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MÁJOVÝ KONCERT
Přijměte pozvání na letošní MÁJOVÝ KONCERT do kaple Mistra
Jana Husa v Rokytnici nad Jizerou.
Tradice koncertů Komorního sboru FP TUL tu započala Adventním
koncertem v roce 2016. Spojily se tehdy dvě prosby, které došly naplnění. Studenti, jejichž rodným krajem jsou Krkonoše a kterým se naplňoval čas ukončení pětiletého studia, toužili zazpívat „doma“. Stejně
tak i pan Christopher Muffett, který vyučuje na univerzitě v Liberci,
si přál zazpívat v místě, které je jeho druhým domovem, v Rokytnici
nad Jizerou. A tak mi studentka Šárka Jiroušová, hlavní aktérka celého
záměru, dala kontakt na paní Hollmannou, která vše ochotně připravila a zařídila vystoupení v kapli Mistra Jana Husa. Začalo domlouvání,
první adventní koncert, který měl nádhernou atmosféru. Snad právě proto, že byl tak těsně před Vánocemi a že jsme v Rokytnici ucítili
opravdovou vřelost domova. Zrodila se naděje a touha v koncertech
pokračovat a započalo velké přátelství s rodinou Hollmannů.
Vlastně se to jen těžko dá vyjádřit slovy, v kapli jsme si vždy všichni
velice blízko, na dosah, je cítit velká soudržnost a vzájemná propojenost. Hluboce věřím, že je to spojením hudby, místa a lidí v něm. Ráda
bych poděkovala všem, kteří nám pomáhají, kteří nás podporují, kteří
přicházejí do kaple s námi pobýt. Děkujeme městu za velkou pomoc
a věříme, že si 2. června 2018 v 17 hodin na MÁJOVÉM KONCERTĚ,
který nese podtitul „Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát“ opět
všichni společně s radostí zazpíváme.
Na závěr ještě pár slov Christophera Muffetta, profesora na univerzitě a člena sboru, o Rokytnici a rokytnických koncertech:
„V časech, kdy jsem vyučoval na univerzitě ve Varšavě a Čenstochove v Polsku, jsem často projížděl zdejším krajem a učaroval mi.
Před čtrnácti lety jsem v Rokytnici nad Jizerou koupil dvě stě let starou
chalupu a vždy toužil v ní žít …
Nyní vyučuji na univerzitě v Liberci, touha se naplnila. A tak mám
„svoji“ Rokytnici, „svoji“ přírodu kolem sebe, „svoje“ hory. Mám toto
místo velice rád. Stejně rád předávám rodný jazyk, angličtinu, studentům na univerzitě. A protože jsem již od útlého věku zpíval v pěveckém sboru, moji velkou láskou je i sborový zpěv. Tím začala moje spolupráce s Komorním sborem FP TUL a s Janou Konvalinkovou. Mám
velice rád kapli Mistra Jana Husa, líbí se mi její akustika a atmosféra
v ní. A jsem vděčný za rokytnické publikum.“
Za Komorní sbor FP TUL Jana Konvalinková

