OA v potoce
Rokytnice – olej
Rokytnice – lampa
Horní Dušnice – chalupa
Jablonec nad Jizerou – autobus
Rokytnice – strom na el. vedení
Rokytnice – 2x OA u Kroupů
Rokytnice – strom
Harrachov – únik plynu
Rokytnice – únik nebezpečné látky
do potoka
požár
Harrachov – apartmánový dům
dopravní nehoda
Rokytnice – OA na cestě k Dvoračkám
dopravní nehoda
Rokytnice – OA na cestě k Ručičkám
od Lovčenky
prověřovací cvičení Rokytnice – vyhledávání osob
technická pomoc
Turnov – převoz kynologa
dopravní nehoda
Vítkovice – 1x OA do stromu
technická pomoc
Rokytnice – únik oleje uhelné sklady
technická pomoc
Hejnice – převoz kynologa
technická pomoc
Smrčí – převoz kynologa
dopravní nehoda
Rokytnice – 1x OA do stromu Rezek
technická pomoc
Rokytnice – strom na el. vedení
dopravní nehoda
Jablonec nad Jizerou – 1x OA proražená
olejová vana
technická pomoc
Rokytnice – strom Vilémov
technická pomoc
Poniklá – převoz kynologa a vyhledávání osob
dopravní nehoda
Jablonec nad Jizerou – 1x OA pod mezí
dopravní nehoda
Jablonec nad Jizerou – 2x OA Maříkov
dopravní nehoda
Rokytnice – 1x OA do stromu Kostelní
planý poplach
Rokytnice – domov důchodců
dopravní nehoda
Rokytnice – 1x OA a 1x mot. koloběžka
technická pomoc
Rokytnice – strom
požár
Harrachov – penzion Pretty
technická pomoc
Jablonec nad Jizerou – 1x stavební stroj
prasklá hadice
technická pomoc
Turnov – pád letadla
technická pomoc
Hamr na Jezeře – převoz kynologa
planý poplach
Horní Mísečky – EPS
ostatní pomoc
Rokytnice – AED Modrý penzion
technická pomoc
Poniklá – převoz kynologa
planý poplach
Horní Mísečky – EPS
požár
Paseky nad Jizerou – požár karavanu
technická pomoc
Rokytnice – orkán
technická pomoc
Rokytnice – orkán
technická pomoc
Rokytnice – orkán
technická pomoc
Rokytnice – orkán
technická pomoc
Rokytnice – orkán
technická pomoc
Rokytnice – orkán
planý poplach
Horní Mísečky – EPS

47. 9. 11.
48. 9. 11.

planý poplach
technická pomoc

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
dopravní nehoda
dopravní nehoda
dopravní nehoda
požár
technická pomoc
dopravní nehoda
dopravní nehoda
dopravní nehoda

10. 11.
11. 11.
16. 11.
25. 11.
28. 11.
28. 11.
1. 12.
12. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.

60. 24. 12. požár
61. 28. 12. technická pomoc

Horní Mísečky – EPS
Zákupy – převoz kynologa a vyhledávání osob
Zákupy – převoz kynologa
Rokytnice – olej
harrachovské Mýto – olej
Rokytnice – 1x OA převrácen u Kroupů
Rokytnice – 1x NA nad lékárnou
harrachovské Mýto – 1x OA do skály
Sklenařice – požár kravína
Rokytnice – strom
Rokytnice – 1x dodávka Františkov
Rokytnice – pluh
Jablonec nad Jizerou – 1x OA na střeše
k Bratrouchovu
Paseky nad Jizerou – Havírna
Rokytnice – olej na P1

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 805 hodin, z toho
150,5 hodin u požárů, 229,5 hodin u dopravních nehod, 372 hodin
u technických pomocí, 30 hodin na prověřovací cvičení a 23 hodin
u planých poplachů.
Kromě zásahové činnosti jednotky je nezbytná též odborná příprava všech jejích členů. V roce 2017 bylo prováděno školení členů
jednotky, a to při pátečních schůzích dle plánu. Strojníci začátkem
roku absolvovali školení k získání osvědčení profesní způsobilosti řidiče. V listopadu se velitelé zúčastnili cyklického školení pořádaného
HZS v Jilemnici, kde si Pavel Metelka prodloužil odbornost velitele na
dalších pět let. V říjnu si strojníci Smola Petr a Večerník Miroslav st.
prodloužili odbornost na dalších pět let.
Další nedílnou součástí činnosti jednotky je údržba výstroje a výzbroje, údržba a opravy naší techniky, která probíhala při pravidelných čtvrtečních směnách, při kterých bylo odpracováno 768 hodin.
Jak je vidět z výše uvedeného přehledu, nároky a požadavky jak na
město, jako zřizovatele jednotky, tak na vlastní jednotku a její členy
neustále stoupají. Stejně tak stále stoupají nároky na vybavení jednotky. Vybavení jednotky, které v posledních letech zakoupil SDH ze
sponzorských darů a z peněz vydělaných na akcích pořádaných SDH.
V posledních letech se i díky fondu Libereckého kraje daří obměna
výstroje a opravy techniky. I když je vybavení na dobré úrovni, musíme počítat s další obměnou výstroje, a to zejména u té starší, včetně
nákupu zásahové výstroje pro nové členy jednotky.
V letošním roce jsme místo CAS LIAZ přivítali novou CAS SCANIA.
Jedná se o vozidlo, které oproti LIAZ má o 1.500 litrů více vody, ale
hlavně je to moderní technika ve všech oblastech. U vozidla CAS Tatra 148, které je staré více jak 30 let, byla letos svépomocí provedena
částečná oprava nástavby. Poté byla odbornou firmou provedena
celková oprava motoru a vozidlo bylo nově nastříkáno. Dále došlo ke
kompletnímu přezutí vozidla na nové pneumatiky.
V roce 2017 bylo pořízeno za přispění Libereckého kraje:
 oprava motoru CAS T148 včetně pořízení nových pneumatik
 3x kompletní zásahový oděv včetně bot, rukavic a přileb
 4x protichemický oděv Trellchemm
Z rozpočtu města pak byl financován nákup 5 ks hadic B a 5 ks hadic C a nové skříňky pro výstroj hasičů, disky na letní pneu a ochranné
potahy na sedačky na vozidlo Ford Transit, pulzní oxymetr, nové baterie do Tatry a oprava stříkačky PS 12. Z prostředků sboru byl zakoupen starší dýchací přístroj Pluto do Mitsubishi.
Zdeněk VOLF
velitel
JSDHO Rokytnice nad Jizerou
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Mateřská škola Horní Rokytnice
Měsíc leden proběhl ve znamení sportu. Ačkoliv
tento způsob zimy zdá se poněkud nešťastným, přesto
jsme druhý lednový týden uspořádali v areálu Modrá
hvězda tradiční lyžařský výcvik. Toho letošního
se zúčastnil rekordní počet dětí – 36, včetně našich
nejmenších. Během týdne se naši malí lyžaři naučili

základům lyžování a poslední – závodní – den vyjeli naprosto všichni s větší či menší pomocí malý vlek. Naši
profesionálové, kteří lyžují v místním lyžařském oddíle,
bojovali o každou vteřinku a závody brali opravdu vážně a zodpovědně. Během lyžařského výcviku se zrodily
další lyžařské talenty, které budou v této činnosti pokračovat pod hlavičkou TJ Spartak i nadále.