Cena 18,- Kč

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Získání dotace na projekt „Rozšíření sběrných míst pro využitelné složky komunálních odpadů v Rokytnici nad Jizerou“
Cílem projektu je rozšířit počet kontejnerových stání na území
města o jedno další místo, a to pro nádoby na využitelné složky komunálního odpadu a nádoby ke zpětnému odběru elektrozařízení,
včetně zpevněné plochy a zastřešení kontejnerového stání. Umístění
je plánováno za budovu radnice, kde nyní odkládání odpadů funguje
pouze provizorně. Vzhledem ke schválení usnesení o poskytnutí dotace Zastupitelstvem LK z 19. 12. 2017 je nutné uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK, č. OPL/188/2018. Výše
dotace činí 120.000,- Kč, tj. 49,85% z celkových nákladů na projekt
240.745,- Kč. Realizace se předpokládá v letošním roce.
Schválení zadání zakázky na výměnu oken v budově radnice
Jedná se o další etapu výměny starých špaletových oken na budově radnice. Stávající špaletová okna v těchto kancelářích (15. – 19.
v 1. patře budovy radnice) jsou v havarijním stavu a téměř za hranicí
životnosti – netěsní a jejich tepelně technické vlastnosti jsou zcela nevyhovující. V rámci předchozích tří etap zajišťovala výrobu oken firma
Truhlářství Linek, která byla vybrána při první etapě v rámci poptávkového řízení. Vzhledem ke zkušenostem z předešlých let s bezproblémovou výrobou oken v minulých letech v souladu s požadavky
památkářů byla rovnou provedena poptávka u pana Pavla Linka –
Truhlářství Linek z Rokytnice nad Jizerou. Pan Linek podal cenovou
nabídku v celkové výši 396.400,- Kč, zhotovitel není plátce DPH. Okna
budou provedena ve stejném provedení jako v minulých letech dle
původního historického vzhledu oken. Vnější křídla budou zasklena izolačním dvojsklem, vnitřní budou zasklena jednoduchým 4mm
sklem. Vnější rám bude opatřen červenohnědým nátěrem, ostatní
prvky budou bílé. Cena zahrnuje výměnu dřevěného parapetu, dodávku kování, demontáž stávajících oken, montáž a dopravu nových,
likvidaci starých oken, zednické zapravení a začištění ostění. Cenová
nabídka zahrnuje i požadavky orgánu státní památkové péče. RM po
projednání schválila zadání této zakázky firmě Truhlářství Linek a zároveň schválila podání žádosti o dotaci na tuto akci z dotačního programu Ministerstva kultury ČR a Dotačního fondu Libereckého kraje.
Petice ohledně zviditelnění přechodu pro chodce u Základní
školy v Rokytnici nad Jizerou
Radě města byla ze strany Petičního výboru, který zastupuje paní
Jana Jonová, Horní Rokytnice 140, předložena petice, ve které občané
žádají zviditelnění přechodu pro chodce na Dolním náměstí u základní školy. Konkrétně jde o umístění výstražného, světelného značení.
Rada města vzala tyto informace na vědomí a pověřila úsek rozvoje města a investic městského úřadu prověřením možností, které by
přispěly ke zvýšení bezpečnosti chodců a zviditelnění přechodu pro
chodce před Základní školou.
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko
V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká
republika – Polsko 2014 – 2020 a prostřednictvím Euroregionu Nisa
podalo Město Rokytnice nad Jizerou žádost o spolufinancování mikroprojektu „Fotografie v Krkonoších, Krkonoše ve fotografii“. Mezi hlavní aktivity tohoto projektu patří profesionální digitalizace historických
fotografií a pohlednic Rokytnice nad Jizerou a jejich výstava, vytvoření propagačních brožur s historickými fotografiemi a pohlednicemi,
vytvoření webových stránek k prohlížení a vyhledávání historických
fotografií, fotografický workshop pro starší děti a další navazující aktivity. Rada města podání této žádosti schválila.
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Stánkový prodej na Dolním náměstí
Rada města se zabývala případnou změnou tržního řádu města.
Toto nařízení stanovuje, na kterých místech lze prodávat zboží a služby formou stánkového prodeje. V současné době lze stánkový prodej
provozovat celoročně v podloubí u samoobsluhy Tesco a od dubna
do listopadu na pozemku mezi samoobsluhou a městskou radnicí.
V posledních letech ale nastávají problémy s prodejci, a to především
v zimním období v podloubí samoobsluhy Tesco. Podloubí má sloužit
jako komunikace pro pěší, což při větším počtu stánkařů zcela nelze.
Prodejci zabírají několik parkovacích míst svými dodávkami a v zimním období značně omezují možnosti parkování na Dolním náměstí.
Po stáncích je většinou nepořádek, na údržbě a úklidu okolí se nikdo
nepodílí, ani prodejci, ani vlastník podloubí. Největší problémy pak
jsou při městských akcích, kdy najede větší množství stánkařů, které
nikdo nezval a opět omezují pěší komunikace a parkovací možnosti.
Na následujícím jednání byla rada města informována o nabídce
pronájmu části pozemku st. p. č. 448/3 v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou, a to podloubí samoobsluhy Tesco. Vlastníkem pozemku je
spol. LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Závišova 66/13, Praha. Roční
nájemné bylo navrženo ve výši 12.000,- Kč. Město by tak získalo možnost lépe regulovat stánkový prodej na Dolním náměstí. Rada města
s pronájmem souhlasila.
Finanční dary a dotace
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč
nestátní neziskové organizaci Domov sv. Josefa, Žireč 1, Dvůr Králové nad Labem.
 Rada města schválila poskytnutí finančního ve výši 2.000,- Kč Svazu
diabetiků ČR, pobočnému spolku Jilemnice.
 Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města ve výši 40.000,- Kč, a to s Náboženskou
obcí Církve československé husitské Jilemnice za účelem opravy
fasády Kaple Mistra Jana Husa v Horní Rokytnici.
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč
na koncert DPS Mládí a skupiny Hradišťan, a to Základní škole, Mateřské škole a základní umělecké škole Jablonec nad Jizerou, příspěvková organizace.
Schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci VZ
č. 20180003 – Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici
Rada města projednala vyhodnocení nabídek v rámci VZ
č. 20180003 – Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici. Město oslovilo formou výzvy k podání nabídky celkem 8 firem, zároveň tuto výzvu
zveřejnilo na svých webových stránkách. Ve lhůtě pro podání nabídek
bylo doručeno 6 nabídek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
byla stanovena na 329.589,- Kč bez DPH. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek proběhlo 9. března 2018. Hodnotící komise navrhla
vyřazení spol. AA OKNA DVEŘE, s.r.o., Vysočanská 548/81, Praha 9,
neboť tato nabídka neodpovídala požadavkům uvedených ve výzvě
k podání nabídky, konkrétně zde byl v rozporu se zadáním uveden
termín plnění a výše smluvní pokuty v případě prodlení s termínem
plnění neodpovídala minimální požadované částce. Ve smlouvě o dílo
byl rovněž nedostatečně specifikován předmět plnění – technické parametry dodávaných oken a dveří, byl zde pouze odkaz na cenovou
nabídku.
Ostatní nabídky odpovídaly požadavkům uvedeným ve výzvě
a hodnotící komise tak provedla jejich hodnocení a sestavila výsledné
pořadí, přičemž jako nejvýhodnější nabídka byla označena nabídka
s nejnižší nabídnutou cenou, a to nabídka spol. Okna Tanvald, s. r. o.,
Krkonošská 179, Tanvald, cena 392.406,31 Kč včetně DPH.

Schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci VZ
č. 20180001 – Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294
Rada města projednala vyhodnocení nabídek v rámci VZ
č. 20180001 – Stavební práce, zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294.
Město oslovilo formou výzvy k podání nabídky celkem 33 firem, zároveň tuto výzvu zveřejnilo na svých webových stránkách. Ve lhůtě
pro podání nabídek byly doručeny 2 nabídky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 4.443.154,89 Kč bez DPH. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek proběhlo 12. března 2018. Obě nabídky
odpovídaly požadavkům uvedeným ve výzvě a hodnotící komise tak
provedla jejich hodnocení a sestavila výsledné pořadí, přičemž jako
nejvýhodnější byla označena nabídka s nejnižší nabídnutou cenou,
a to spol. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a,
Praha 10, cena 5.777.977,32 Kč včetně DPH.

Ukliďme Svět, Ukliďme Česko 2018
Rada města byla informována, že Město Rokytnice nad Jizerou
i v roce 2018 připojí k celorepublikové akci „Ukliďme Svět, ukliďme
Česko“. Akce proběhne v sobotu 7. dubna 2018, jejím cílem je společně s dobrovolníky provést úklid okolí místních komunikací a jiných
vybraných lokalit. Místní příspěvkové organizace budou jako každý
rok osloveny, aby se k akci připojili v pátek 6. dubna 2018. Akce se
koná pod záštitou a podporou Ministerstva životního prostředí. Rada
města vzala tyto informace na vědomí.

Zastupitelstvo města, konané dne 7. 3. 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení MUDr. Daniela Zajícová a Ing. Bronislav Patočka, návrhovou komisi ve složení Alexandra Olaszová,
Ing. Leoš Pavlata a Mgr. Marek Nechanický a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 18. 12. 2017.
 rozpočet města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2018 v členění
dle předloženého návrhu (příloha č. 4/I) jako schodkový o celkových příjmech ve výši 59.305.494,- Kč a celkových výdajích ve výši
70.323.367,- Kč s tím, že schodek rozpočtu bude pokryt finančními
prostředky z minulých let, a to zůstatkem bankovních účtů z roku
2017 ve výši 11.017.873,- Kč – položka 8115.
 že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci
operací překročen jim stanovený objem výdajů dle jednotlivých
paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018 a pověřuje radu města
schvalováním změn rozpisu rozpočtu (přesuny mezi položkami)
v rámci paragrafů.
 realizaci akcí zahrnutých do rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou
pro rok 2018 dle Plánu investičních akcí a akcí většího rozsahu pro
rok 2018.
 prodej stpč. 1117 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Stavebnímu bytovému družstvu Semily, IČO 45527, zastoupené Bohuší
Randákovou – předsedou představenstva a Pavlem Svěceným –
místopředsedou představenstva, Čižinským Pavlovi a Petře, Horní Rokytnice 647, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Navrátilové Evě
a Tomešovi Alexeji, Horní Rokytnice 646, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Svobodovým Karlu a Dáše, Horní Rokytnice 647, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Schneiderové Sandře, Horní Rokytnice 646,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, Lukešovi Pavlu, Horní Rokytnice 646,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, Lapihuskovi Vladimíru, Houskova
1859, 413 01 Roudnice nad Labem, Dondovi Pavlu, 5. května 344,
273 05 Smečno za cenu 200, směnu stpč. 737/2 a ppč. 2981/1 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 1633 (vlastník Červinka Milan, Dolní Rokytnice
120, 512 44 Rokytnice nad Jizerou) 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.
 směnu části ppč. 2929 a části ppč. 2930 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 1460 (vlastník Král Miloslav, V Záhorském 273, Dolní Počernice, 190 12 Praha a Králová Hana, Dolní
Rokytnice 242, 512 44 Rokytnice nad Jizerou), vše v k.ú. Dolní Rokytnice, na které bude nově odměřená cesta v šíři 4 m. Náklady
na geometrické 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 části pozemkové parcely č. 180/1, části pozemkové parcely č. 180/2, části pozemkové parcely č. 179 a části pozemkové parcely č. 203/3 v k.ú. Františkov v Krkonoších za cenu
200,- Kč/m2 od Ing. Františka Moravce, Panská 892/1, Nové Město,