Touto formou bychom chtěli poděkovat Martinovi a Petrovi Langerovým za bezplatné lyžování v jejich areálu, instruktorům z lyžařské školy
Major Hynka Majora a Yetti pana Prokůpka, vždy
usměvavým a trpělivým vlekařům, Zdeňkovi Kubíčkovi za vynikající čajíčky a luxusní buchtičky,
Vilmě Doubkové za delikatesní bezlepkové dobroty (všichni měli boule za ušima), Silvě Martinkové
za její neuvěřitelné dorty a v neposlední řadě všem
vám rodičům či prarodičům, kteří jste po celou
dobu pomáhali s odvozem, oblékáním a na svahu.
Bez vás bychom takový počet dětí zcela určitě tak
pohodově nezvládli!!!

Ještě jednou velké díky všem!!!
12

Konec měsíce patřil třetímu ročníku Sportovní miniolympiády mateřských škol,
kterou letos hostila mateřská škola v Jablonci nad Jizerou. Tradičně se soutěžilo v šesti
disciplínách (skok vysoký a daleký, hod do dálky a na cíl, přeskok přes překážky a překážková dráha s přenášením míčku na lžíci). Děti se za obrovské podpory svých mladších kamarádů zhostily všech disciplín velmi zodpovědně a odměnou jim byly zlaté
medaile a taška s dárečky.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „Žluté školičky“

Vážená paní ředitelko,
chtěli bychom Vám touto cestou vyjádřit obrovský dík za to,
jak probíhal lyžařský kurz ve Vaší
školce. Pro děti to bylo obrovským
přínosem. Sešla se výborná parta
zaměstnanců školky, lyžařských
instruktorů a rodičů dětí, na kterou
my a naše dcera budeme dlouho
vzpomínat.
rodiče Emmičky Pičmanové

Mateřská škola Dolní Rokytnice

Lyžařský kurz
Ve dnech 8. 1. – 12. 1. 2018 měla naše škola lyžařský výcvik, na který se přihlásilo 43 dětí starších 4 let (tato hranice je ze zdravotních
a bezpečnostních důvodů).
Výcvik se tradičně konal ve Skiareálu Udatný a Skiareálu Pařez.
Děkujeme:
 Skiareálu Skiservis Udatný a Skiareálu Pařez: za možnost LVVK
v jejich zařízení
 Lyžařským školám za bezplatnou výuku a skvělý přístup jejich
instruktorů:
MOUNTAIN BASE
JPK
ROKY ski school
Classic ski school
Major ski school
 Všem vlekařům za trpělivý přístup k začínajícím lyžařům.
Jsme sportovně turistická školka – lyžujeme dál v podobě vycházek
na lyžích.
Děkuji za skvělou přípravu a organizaci vedoucí kurzu paní učitelce
Elišce Vránové a celému kolektivu školky za velké nasazení, bez kterého by kurz nemohl být realizován.
PaedDr. Eva Maloňová – ředitelka MŠ
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Základní škola Rokytnice nad Jizerou
Lyžařský kurz 2. A
Ve dnech 24. - 25. 1. děti z 2. A rády vyměnily školní
lavice za lyžování na vleku Pařez pana Palmeho. Počasí
nám úplně nepřálo, ale přesto jsme si tyto dva dny užili
a o děti bylo dobře postaráno. Děkujeme proto manželům Kadavým a panu Palmemu za možnost lyžovat
zdarma, za občerstvení a odvoz lyžařského vybavení,
panu Treperovi za jeho úschovu. Děkujeme také panu
Nedvědovi, který s námi dva dny lyžoval. Náš dík patří
i vstřícné obsluze vleku.
Jana Kantová a děti druhé třídy

Lyžařský kurz 5. A
V týdnu 15. – 19. ledna se pátá třída účastnila lyžařského výcviku
ve skiareálu U Modré hvězdy.
První den lyžování nebyly lyžařské podmínky zcela ideální, ale v úterý napadl sníh a díky upravenému svahu jsme si lyžování do konce
týdne skvěle užili.
První dva dny probíhaly pod vedením mladého instruktora Zdeňka… Jeho hodiny byly pro děti i pro nás zpestřením a inspirací.
Závěrečný den jsme věnovali slalomu, při kterém si děti poměřily
síly v rychlosti. Z dívek byly na stupních vítězů Anna Večerníková, Nela
Jonová a Hana Marková, z chlapců se nejlépe umístili Jakub Málek,
Tomáš Tulka a Tomáš Bulušek. Anička Večerníková obsadila v celkovém pořadí třídy 3. místo.
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Až na pár drobností v chování dětí proběhl kurz k naší spokojenosti. Žáci si jej užili a hlavně jsme ho ukončili bez újmy na zdraví.
Tímto bychom chtěli poděkovat především manželům Langerovým, kteří nám umožnili zcela zdarma uspořádat daný výcvik, za
poskytnutí báječného zázemí garáže, ve které jsme se mohli v suchu
převléknout a nasvačit, a za jejich vstřícnost ve všech našich přáních
(např. postavení závěrečného slalomu)… i za tu sušenku pro děti
na závěr celého týdne. :-)
Poděkování patří také ostatnímu personálu na vleku, zvláště za
jejich ochotu být s námi na svahu před oficiálním spuštěním vleku
a také za trpělivost s naší skupinou.
Iva Gebrtová a Petra Pokorná (učitelky ZŠ)

Družina na lyžích
Letos už podeváté mohly děti ze ŠD využít možnost lyžovat na svahu „U koupaliště“.
Vše bylo perfektně připravené – upravený svah
i personál vleku. I přes nepřízeň počasí jsme si užili krásné lyžování a závěrečné závody. Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat firmě Udatný
za poskytnutí možnosti lyžovat i firmě Mountain
Base – panu Pavlu Činátlovi – za poskytnutého instruktora, dále ochotným rodičům i všem zúčastněným.
Spokojené děti i vychovatelky ŠD :-)

Dům dětí a mládeže Pod Střechou
Tři králové v Rokytnici
V sobotu 6. ledna 2018 obcházeli Rokytnici Tři králové K+M+B (Jaroslav Hloušek + Ladislav Marek + Václav Šír). Koledami potěšili, kam přišli.
Za to si vykoledovali velmi slušnou sumu peněz (darů). Tentokráte počasí přálo, a tak celkem vykoledovali 18.500 Kč. Dary rozdělili takto: pro
DDM 13 500 Kč, na kostel sv. Michaela 3 000 Kč a na kapli Církve československé husitské 2 000 Kč. Tři králové tímto děkují všem, kteří přispěli
do jejich kasičky.
Za Tři krále, Karel Vrána
DDM velice děkuje Třem králům i Karlu Vránovi za peněžní dar, který použijeme na pořádání Dne dětí v roce 2018.