110 00 Praha. Geometrické zaměření zajistí a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou.
záměr prodeje části ppč. 1137/8 (dle GP č. 1536-266/2003 stpč.
1177/2 o výměře 6 m2, stpč. 1177/4 o výměře 1 m2) v k.ú. Dolní
Rokytnice za cenu 140,- Kč/m2.
směnu části ppč. 2952/3 o výměře 10 m2 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) za část ppč. 2952/7 o výměře cca 8 m2 a část stpč.
17/1 o výměře cca 2 m2 (vlastník Frýdl Jaroslav), vše v k.ú. Dolní
Rokytnice.
záměr uzavření smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s provedením stavby, způsobu využití a k zvláštnímu užívání místní komunikace ve vlastnictví města, pro stavbu sedačkové lanové dráhy
GARAVENTA 2-CLF u hřbitova, Studenov – Rokytnice nad Jizerou,
na pozemku parc. č. 2967/1 v k.ú. Dolní Rokytnice s panem Petrem
Udatným, Horní Rokytnice 640, 512 45 Rokytnice nad Jizerou.
změnu usnesení č. 375/2016 ze dne 22. 6. 2016 v části převodu
jednotek 667/102 a 667/105 následovně:
»» ZM schvaluje převod vlastnického práva k jednotce č. 667/102
v čp. 667 v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou včetně
příslušenství a dále podílu na společných částech nemovité
věci (podíl na st. parc. č. 1235 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou - zastavěná plocha a nádvoří, společné části domu a ostatní
příslušenství), a to do vlastnictví manželů Ing. Vladimíra Maříka
a MUDr. Taťány Maříkové, Ke Křemínku 664/2, Praha 5 – Slivenec.
»» ZM schvaluje převod vlastnického práva k jednotce č. 667/105
v čp. 667 v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou včetně
příslušenství a dále podílu na společných částech nemovité věci
(podíl na st. parc. č. 1235 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou – zastavěná plocha a nádvoří, společné části domu a ostatní příslušenství), a to do vlastnictví paní Zdeňky Hilmerové, Jihovýchodní I. 717/16, Praha 4.
»» převod vlastnického práva k jednotce č. 667/107 v čp. 667 v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou včetně příslušenství
a dále podílu na společných částech nemovité věci (podíl na st.
parc. č. 1235 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou - zastavěná plocha a nádvoří, společné části domu a ostatní příslušenství), a to
do vlastnictví panu Karlu Krausovi, Velká Skála 2/678, Praha 8 –
Troja.
»» převod vlastnického práva k jednotce č. 667/108 v čp. 667
v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou včetně příslušenství a dále podílu na společných částech nemovité věci (podíl
na st. parc. č. 1235 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou - zastavěná plocha a nádvoří, společné části domu a ostatní příslušenství), a to do vlastnictví Ing. Aleše Konráda, Ratibořská 752/30,
Praha 8.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou k datu 31. 12. 2017.
 informace o plánované výstavbě vodovodů a kanalizace v lokalitách Dolní Rokytnice.
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 zprávu o činnosti za rok 2017 ze strany těchto organizačních složek
a ostatních subjektů města:
»» Městská knihovna Rokytnice nad Jizerou,
»» Drobné služby města,
»» Městské informační centrum,
»» Městská policie Rokytnice nad Jizerou,
»» Jednotka sboru dobrovolných hasičů,
»» Víceúčelový kabelový rozvod a kabelová televize.
 zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
27. 11. 2017 do 12. 2. 2018.

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

Zastupitelstvo města pověřilo:
 radu města prováděním rozpočtových opatření v oblasti dotací
– transferů jak v příjmové stránce rozpočtu, tak výdajové stránce
rozpočtu (nové přijaté dotace, transfery, průtokové transfery pro
PO, apod.).
 Mgr. Denisu Hančovou aktualizací rozpočtového výhledu v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2018 a jeho předložením na
jednání zastupitelstva města do 30. 6. 2018.
Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 69/2 a pozemkové parcely
69/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 25/1
v k.ú. Rokytno v Krkonoších.
 záměr prodeje stavební parcely č. 426, pozemkové parcely č. 2337
a pozemkové parcely č. 2344/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.

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

Zprávy z města a městského úřadu
Prosba ohledně sběru
PET lahví do žlutých pytlů
 Prosíme všechny, kteří třídí PET lahve do žlutých pytlů, aby do
nich neodkládali jiný plastový odpad, než právě PET lahve.
 Nepatří sem jiné plastové lahve – např. lahve od aviváží, pracích gelů, kelímky, obaly od šampónů nebo sprchových gelů.
Pro ty jsou určeny pytle „směsný plast“.
 Pokud není komodita správně vytříděna, zvyšují se Městu Rokytnice nad Jizerou náklady spojené s odpadovým hospodářstvím.
Děkujeme za pochopení.

Termín pro odkládání nebezpečného
odpadu v rámci místního poplatku

Zahájení výstavby vodovodů a kanalizace
v lokalitách v Dolní Rokytnici
Informujeme obyvatele města Rokytnice nad Jizerou, že od 4. dubna 2018 došlo k zahájení stavebních prací v souvislosti s výstavbou
a prodloužením vodovodů a části kanalizačního řadu v lokalitách
v Dolní Rokytnici – Letní strana, Vilémov.
Po celou dobu výstavby bude v těchto lokalitách v různých časech docházet k částečným i úplným uzavírkám místních komunikací. Objízdné trasy budou vyznačeny.
Výstavba vodovodu v lokalitě Vilémov – rozsah výstavby vodovodu
je od křižovatky u čp. 486 v Dolní Rokytnici, okolo el. rozvodny v místní
komunikaci po Vilémově až k čp. 346. Součástí obou akcí je i výstavba
veřejných částí vodovodních přípojek a následná obnova komunikace
v celé šíři vozovky.

Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 20. března
2018 stanovila termín pro odkládání nebezpečných složek odpadu
v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou:

Prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici – rozsah
výstavby je od čp. 496 v místní komunikaci směrem ke křižovatce
k čp. 517 a následně k čp. 389. Součástí akce je i výstavba veřejných
částí kanalizačních a vodovodních přípojek a následná obnova komunikace v celé šíři vozovky.

Termín:

Doba realizace se předpokládá do konce srpna 2018, v závislosti
na klimatických podmínkách.

středa 16. května a neděle 20. května 2018

Provozní doba: vždy od 13:00 hodin do 18:00 hodin
Zároveň upozorňujeme občany, že bezplatné odkládání se netýká
stavebního odpadu a pneumatik.
Poznámka:
Tento termín se týká výhradně nebezpečných odpadů (barvy,
laky, oleje, kyseliny, pesticidy, léčiva, obaly po těchto látkách apod.),
pro velkoobjemový odpad využijte KARTU OBČANA v jiném termínu, televize a lednice lze odkládat celoročně zdarma!
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Investorem akce je VHS Turnov, dodavatelem stavby společnost
ŠEBESTA VHS, v. o. s., Jablonec nad Nisou.
Děkujeme za pochopení

Rozpočet města pro rok 2018 (v tis. Kč)
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 7. 3. 2018 schválilo rozpočet města na rok 2018. Podrobný rozpočet je kdykoliv
v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě nebo na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz (Rozpočet města a PO), dále pak
v aplikaci Rozklikávací rozpočet města.

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z nemovitosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů PO za obec
Správní poplatky
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatky za povolení k vjezdu
Poplatek ze vstupného
Výtěžnost z výherních hracích přístrojů a loterií
Dotace – volby prezidenta
Neinvestiční dotace v rámci dotačních vztahů
Dotace od Libereckého kraje – bikepark
Dotace od ÚP na platy zaměstnanců
Kompenzace za území v KRNAP
Dotace MZE – oprava střechy – márnice
Dotace MZE – výměna oken a dveří – hasičárna
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Dotace MV – Jednotka sboru dob. hasičů
Dotace LK – oprava křížku ve Františkově
Dotace MZE – odpočívadlo u kompostárny
Dotace MŽP – veřejné osvětlení Vilémov
Dotace LK – nové sběrné místo odpadů za radnicí
Správa v lesním hospodářství
Ostatní správa v zemědělství
Příjmy z pronájmu ČOV
Příjmy z knihovnické činnosti
Příjmy Městského informačního centra
Zájmová činnost v kultuře (příjmy z divadla)
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy za pronájem nebytových prostor
Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa
Sběr a svoz komunálních odpadů (smlouvy, pytle)
Příjmy za odměny za tříděný odpad a elektrozařízení
Komunální služby a územní rozvoj
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa (úřad)
Příjmy z místních komunikací
Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně

VÝDAJE
8.400
250
720
5.000
7.900
16.425
2.418,89
480
2.130
55
1.900
110
900
115
1
500
55
2.418,9
100
408
83
368,32
110,77
14,5
150
32
69,171
1.921,093
120
480
5
641
18
295
70
187,850
673
612
70
242
780
1.534
1
100
400
41

Silnice, opravy a údržba, zimní údržba
6.359,225
Veřejná doprava – obslužnost autobusy
247,7
Odvádění odpadních vod, pitná voda
275
Předškolní zařízení (mateřské školy)
1.574,9
Dům dětí a mládeže
337,05
Základní škola
2.332,5
Cestovní ruch včetně MIC
2.268
Bytové hospodářství
435
Nebytové hospodářství
424,9
Kulturní dům a činnost v kultuře
397
Ostatní činnosti kultury, podpora akcí
658,5
Městská knihovna
521
Městská policie, bezpečnost a veř. poř.
1.121,8
Požární ochrana – dobrovolná část
961,8
Veřejné osvětlení
3.478,406
Pohřebnictví
723
Volby prezidenta
55
Komunální služby (vč. Drobných služeb)
6.925,6
Sběr a svoz odpadů
3.420
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
4.473,4
Ochrana obyvatelstva
500
Lesní hospodářství
450
Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)
1.376,1
Zastupitelstvo obce (včetně starosty, místostarosty,
1.812
členové ZM a RM, výbory)
Rozhlas a televize
302
Protipovodňová ochrana
20
Činnost místní správy (městský úřad)
13.132,870
Ostatní finanční operace
11.126,774
Pojištění
257,790
Územní plán + úpravy
375
Obecné výdaje z finančních operací
60
Převody vlastním fondům územní úrovně
200
Finanční vypořádání minulých let
29,202
Ostatní činnosti jinde neuvedené
650

Financování:
Splátka úvěru ČMRZB
Splátka úvěru MŠ – RRF
Splátka úvěru ZŠ – RRF
Splátka úvěru – Komerční banka