Domov důchodců
„Už se zase těšíme na Ježíška…“
…zpívá se v jedné písničce. A v Domově důchodců se také nadělovalo.
Ještě před Vánoci se v sídle Senátu Parlamentu ČR udělovalo
ocenění Cena kvality v sociální péči za rok 2017. Toto ocenění je
udělováno v rámci soutěže o nejkvalitnější poskytovatele sociálních
služeb České republiky. Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou získal v této soutěži Čestné uznání. Cenu převzala ředitelka domova
Mgr. Helena Housová.
A Ježíšek naděloval dál. Kromě dárečků pro naše klienty, které
jsou samozřejmostí každé Vánoce, jsme se letos zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, což je projekt organizovaný Českým rozhlasem a jehož hlavním cílem je obdarovat, třeba i maličkostí, seniory
po celé republice. Mezi přáními našich klientů se kromě výletů do
rodných míst, do hor, do známých míst, objevila i přání typu setkání s Karlem Gottem či přání dostat notebook. A všechna přání byla
splněna nebo budou splněna (až bude hezké počasí). Zbylo pouze
přání, které se nepodařilo splnit, a to setkání se zpěvákem Seminem
Rossim. Ale kdo ví, projekt stále pokračuje, naděje umírá poslední…
a my se stále těšíme.
kolektiv Domova důchodců

Poděkování
Velice děkujeme panu Zdeňku Vlasovi, který svou pozorností zamezil nebezpečí vzniku požáru na budově pošty
v Horní Rokytnici nad Jizerou.
Přivoláním hasičského záchranného sboru tak zajistil rychlý
zásah a díky profesionalitě hasičů nedošlo k velké škodě ani
újmě na zdraví.
Chmelíková
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ZIMA 2017/2018, HODNĚ SNĚHU, MÁLO SLUNÍČKA

Navzdory výkyvům počasí je letošní zima
poměrně příznivá lyžování, čemuž odpovídá i provoz sjezdovek v lyžařských areálech
v Rokytnici. Zahájení částečného provozu
ve Skiareálu Horní Domky proběhlo podle
plánu v sobotu 16. prosince 2017. O necelý týden později, v pátek 22. prosince 2017,
byla otevřena také oblíbená červená sjezdovka FIS na svazích Lysé hory a rodinný areál
Studenov. V důsledku delší oblevy, která

nastala v první půli ledna, byl lyžařský areál
Studenov na několik dnů uzavřen, ale díky
další nadílce přírodního sněhu mohl být jeho
provoz obnoven. Věříme, že nyní udržíme
obě lyžařská střediska v provozu až do konce zimní sezóny. Trápí nás pouze nedostatek
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slunečných dnů, které by na naše jižní svahy
přilákaly ještě více lyžařů…
Před zahájením letošní lyžařské sezóny
proběhla řada změn, z nichž tou nejdůležitější bylo předání některých doplňkových
služeb do rukou lyžařské školy Major Ski
School. Ta v letošní sezóně zatím velmi
úspěšně zajišťuje provoz půjčovny a ski servisu lyžařského vybavení v hale lanové dráhy
Horní Domky, dále nabízí službu hlídání dětí

v dětském koutku a nově také provoz dětského pojízdného pásu s výukovými lekcemi. Další novinkou pod taktovkou Major Ski
School je provoz půjčovny skialpového vybavení s možností zajištění služeb instruktorů
skialpinismu. Další změnu zaznamenal také
provoz stravovacích zařízení v lyžařském středisku Horní Domky.
RokyGASTRO nyní nově provozuje
společnost Magic catering s.r.o.
Téměř dva měsíce provozu jsou
za námi a čeká nás druhá fáze TOP
sezóny, kterou zahájíme v neděli 4. února 2018. Doufáme, že se
vyplní příznivá předpověď počasí
a návštěvníci Rokytnice si budou
moci jarní prázdniny na svazích užít
naplno. Ve zbytku sezóny proběhne řada sportovních a jiných akcí,

které oživí provoz na sjezdovkách. V termínu
5. – 7. února se uskuteční republikový kontrolní závod juniorských kategorií pořádaný
Svazem lyžařů ČR. O víkendu 10. – 11. února
budou moci návštěvníci areálu Horní Domky
otestovat nejnovější kolekci značkových lyží
Rossignol a Dynastar v rámci akce s názvem
Rossignol Demotour. O týden později, v sobotu 16. února, pak proběhne každoroční setkání Pašeráků. Tradičně je zajištěn páteční
program na Studenově i sobotní pašerácká
stezka na svazích Lysé hory. Pokračuje také
seriál veřejných závodů ve slalomu #ROKY
OPEN CUP pod záštitou Ski klubu Rokytnice,
jehož druhé kolo proběhne v neděli 4. února, a budou následovat ještě další tři kola
této série veřejných závodů o super cenu.
Sezónu opět uzavřeme již třetím ročníkem
akce SNOWEND, která proběhne v sobotu
31. 3. 2018. Vedle soutěžního pole se zakopaným pokladem bude připraven také bohatý
doprovodný program.
Těšíme se, že zbytek letošní zimní sezóny
proběhne ve znamení většího množství mrazivých a slunečných dnů.
Zpráva pro ubytovatele: na pokladnách
Spartak Rokytnice, a.s. v areálu Horní Domky
je stále k dispozici dostatečné množství propagačních materiálů. V případě zájmu si je
můžete vyzvedávat.
S přáním vydařené zimní sezóny
Tým Spartak Rokytnice, a.s.

Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 10. 2., 19:30 | Postelová fraška – komedie Alana Ayckbourna,
uvede DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou, vstupné: 80,- Kč
 16. – 17. 2. | 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.
 24. 2., 19:30 | Jedenácté přikázání – komedie v podání DS Podhoran Jablonec nad Jizerou, vstupné: 80,- Kč
 3. 3. | Český pohár ve skialpinismu – O dřevěného Krakonoše –
areál Horní Domky
 10. 3., 19:30 | Dívčí válka – komedie F. R. Čecha o životě našich
předků, uvede DS Lipany Vrchlabí, vstupné: 80,- Kč
 16. – 18. 3. | Vo zlámanou grešli – tentokrát na Dvoračkách se
sejdou lyžníci z celé republiky, aby poměřili svoje síly v lyžnických
disciplínách s historickým vybavením
 17. 3. | Hasičský ples – penzion Lenoch
 18. 3., 16:00 | Ať žijí duchové – muzikálová komedie na motivy
stejnojmenné televizní pohádky, uvede DS Mladá Haluz Desná,
vstupné: 60,- Kč
 23. a 25. 3., 19:30 | A je to v pytli! – komedie, uvede DS Jirásek
Rokytnice, vstupné: 60,- Kč. Pozor – plánovaná premiéra!
 24. 3. | Never Summer – akce plná zábavy, adrenalinu, jídla a hudby – Dvoračky
 31. 3. | Snowend – netradiční zakončení zimní lyžařské sezóny ve
skiareálu Horní Domky

 Harrachov
 15. 2. – 15. 3. | Výstava na téma brownfields – putovní výstava
o brownfields v Libereckém kraji, v obřadní síni městského úřadu
 3. 3. | King of Mamuth 2018 – 2. ročník závodu lyžařů s hromadným startem, sjezd z Čertovy hory kolem mamutího můstku
 3. 3. | Punk rock night Harrachoff – E!E, VOLANT, VHS, DRIÁK –
Sklářská chalupa
 17. 3. | Příjezd Krakonoše – přivítání jara pánem hor a jeho družinou, bohatý kulturně – zábavný program

 Jablonec nad Jizerou
 10. 2., 20:00 | Hasičský bál – hudba, tombola, občerstvení –
v kulturním domě, vstupné: 90,- Kč
 23. 2., 18:00 | Já padouch 3 – promítání animované komedie –
v KD, občerstvení zajištěno, vstupné: 70,- Kč
 17. 3., 20:00 | Maškarní karneval – v kulturním domě, soutěž masek, občerstvení, vstupné: 90,- Kč
 7. 4., 19:00 | Petra Janů & Amsterdam – koncert oblíbené zpěvačky s kapelou, v KD, vstupné: 600,- / 550,- Kč

 Jilemnice
 10. 2., 9:30 – Krasojízdy na rohačkách – radovánky a sáňkování
postaru
 12. 2., 19:00 | Skleněný zvěřinec – hra Tennessee Williamse, účinkují Simona Stašová, Jaromír Nosek a další, vstupné: 390,- / 360,- Kč
 18. 2., 15:00 | O Terezce a Matějovi – hudební pohádka s písničkami Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, vstupné: 70,- Kč
 20. 2., 19:00 | Jakub Smolík s kapelou – koncert známého zpěváka, vstupné: 340,- Kč
 27. 2., 18:00 | Vernisáž výstavy – Umělci k poctě Hofmanovi –
Galerie V Kotelně
 1. 3., 19:30 | Sen noci svatojánské – uvede Divadlo V Roztocké,
vstupné: 90,- / 70,- Kč
 4. 3., 15:00 | O Budulínkovi – nové pojetí klasické české pohádky,
vstupné: 70,- Kč
 6. 3., 19:30 | Chvilková slabost – komedie v podání Divadla v Rytířské Praha, vstupné: 350,- / 330,- Kč
 8. 3., 19:30 | Spolu – autorská hra dramatika Tomáše Vůjtka, uvede Studio Hamlet Železný Brod, vstupné: 90,- / 70,- Kč
 11. 3., 19:30 | V rytmu tanga – uvede DS Vicena Ústí nad Orlicí,
vstupné 100,- / 80,- Kč
 14. 3., 19:00 | Anastasia – Léčivé divadlo Gabriely Filippi – vstupné:
290,- Kč
 18. 3., 17:00 | Rok na vsi – románová kronika bratří Mrštíků, uvede
DS Vrchlický Jaroměř, vstupné: 90,- / 70,- Kč
 22. 3., 19:30 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách – uvede DS TJ Sokol Bozkov, vstupné: 90,- / 70,- Kč
 25. 3., 19:30 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – komedie, hrají
Petr Nárožný, Jana Malá, Simona Postlerová, Jan Šťastný a další,
vstupné 390,- / 370,- Kč
 28. 3., 19:00 | 4TET – koncert, vstupné: 590,- Kč

 Semily
 10. 2., 20:00 | Ples města Semily – reprezentační městský ples,
v KC Golf, vstupné: 100,- Kč
 12. 2., 19:00 | Liga proti nevěře – komedie Zdeňka Podskalského,
hrají Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová a Veronika Nová Arichteva,
vstupné: 250,- Kč
 18. 2., 19:00 | Ondřej Havelka & Melody Makers – v KC Golf,
vstupné: 400,- Kč
 10. 3., 21:00 | Walda Gang – koncert plný hitů v KC Golf
 26. 3., 19:00 | Hana Zagorová a Petr Rezek – doprovází Boom
Band Jiřího Dvořáka
 12. 2. - 25. 3. | Semilské motivy – výstava – Muzeum a Pojizerská
galerie Semily

Tříkrálová sbírka 2018

 Poniklá
 10. 2., 11:00 – 15:00 | Ponikelskej masopust – na Tuláčkově návsi
v Poniklé, průvod masek, zábava, veselí

 Vysoké nad Jizerou
 11. 2., 14:00 | Dětský maškarní bál – vstupné dobrovolné
 13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3. a 13. 3. od 17:00 | Oslíčku, otřes se! – loutková pohádka, vstupné: 40,- Kč/dospělý, 30,- Kč/dítě
 15. 2., 22. 2., 1. 3., 8. 3. a 15. 3. od 17:00 | Posezení s Krakonošem
– pásmo poudaček a písniček zdejšího kraje, vstupné dobrovolné
 17. 2., 20:00 | Divadelní maškarní bál – téma Pod hladinou,
vstupné: 70,- Kč
 24. 2., 19:30 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – hudební
komedie v podání DS Krakonoš, vstupné 100,- / 80,- Kč
 2. 3., 19:30 | Sborovna – komedie Jaromíra Břehového, vstupné:
100,- / 80,- Kč

Jilemnice a okolí

Obec

Skupinek

Benecko
5
Harrachov
4
Horní Branná
4
Jablonec n. J.
8
Jestřabí
1
Jilemnice
21
Košťálov (Kundratice) 3

Výnos

29.018,13.791,40.438,35.701,8.075,135.667,12.872,-

Obec

Skupinek Výnos

Mříčná
Peřimov
Poniklá
Rokytnice n. J.
Víchová n. J.
Vítkovice
Celkový výnos

2
2
12
6
3
1
72

14.208,9.302,36.743,22.527,29.584,2.881,390.807,-

Výtěžek sbírky bude použit na úhradu nákladů spojených s činnostmi, které zajišťuje Diecézní charita Hradec Králové a Oblastní charita
Jilemnice. Podrobnější informace na www.jilemnice.charita.cz