+ zůstatek bankovních účtů na pokrytí schodku

11.017,873

CELKEM PŘÍJMY

70.323,367 CELKEM VÝDAJE

1.758,2
313,05
496,6
474

70.323,367

Rozklikávací rozpočet:
Na konci minulého roku se podařilo na webových stránkách města zprovoznit přístup do aplikace s názvem „Rozklikávací rozpočet“. Zde
mohou zájemci sledovat průběžné plnění schváleného rozpočtu podle jednotlivých paragrafů a položek. Tento rozklikávací rozpočet je aktualizován zpravidla jednou měsíčně.
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Radniční hodiny
V Rokytnici se pravděpodobně nenajde nikdo, kdo by si nevšiml, že
na věži radnice již od podzimu chybí věžní hodiny. Všichni jsme zvyklí
dennodenně zvedat zrak k radniční věži, abychom se podívali, kolik
je hodin – ale hodiny tam stále nejsou. Tato, pro většinu z vás citlivá,
někdy možná až osobní záležitost, má poněkud složitější pozadí.
Od podzimu 2017 na radniční věži probíhají stavební práce, které
mají za cíl zpřístupnit vyhlídkový balkón věže občanům města i jeho
návštěvníkům. Původní přístup byl řešen tak, že dřevěné schodiště
vedlo skrze systém ocelových rozvodů vedoucích k věžním hodinám.
Tyto rozvody začínaly u věžních hodin, které byly umístěny o několik
metrů níže v prostoru mezi schodišti.
Po schodišti bylo sice možné se na balkón dostat, ale bylo nutné
doslova prolézat mezi rozvody vedoucími k hodinám na všech čtyřech stranách věže. Za tohoto stavu nebylo možné pouštět do věže
návštěvníky. Technických problémů a překážek, díky kterým nebylo
možné do věže nikoho pouštět, bylo více.
Řešení, jak odstranit tyto překážky, se našlo. Z velké části se jedná
o provedení tesařských úprav na schodištích, ale zásadním úkonem
pro možnost zpřístupnit vyhlídkový balkón bylo odstranit hodinové
rozvody, které zabíraly podstatnou část prostoru potřebného pro
tesařské úpravy. Náhradou za ocelová táhla, hřídele a ozubená kola
budou nové elektronické hodinové strojky. Historický hodinový stroj,
s co možná největším množstvím původní převodové soustavy, bude
ve věži zachován jako exponát.
S tímto plánem byly práce zahájeny. Za snahou práce co nejvíce
uspíšit a využít příznivého podzimního počasí k nátěru hodinových
ciferníků, byla brzy načasována demontáž hodinové stroje a jeho odvezení do restaurátorské dílny. Po odvezení hodin ale nastaly první

komplikace. Ciferníky hodin bylo v plánu natřít a obnovit na nich číslice. Nakonec bylo ale rozhodnuto, že bude třeba ciferníky kompletně
obrousit a provést nové vrstvy nátěru. Od roku 1903 se při obnovách
nátěru stále přidávaly nové vrstvy barvy a přidávat další by již nebylo
vhodné. Tak se ciferníky obrousily až na plech, který je tam stále původní zinkový a alespoň se zjistilo, že je ve velmi dobrém stavu a za
celých 115 let nebylo třeba ho měnit.
Bohužel to vedlo k časovému posunu prací a díky zhoršení počasí
se nestihl provést finální nátěr severního ciferníku směrem do náměstí. To by samo o sobě nevadilo a nátěr by se dokončil na jaře, ale
nastal další problém. Panu hodináři, který má vše ohledně našich hodin na starost, se bohužel stal vážný úraz, při kterém si poranil páteř.
Jeho zdravotní stav mu nedovoloval pokračovat v práci a díky tomu,
že je hodinářské řemeslo v dnešní době vyloženě raritou a každý hodinář využívá vlastních postupů, nebylo tak možné jeho rozpracovanou práci předat někomu jinému.
Věříme, že nezdarů ohledně našich radničních hodin už více nebude a pan hodinář se co nejdříve opět pustí do práce. Byli bychom rádi,
kdyby se vyhlídkový balkón na věži podařilo zpřístupnit do začátku
letních prázdnin.
Závěrem tohoto článku prosím přijměte omluvu za to, že spousty
z vás každý den zvedají hlavy k radniční věži zbytečně. Věříme, že pro
výše uvedené budete mít pochopení a společně doufejme, že další
komplikace ohledně věžních hodin nenastanou dříve než za dalších
115 let.
Ing. Bronislav Patočka
úsek rozvoje města a investic

Hledáme

spolehlivou paní na

úklid
apartmánů
v Dolní Rokytnici
(nejlépe dvě)

Letní a zimní sezóna,
pracovní doba zpravidla
sobota od 10.00 do 15.00 hodin
Tel: +420 607 629 354, +420 725 112 560,
E-mail: roubenka.verunka@gmail.com
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Kompostování v Rokytnici nad Jizerou
V roce 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky Na Vrších. Zároveň byly v obci
rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou odkládat
bioodpady (zejm. rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad). Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o sběru
a shromažďování rostlinných zbytků.

ROSTLINNÉ ZBYTKY Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD NA ÚZEMÍ
MĚSTA LZE V ROCE 2018 ODKLÁDAT:
 do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých částech města nepřetržitě, 24 hodin denně:
 u bytových domů ve Vilémově
 odstavná plocha nad Sběrným dvorem v Dolní Rokytnici
(naproti bývalému Solidu)
 u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
 na sídlišti Horní kout (odstavná plocha v horní části sídliště)
 v Horní Rokytnici u odbočky k restauraci U Vocta (u bývalé sběrny papíru)
 na ppč. 1280/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (odstavná plocha areálu Modrá hvězda, naproti fotbalovému hřišti)
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze odkládat vždy v období od dubna do října daného kalendářního roku
dle klimatických podmínek.

JAKÝ BIOODPAD JE POVOLENO DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT?
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné třídit. Pro produkci kvalitního kompostu, někdy nazývaného zeleného
kompostu, se sbírají následující bioodpady:
 zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny apod.)
 kousky větví a stromů (pořezané, nastříhané, posekané, zpracované štěpkovačem) – o maximálním průměru 6 cm – blíže na konci
článku.
 spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, ohryzky)
 listí, tráva, staré seno, sláma

DO KONTEJNERU JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT!
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu.
Do kontejneru tedy rozhodně nepatří:
 zbytky jídel (tzv. gastro-odpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a také samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné odpady,
 odpad v igelitových pytlích nebo taškách (odpad je nutné z tašek
vysypat),
 dřevotříska, větve a stromy o průměru nad 6 cm (blíže k odkládání
větví a dřevin na konci článku).