Velice děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří přispěli.
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Informace z městské knihovny
Nové knihy v lednu
Romány pro ženy:
»» Gillerová – Jestli mi uvěříš
»» Rejfová – Kdo jinému jámu kopá
»» Brown – Pomsta
»» Hannay – Utajená léta
»» Sparks – Život ve dvou
»» Riley – Půlnoční růže
»» Colin – Uchopit sen
»» Delaney – Ta přede mnou (thriller)
Romány společenské, psychologické a historické:
»» Táborská – Malinka
»» Bellová – Jezero
»» Extence – Potíže s empatií
»» Pišťanek – Rivers of Babylon
»» Zapletal – Život a doba soudce A. K.
»» Hickson – První Tudorovci
Humor:
»» Viewegh – Nové pohádky pro
unavené rodiče
»» Pawlowská – Zase zoufalé ženy
dělají zoufalé věci
»» Kerr – Viva Mallorka! (dar)
Napětí a dobrodružství:
»» Goffa – Dítě v mlze
»» Eskens – Pohřbený život
»» Patterson – Provinilé manželky
»» Child – Nevracej se

»» Coben – Chybíš mi
»» Kopřiva – Rychlopalba
»» Mitchell – Dům za zdí (horor)
»» Niedl – Pavoučí síť (2.) S vlčí hlavou
v erbu (3.) Království meče (4.)
»» Granger – Pod těmito kameny (dar)
Regionální literatura:
»» Bartoš – Historie krkonošských bud

Nové knihy v únoru
Romány pro ženy + společenské a psychologické:
»» Soukupová – Nejlepší pro všechny
»» Zelená – Tisíc východů slunce
»» Bellová – Jezero
»» Bomann – Vůně jasmínu
»» Ahern – Kdybys mě teď viděla
»» Riley – Tajemství černé orchideje
»» Förg – Štěstí není pro slabochy
»» Simsion – Dozvuky mých lásek
»» Whalen – Nejskrytější přání
Povídky:
»» Formanová – Povídky na tělo
»» Václavek – Člunky
Napětí a dobrodružství:
»» Dán – Kořeny zla
»» Weaver – Zlomené srdce
»» Bryndza – Temné hlubiny
»» Goffa – Štvanice

»» Poznanski – Hlasy
»» Marrison – Pod vodou
»» Palmer – Prezidentská přísaha
»» Kotleta – Rázová vlna (3.)
»» Niedl – Návrat mistra (3.) Krajina
nočních jezdců (4.)
»» Granger – Poslední slova (dar)
»» Connelly – Andělský let (dar)
Populárně-naučná literatura:
»» Pište správně česky (Behún)
»» Společenské zvíře (Brooks)
»» Průvodce smrtelníka (Nezbeda)
»» Příběhy hrdinů 20. století
»» Osm múz mého života (Koutecký)

Nové knihy

vo
 ddělení pro dětské a dospívající
čtenáře – 1/2018
Pro nejmladší a začínající
čtenáře:
»» Strašidla se bojí měsíce (Satrapi)
»» Louskáček a Myší král (Hoffmann)
»» Vynálezce Alva (Smolíková)
»» V Dlouhonosech zlobí čerti
(Kahoun)
»» Flouk a Fíla. Dobrodružství z mrakodrapu (Dvořáková)
»» Zimní škola v přírodě. Tajemné
stopy (Pospíšilová)

»» Lucka Luciperka (Březinová)
»» Medvídek Paddington (Bond)
»» Hilda a kamenný les (Pearson)
»» Anča a Pepík 3. (Lomová)
Pro starší čtenáře a čtenářky:
»» Kinney – Deník malého poseroutky
12 - Výprava za teplem
»» Kratochvíl – Klofáci (Pachatelé
dobrých skutků)
»» Šlik – Ve staré cihelně se svítí
»» Drijverová – Duchové na mé lodi
»» Brezina – Příšera v laguně
(Čtyři kamarádi v akci)
»» Weiner – Templetonovic dvojčata
mají nápad
»» Hiaasen – Chramst
»» Butler – Strašidelná knihovna.
Na půdě je duch
»» Hunter – Ve stínech (Zákon smečky
- Soumrak 3.) Bouře přichází (Kočičí
válečníci 4.)
Pro dospívající:
»» Březinová – Řvi potichu, brácho
»» Rex – Křup!
»» Flanegan – Hraničářův učeň 11.,
12.
»» Alward – Deník alchymistky
»» Anderson – Mluv
»» Kovář – Kovy. Ovšem (autobiografie)

Nejžádanější a nejčtenější knihy roku 2017
Nejžádanějšími tituly beletrie pro dospělé (podle počtu výpůjček a rezervací)
byly humoristické knihy od českého autora Evžena Bočka: Poslední aristokratka,
Aristokratka ve varu, Aristokratka na
koni. Stejně tak žádaná byla kniha Malý
pražský erotikon od Patrika Hartla (11x).
Další žádané knihy:
 romány: Boučková – Život je nádherný. Jones – Dům u ústí řeky. Keleová-
Vasilková – Touhy. Tokarczuk – Svůj
vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Řeháčková – Hledám muže za účelem…
(10x)
 naučná literatura: Když sloni pláčou
(Masson). Josef Koutecký (Sailerová).
Slavné bitvy českých panovníků (Vondruška). Tajný život stromů (Wohlleben) + Příběh Labské boudy (Bartoš)
– regionální literatura
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Pořadí časopisů podle výpůjček:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vlasta (124x)
Simpsonovi (106x)
Rozmarýna (64x)
D-Test (60x)
Pravý domácí časopis (53x)
Chatař a chalupář
Krkonoše a Jizerské hory
Nové proměny bydlení
Interview
Psychologie dnes

Nejžádanější tituly v dětském oddělení (věkové skupiny M/1-M/2-M/3):
 Jelínková – Šimon a štěňátko Bára.
Disney – Medvědí bratři. Na vlásku.
Pospíšilová – Detektivové a zloději kabelek. Rožnovská – Kubík Šikulík. Drijverová – Nezbedníci. Čtvrtek
– O hajném Robátkovi a jelenu Vě-

trníkovi. Hunter – Zákon smečky:
Mrtvé město (1. díl fantasy série).
Dahl – Prevítovi. Kratochvíl – Puntíkáři.
Komiksy: Pearson – Hilda. Groening –
Simpsonovi. Cass – Dcera. Chainani –
Škola dobra a zla (fantasy pro dívky)
 + školní četba: Bezděková – Říkali mi
Leni. Lindgren – Mio, můj Mio. Čapek –
Devatero pohádek. Šrut – Lichožrouti
Nejpůjčovanějším loňským titulem celkově je Romeo a Julie (W. Shakespeare) doporučená školní a maturitní četba.

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci lednu a únoru 2018 tito naši spoluobčané:
80 let Šimůnková Jarmila
81 let Macháčková Marie
Žalský Miroslav
82 let Srna Josef
Wildová Alžběta
Novotná Anežka
83 let Pavlatová Marie
Lorencová Vlasta
84 let Kučerová Věra
Štěpánková Paula

86 let Rosůlková Soňa
87 let Janoušková Lidmila
Janoušková Marie
88 let Gernert Kurt
Chlumová Jaroslava
Prajslerová Božena
89 let Kmínková Božena
Lukešová Božena
Slavík Václav

90 let Pacholíková Jaruška
Patočka Karel
92 let Geletičová Julie
Hančilová Věra
Štěpánková Marie
Márynková Věra
95 let Zajíčková Miloslava

Všem oslavencům
blahopřejeme!

V měsíci lednu 2018 oslavili

DIAMANTOVOU SVATBU
- 60 let společného života

manželé ANNA a VLADIMÍR
VOTOČKOVI
z Rokytna
Srdečně blahopřejeme
a přejeme
do dalších společných let
hodně lásky,
pevné zdraví a vzájemnou
toleranci.
syn Libor s rodinou

Děkujeme všem, kdo mi
v nejtěžších okamžicích pomohli
vstřícným přístupem a pochopením.
Přijměte, prosím, se shovívavostí
a pochopením fakt, že obřad proběhl
v rodinném kruhu. Bylo tím splněno přání
zesnulého. Měl lidi rád, vzpomínejte s námi.

Stavební firma
P&P spol. s r.o.
projektové a stavebně montážní práce
512 11 Vysoké nad Jizerou 349

přijme pracovníky stavebních profesí
do HPP nebo na ŽL:
• zedník
• zedník, obkladač
• stavební dělník
• skladník
Řemeslníci s praxí výhodou.
Uchazeče po vyučení a nekvalifikované zaučíme.
Bližší informace a kontakt na tel.: 777 737 805
nebo p-p@p-pvysoke.cz.

www.p-pvysoke.cz

Děkuji.
J. Tejčková
s dcerami a rodinami
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Z historie města
Rokytnice - textilní a průmyslová hvězda
Rokytnice nad Jizerou, z dnešního pohledu, je plná polorozpadlých
průmyslových staveb. Přenesme se tedy do doby, kdy tyto stavby žily
plným životem. Původní obyvatelstvo (nejen tzv. sudetští Němci, byla
tu již několikátá generace alpských osadníků z tyrolské části alpského

ra, který pro svůj židovský původ skončil v koncentračním táboře
Buchenwald, odkud se již nikdy nevrátil. I když textilní průmysl byl
značně dominantní, tak mimo něj zde byli další průmyslníci a zaměst-

– Robert Haney –
– Glasser, Göldner –
pohoří, které sem přizval již císař Rudolf II.) se snažilo o své „místo
k žití“ poměrně starat. Enkláva dnešní Rokytnice byla onehdy neprostupnou divočinou, a proto byl logický krok, oslovit k osídlení těchto
končin horaly, kteří v podobných podmínkách již žili po staletí. Je známé, že vše začalo sklářstvím. Pojďme si ale přiblížit dobu, kdy údolí
Rokytnice bylo již dávno domestikované a bývalé sklárny připomínaly
pouze vzpomínky a Huťský potok, plný zbytků skleněného odpadu,
střípků.
Tito Tyroláci totiž nepřinesli pouze svoji schopnost žít v horské oblasti. Přinesli nejen umění „kalcování“, chovu dobytka a obhospodařování horských luk, ale zejména využití svých nespočetných schopností.
A proto se z Rokytnice začala pomalu, ale jistě, stávat průmyslová
hvězda západních Krkonoš. Dodnes je dominantou města opuštěný
areál krásné secesní stavby bývalé Seby 10, textilky Haney.

navatelé. A tak si můžete prohlédnout menší přehled z doby meziválečné.
 Erdmann Donth – mechanická tkalcovna v Dolní Rokytnici
 Daniel Glaser – mechanická tkalcovna bavlny a šlichtovna. Horní
Rokytnice a Buřany
 Gustav Glaser – výkup zboží, prádelna a přeprava zboží. Horní Rokytnice
 Alexander Göldner – mechanická tkalcovna a šlichtovna. Horní Rokytnice
 Franz Haney – mechanická tkalcovna. Horní a Dolní Rokytnice
 Robert Haney – mechanická tkalcovna, velkoobchod s textilním
zbožím a obchod s módním zbožím. Horní Rokytnice
 Dr. Ing. Walter Heinzel KG – dřevařský průmysl. Za války výroba
pro letecký průmysl – Focke-Wulf Flugzeugwerke. Dolní Rokytnice
 Franz Mittner – výroba dřevěných součástí pro textilní průmysl
 Müller & Grossmann – mechanická tkalcovna v Horní Rokytnici

– Haney –
Svého času ji vystavěl zdejší finanční magnát, pan Josef Haney
(1832 – 1914), zakladatel firmy světového významu. Firma Haney ve
své době vyráběla neuvěřitelný sortiment textilního zboží, který vyvážela do celého světa, a to počínaje Evropou přes Severní a Jižní Ameriku, Asii... Jméno Haney mělo ve své době stejné renomé jako třeba
dnes Adidas nebo Coca Cola. Mimo jiné zavedl pro své zaměstnance
tzv. závodní stravování.
Další je třeba dnešní, dodnes poslední fungující textilní továrna současné doby, RTK. Bývalá Seba 11. Počin pana Daniela Glase-
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– Josef Haney –







Wilhelm Preis – pila s truhlárnou v Horní Rokytnici
Adolf Prelogg – mechanická továrna na tkaniny. Dolní Rokytnice
Prelogg-Kuna-Stumpe – továrna na lepenku. Dolní Rokytnice
J. W. Rieger – tkalcovna a šlichtovna. Vilémov
Franz Schier jun. – mechanická tkalcovna. Dolní č.p. 301
Hugo Schoeler – továrna na elektrotechniku. Dolní Rokytnice
D. J.

Sport
Nadvládu Koudelky

ukončil horský vůdce Hák
Kulturní dům v Turnově byl v úterý večer dějištěm slavnostního vyhlášení ankety o Nejúspěšnější sportovce Semilska za
rok 2017.
Jeden jediný bod rozhodl o tom, že Nejúspěšnějším sportovcem Semilska za rok 2017 se v kategorii dospělých
stal dnes již světově uznávaný alpinista z Rokytnice nad
Jizerou ZDENĚK HÁK, povoláním horský vůdce v Alpách.
Borec, který v minulém roce jako první vystoupal jihozápadní stěnou na horu Gasherbrum (8.068 m n. m.), a to navíc
alpským stylem bez podpory jiných lidí a výškových táborů, odsunul na druhou pozici skokana Romana Koudelku, jenž anketě
vládl dlouhých 8 (!) let.
Na třetím místě hlavní kategorie skončil další lomnický rodák – sdruženář Tomáš Portyk.
V turnovském kulturním domě se však vyhlašovala i řada
dalších kategorií. Dospělým kolektivům v roce 2017 dominovali
volejbalisté TJ Zikuda Turnov, coby vítězové I. ligy. Nejúspěšnějším mládežnickým družstvem byli vyhlášeni skokani na lyžích
TJ Jiskra Harrachov Petr Šablatura s Radkem Rýdlem, kteří jsou
úřadujícími mistry republiky dvoučlenných družstev.
Mladým jednotlivcům bude na Semilsku minimálně rok kralovat biatlonista Vítězslav Hornig.
Handicapovaným sportovcem roku se stal Matěj Ponocný z rokytnického SKI klubu Masters, jenž se vedle alpského lyžování věnuje také atletice.
Pouze v jedné kategorii o vítězi nerozhodovala odborná komise. Sami čtenáři si zvolili Hvězdu Krkonošského deníku. Stala
se jí mistryně světa v požárním sportu Šárka Jiroušová z OHS
Semily.
Autor: Tomáš Otradovský, zdroj: https://krkonossky.denik.cz