Důležité: Kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadů

pouze ze strany fyzických osob (plátců místního poplatku za odpad). Odkládání bioodpadů ze strany fyzických podnikajících osob
a právnických osob je zakázáno.

Je přísně zakázáno odkládat bioodpady
v místě kompostárny na Sachrově hřebenu.
MOŽNOST POUŽITÍ KOMPOSTU:
 Upozorňujeme občany města, že mají možnost v případě zájmu
odvézt si a použít kompost - zeminu, který je produkován v rámci
komunitní kompostárny.
 Zájemci si mohou kdykoliv samostatně bez předchozího povolení
kompost odvézt, a to přímo z kompostárny.
 Zemina je uložena pod kompostárnou Na Vrších, a to směrem ke
komunikaci do Františkova.
 Prosíme ovšem, aby zde občané udržovali pořádek a odebírali rozumné množství.
 Nabídka se týká pouze fyzických osob, na právnické osoby a podnikající fyzické osoby se nevztahuje.

ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ
Do kontejneru neodkládejte rozměrnější nebo silnější větve a náletové dřeviny. Pokud budete potřebovat větve odložit, kontaktujte vedoucího Drobných služeb města pana Daniela Skrbka na tel.
605 348 466, který po vzájemné dohodě určí místo pro jejich odložení.
Děkujeme.
SDH Rokytnice nad Jizerou zve všechny občany na

PALENÍ

ČARODĚJNIC

v pondělí 30. dubna 2018

které se uskuteční
na centrálním parkovišti P2 pod Lysou horou.

Program
19:30 - 19:45
19:45 - 20:00
20:00
20:30

řazení lampiónového průvodu u bývalého A - clubu
lampiónový průvod
vystoupení mažoretek z Domu dětí a mládeže Pod Střechou
zapálení vatry

K tanci a poslechu hraje DJ Saska. Občerstvení zajištěno.
Tuto akci podporují: Město Rokytnice nad Jizerou, Petr Hásek, Zdeněk Chomanič, Pivovar Rohozec

ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO PŘIPRAVOVANÉ VATRY NENAVÁŽELI ŽÁDNÝ VLASTNÍ ROSTLINNÝ ČI JINÝ ODPAD !!!
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Řešíte nouzovou situaci
spojenou s únikem vody?

PETŘÍČEK

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. nabízí
svým smluvním zákazníkům zdarma službu pro řešení nou
zových situací spojených s únikem vody. Za první dva roky fungování Asistenční služby byla pomoc poskytnuta ve 269 případech
a refundace vyplacena 55 zákazníkům.
Asistenční služba zahrnuje domácí asistenci – odborné práce,
směřující k odstranění nouzové situace spojené s únikem vody za
vodoměrem a částečnou refundaci úniku vody.
V případě, že má zákazník platnou smlouvu na dodávku vody
z veřejného vodovodu uzavřenou se společností SčVK, může v případě nouzové situace využít asistenční služby na telefonním čísle
212 812 212. To je číslo dispečinku společnosti United Assistance.
Zde nahlásí jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo a adresu odběrného místa pro možnost identifikace a upřesní podrobnosti.
„Upřesnění vzniklé situace je velmi důležité. Na základě informací od zákazníka posílá dispečer odborníka na opravu,“ vysvětluje mluvčí společnosti SčVK Iveta Kardianová.
Odběratel má nárok na poskytnutí tří asistenčních zásahů zdarma v rámci jednoho odběrného místa za jeden kalendářní rok. Na
refundaci vzniká nárok v případě úniku vody větším než 10 m³. Maximální limit pro refundaci úniku vody je stanoven na 15 000 Kč.

Voda z vodovodu nepotřebuje filtry
Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti
SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory
pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás
tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat
a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě
z kohoutku, jsou nepravdivé a zavádějící. Buďte obezřetní při
návštěvě dealera filtrů ve Vaší domácnosti.

Sylva MASÁŽE
a PEDIKÚRA

Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné
vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK),
dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky
MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za
to, že ve Vašich domácnostech z Vašich vodovodních kohoutků
teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle plánu kontrol pro příslušný rok, který schvaluje Krajská hygienická
stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí
svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás
ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality pitné
vody Vás o této skutečnosti včas informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Libereckého kraje, aby byli
obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás
– dodavatele pitné vody na telefonním čísle 840111111 nebo
601 267 267,“ dodala Kardianová. Informace o výsledcích rozborů
za posledních 12 měsíců najdete také na našich webových stránkách přehledně zobrazené v mapě.
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MASÁŽE • klasická • baňková • lávovými kameny
Breussova • čokoládová se zábalem • indická masáž hlavy
Dornova metoda • moxování • čínská masáž Tuina I.
rašelinové zábaly/záda, kolena, ramena
PEDIKÚRA • mokrá i suchá

Sylva
Hojsáková
Dolní Rokytnice 493
512 44 Rokytnice nad Jizerou
+420 603 217 329
www.rokytnice.com/hojsakova
hojsakova@seznam.cz