SKI KLUB MASTERS bodoval v anketě Sportovec roku 2017
Dne 30. 1. 2018 proběhlo vyhlášení ankety Sportovec roku 2017
za okres Semily. Ocenění dosáhl
Jiří Prousek a byl uveden do Síně
slávy a náš mladý a nadějný sportovec M
 atěj Ponocný, který je nejen
lyžařem, ale i atletem a fotbalistou,
a získal titul Sportovec roku v kategorii „Handicapovaných sportovců“.
Za celý náš tým Ski klubu Masters
oběma gratulujeme.
Kompletní zprávu a znění návrhu
na anketu Sportovce roku si můžete
přečíst na stránkách
www.spartak-rokytnice.cz/masters
a www. czechskimasters.cz

předseda Ski klubu Masters, z.s.
Vladimír Málek
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Oddíl kuželek při TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Kuželkářský oddíl přihlásil do soutěžního ročníku 2017/2018 celkem 3 družstva. Družstvo „C“ hraje okresní soutěž, kde po 4 výhrách
a 5 prohrách po podzimní části figuruje na 8. místě.
Družstvo „B“ je v krajském přeboru po 8 výhrách a 3 prohrách na
výborném 2. místě za favoritem soutěže z Jičína. Doma navíc mužstvo
neztratilo ani bod a již 2x padl rekord kuželny.
Naše „A“ družstvo ve 3. lize po nevydařeném začátku šlape a po
sérii výher nyní zaujímá 4. místo díky 7 výhrám a 4 porážkám. Ztráta
2 bodů na druhé a 5 bodů na první místo není vysoká, avšak favoritem na postup zůstává Lokomotiva Trutnov, která má mnohem širší
základnu.
Po mnoha letech se naše družstva zúčastnila i zápasů v poháru
PRO-TEC CUP, kdy „A“ družstvo již přes dva zvučné soupeře postoupilo do jarní nadstavbové části, kdy jeho dalším soupeřem jsou borci
hrající 2. ligu – TJ Červený Kostelec A. Domácí zápas se již musí odehrát
na čtyřdráze ve Vrchlabí (tam hraje Rokytnice „A“ svoje domácí zápasy), fanoušci se termín včas dozví na facebookovém profilu Kuželkáři
Rokytnice. Hráči místního kuželkářského oddílu reprezentovali náš
klub i na okolních turnajích, navíc koncem ledna startovalo 16 hráčů
ze všech věkových kategorií na Mistrovství Libereckého a Královéhradeckého kraje v kuželkách. Náš odchovanec Michal Jirouš (současný
hráč Rokytnice „A“) se stal mistrem Královéhradeckého kraje, další
skvělé umístění vybojoval svým 3. místem Jan Volf v Libereckém kraji.
Stačilo málo a i Jan Volf mohl být mistrem, ale kdo zná kuželky, tak ví,
že i 3 chybějící kuželky na vítězství je někdy strašně moc.
Ve zdejší kuželně byl sehrán i další ročník Rokytnické neregistrované ligy, kde bylo sehráno přes 140 zápasů. Oddíl vychovává i naše
budoucí nástupce, v dětských kategoriích byly dosaženy velmi kvalitní
výsledky. Kvalitu našich nástupců na vlastní kůži poznali i mnohem
starší hráči, kteří se s našimi „Rakeťáky“ utkali právě v Rokytnické
neregistrované lize. Naše mládež se rovněž účastní Poháru mladých
nadějí, což je soutěž žáků/žákyň v 6 turnajích po celé ČR. Kluci byli
na všech turnajích, kdy za svoje umístění získávají body a 18 nejlepších se poté zúčastní 11. 3. 2018 finálového klání v Blansku. Prozatím
nejlepším reprezentantem oddílu je Jakub Kašpar. Dne 27. 1. 2018
se konaly v Jablonci nad Nisou přebory Libereckého kraje. Rokytničtí
žáci se umístili na předních místech - 1. Jakub Kašpar, 2. Matěj Ditz,
3. Martin Pacák, 4. Adam Vrána, 5. Filip Hanout. V kategorii dorostu
nás reprezentoval Daniel Zuzánek, který se umístil na 4. místě.

ŠACHY
Náš oddíl pořádal 26. 12. 2017 Vánoční turnaj v rapid šachu.
Zúčastnilo se 23 hráčů. Kromě 11 našich hráčů (včetně 3 žáků) hráli
zástupci oddílů Kutné Hory, Příbrami, Turnova, Lok. Liberce, Desko
Liberce, Valdic, Víchové, Libštátu a Bižuterie Jablonec n. N.
Našim hráčům se dařilo, když obsadili první tři místa v pořadí:
1. Z. Joukl, 2. J. Kostlán, 3. J. Wunsch. Z. Lenc obsadil 5. místo, Z. Hollmann 8. místo a v první polovině tabulky ještě J. Kubát 11. místo.
Pro tři naše žáky to byl dobrý trénink, museli se ale spokojit s koncem tabulky. Nejlepší z našich žáků byl J. Mikolášek na 21. místě.
Turnaj se hrál v příjemné vánoční atmosféře. O hladký průběh se
jako vždy postarali Luboš Šimůnek a Josef Pohořalý.
V jarním období bychom rádi uspořádali obdobný turnaj. Tyto
turnaje si již získaly značnou oblibu.
Zdeněk Hollmann
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Na závěr roku se konal již tradiční Vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo přes 50 hráčů. V kategorii muži vyhrál Zdeněk Novotný st.,
2. byl Jan Volf, 3. Milan Valášek. Kategorii žen vyhrála až po rozstřelu
Věra Stříbrná, 2. byla Iveta Hanoutová, 3. Lucka Machačková. Neregistrovaní muži - pořadí: 1. Tomáš Vacek, 2. Jan Čermák, 3. Martin Machačka.
Nyní nás čekají jarní odvety jednotlivých soutěží, po jejich odehrání
pojede v polovině dubna 9 hráčů na turnaj do Vídně. Protože pojede
i naše jasná jednička Michal Jirouš, očekáváme velmi solidní výsledek
a skvělou reprezentaci našeho místního kuželkářského oddílu. Před
námi budou hrát borci z Rakouska a po nás borci ze SRN, bude to
skvělá zkušenost.
ROHU ZDAR !!!
R.S., E.N.

Výsledky 20. ročníku
Rokytnické neregistrované ligy v kuželkách
		 Družstva - muži		

Družstva - ženy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. Silnice Jičín
2. Na poslední chvíli
3. - 11
4. Bobule
5. Twister
6. Buchty z Letní
7. Krutý krůty

VOS Jičín		
PKB		
Ski veteran´s		
Blatouch		
Hatomast		
Odpadlíci		
Rakeťáci		
SKP Harrachov
TJ Národní výbor
Větrováci
(na)mazaný koule
Blue effect
JSD

		 Jednotlivci – muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hájek Tomáš
Hartych Stanislav ml.
Prokop Miloš
Šlégr Jan
Vinkler Jan
Vích Miloš
Langer Martin
Lelek Miroslav
Škoda Vladimír
Kašťák Jan

PKB
Hatomast
VOS Jičín
PKB
VOS Jičín
VOS Jičín
Ski Veteran´s
SKP Harrachov
Ski Veteran´s
Větrováci

		 Jednotlivci – ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zachovalová Jana
Drahoňovská Pavla
Vlasová Eva
Šaldová Ivana
Tulková Zuzana
Mařasová Eva
Lukešová Eva
Hanoutová Iveta
Paurová Jitka
Královičová Šárka

Silnice Jičín
Silnice Jičín
Na poslední chvíli
-11
Bobule
-11
Na poslední chvíli
Twister Team
Silnice Jičín
-11

Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali ceny nebo finanční
prostředky na vyhlášení výsledků Rokytnické neregistrované ligy
v kuželkách 2017.			
			
Organizační výbor RNL

Stolní tenis
Okresní přebor 1. třídy
09. 12. 2017
30. 09. 2017
30. 09. 2017
14. 10. 2017
14. 10. 2017
28. 10. 2017
28. 10. 2017
11. 11. 2017
11. 11. 2017
25. 11. 2017
25. 11. 2017

TJ Sokol Jablonec n. J. B – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Košťálov A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Horní Branná A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Bradlecká Lhota A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Nová Ves n. P. B – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Turnov E
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Vesec B
Orel Studenec u Horek A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
Sokol Víchová n. J. A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – SO Slaná u Semil A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Tatobity A

7:10
9:9
4:10
1:10
1:10
10:1
10:1
8:10
1:10
10:3
10:3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

družstvo
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Košťálov A
TJ Sokol Jablonec n. J. B
SO Slaná u Semil A
Orel Studenec u Horek A
TJ Sokol Horní Branná A
TJ Sokol Turnov E
TJ Sokol Nová Ves n. P. B
TJ Sokol Bradlecká Lhota A
TJ Sokol Tatobity A
TJ Sokol Vesec B
Sokol Víchová n. J. A

PU V
11 10
11 8
11 8
11 7
11 5
11 6
11 6
11 4
11 4
11 2
11 1
11 0

R P
1
0
1
2
1
2
1
3
3
3
1
4
0
5
2
5
0
7
0
9
0
9
0 11

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

skóre body
109:39
32
105:53
28
104:63
28
91:74
26
99:75
24
82:79
24
81:71
23
74:91
21
72:92
19
63:100 15
48:104 12
23:110 11

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
připravuje pro následující období tyto akce:
Z Vysokého na Štěpánku
 Dne 10. 2. 2018 odjezd v 8:03 hod. linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD (staví na všech zastávkách) do Vysokého
n. Jiz., nám. Odtud na běžkách na Štěpánku a zpátky. Trasa celkem asi 15 km. Po dohodě s vedoucím akce je možno jet na běžkách od Štěpánky do Rokytnice n. Jiz. samostatně. Návrat z Vysokého n. Jiz., nám. busem v 13:50 nebo 14:00 hod.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.
44. Přejezd Krkonoš – memoriál Karla Šaldy
 Dne 17. 2. 2018 v 8:15 hod. sraz u dolní stanice lanovky na Lysou
horu v Horní Rokytnici n. Jiz.
 Trasa – 38 km: Lysá hora – Harrachovy kameny – Vrbatova bouda
– Horní Mísečky – Třídomí – Rovinka – Žalý (rozhledna) – Rovinka
– farma Hucul – Vítkovice – Rokytnice n. Jiz. nebo další varianty
 30 km: ze Žalého na Křižovky – Hrabačov (vlak nebo bus do Rokytnice n. Jiz.)

 23 km: ze Žalého do Benecka (bus nebo vlak do Rokytnice n. Jiz.)
 Pouze pro zdatné lyžaře od 15 let! Vezměte si s sebou peníze
na zaplacení lanovky, autobusu nebo vlaku zpět a případně
občerstvení, které je také možné zakoupit po cestě.
 Upozornění: Změny tras podle počasí, sněhových podmínek
a dalších okolností vyhrazeny.
 Bližší informace podá a přihlášky přijímá: Ing. Jan Kocourek, Velká Jesenice čp. 15, PSČ 552 24, tel: 731 601 221,
e-mail: Jan.Kocourek@eurovia.cz
13. Na MDŽ do hospůdky
 Dne 10. 3. 2018 ve 13:00 hod. sraz u Modré hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz. Odtud se vydáme do Bratrouchova do bývalé hospůdky U Mikšů. Je vhodné mít něco na zahřátí po cestě s sebou.
 Akci organizuje: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735.
Poslední mazání – zakončení zimní turistické sezóny
 Dne 17. 3. 2018 v 9:00 hod. sraz u Medicalu v Horní Rokytnici n. Jiz. Zde se domluvíme na trase,
zhruba do 10 km. Kdo se chce zúčastnit pouze
sezení, ať se dostaví v 13:00 hod. do bývalé hospody U Rybářů ve Františkově, kde bude poslední
mazání pokračovat.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.
Výlet za Rumcajsem
 Dne 24. 3. 2018 v 6:03 hod. odjezd linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD (bus staví
v Rokytnici n. Jiz. na všech zastávkách) do Martinic. Odtud vlakem do Nové Paky, kde vystoupíme
a pěšky se vydáme do Jičína. V Jičíně se můžeme
zúčastnit doprovodných akcí k 52. ročníku Pochodů Českým rájem – Putování za Rumcajsem.
Délka trasy asi 18 km. Odjezd z Jičína v 16:20 hod.
linkovým busem do Jilemnice, kde přestoupíme
na bus do Rokytnice n. Jiz.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být konečný.
Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.kct-rokytnice.com
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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. 3. 2018. Sazba & tisk SURA s. r. o.