GPS: 50°43‘36.015“N, 15°25‘29.111“E

Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2017
V sobotu 13. ledna 2018 se v hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada SDH Rokytnice nad Jizerou, v rámci které byla hodnocena
činnost sboru za rok 2017. Pro Vaši představu o práci dobrovolných
hasičů Vám prostřednictvím Rokytnického zpravodaje přinášíme informaci o činnosti sboru v roce 2017. Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů jste měli možnost si přečíst v minulém čísle
zpravodaje.
Sbor měl k 31. 12. 2017 celkem 120 členů z toho 54 mužů, 41 žen
a 25 mladých hasičů. V roce 2017 se přihlásili tři noví členové a tři
členové byli odhlášeni. V rámci mladých hasičů bylo přihlášeno 6 dětí
a odhlášeny byly 2 děti. V roce 2017 jsme se naposledy rozloučili se
sestrou Alenou Janatovou a bratrem Kurtem Doubkem. Výbor sboru
se scházel pravidelně, vždy první úterý v měsíci. V roce 2017 se sešel
třináctkrát za dobré účasti. Kromě výborových schůzí se členové pravidelně scházeli na členských schůzích každý pátek.
Prevence
Preventivní činnost našeho sboru spočívala v loňském roce opět
především v osvětové a propagační činnosti.
V rámci osvětové činnosti jsme uspořádali:
 4. května – Den otevřených dveří pro Dolní MŠ
 5. května – Den otevřených dveří pro 2., 3. a 7. třídu ZŠ a pro děti
ze školní družiny
 22. června – Školení první pomoci a resuscitace pro 3. a 4. třídu ZŠ
 28. června – Exkurze pro děti z 1. až 5. třídy ZŠ z Prahy 3 (škola
v přírodě)
 8. července - Exkurze pro hasiče ze Starého Kolína (hasičský tábor)
V rámci propagační činnosti jsme zajišťovali v červenci ukázku
výroby pěny při Dřevokovosochání ve Františkově a ukázku zásahu
u dopravní nehody v rámci Krkonošské kuchyně a v září pak ukázku
techniky na Dnu s hasiči v Pasekách.
V roce 2017 nebyl žádný požadavek na zajištění preventivní požární hlídky.
Soutěže, výročí, partnerské akce
První soutěž v roce 2017, kde náš sbor reprezentoval Honza
 učera, a Jan a Jakub Volfovi, byl dne 31. ledna 2017 Open přebor HZS
K
ČR a mistrovství ČHSF (Česká hasičská sportovní federace) – závod
v obřím slalomu hasičů, který se konal tentokrát u nás v Rokytnici.
Nejlepšího výsledku dosáhl stejně jako v minulých letech Honza Kučera, který se umístil opět na prvním místě.
12. 1. 2017 se zúčastnil Martin Škába 10. ročníku závodu „O pohár
ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy“ v běžeckém lyžování, který se konal na Bedřichově. Na start běhu na 12 km se postavilo 60 závodníků z celé ČR. I přes penalizaci za špatný start se Martin Škába umístil v nejmladší kategorii 18 – 29 let na krásném 5. místě.
V roce 2017 se naši členové účastnili několika závodů v rámci seriálu závodů jednotlivců na 100 m s překážkami Český pohár 2017
a halové soutěže jednotlivců na 100 m s překážkami Jablonecká hala.
Hlavními soutěžemi v požárním sportu však byla Okresní soutěž
2017, která se konala 25. června v Turnově a dále okrsková soutěž na
rok 2018, která se konala 16. září u nás v Rokytnici nad Jizerou. V rámci
okresního kola se naše družstvo umístilo celkově na 5. místě. V rámci
jednotlivců se velmi dařilo Honzovi Kučerovi, který soutěž jednotlivců
vyhrál. Okrskovou soutěž okrsku č. 9 v září 2017 pořádal zase po několika letech náš sbor. Soutěž se konala poprvé na louce u kapličky nad
Přírodním divadlem. V Rokytnici jsme tuto soutěž zajišťovali naposledy
před sedmi lety, kdy se konala na centrálním parkovišti P2. Nové místo pro konání soutěže jsme zvolili především z důvodu nevhodného
povrchu parkoviště. Bohužel počasí, jak už bývá v Rokytnici zvykem,
extrémně nepřálo a celý týden před závody a i při závodech vydatně
pršelo, takže terén nebyl stejně vůbec ideální. Soutěže se zúčastnilo

8 družstev mužů a 3 družstva žen, která soutěžila ve dvou disciplínách
– v požárním útoku a v běhu na 100 m s překážkami. Naše družstvo
mužů i žen se umístilo na krásném druhém místě. V rámci jednotlivců
se na prvním místě umístil opět Honza Kučera. Umístěním na druhém
místě získalo družstvo mužů možnost reprezentovat náš sbor v roce
2018 v okresním kole v požárním sportu. Za přípravu okrskové soutěže
a její hladký průběh bych chtěl ještě jednou poděkovat všem členům,
kteří se podíleli na náročné přípravě celé akce a organizaci závodů.
V rámci této akce bylo odpracováno 461 brigádnických hodin. Děkuji.
6. května se několik našich členů vypravilo do polského Wojciezsówa, kde probíhalo slavnostní předání a posvěcení nového hasičského
vozidla Ford Renger.
O víkendu 30. června – 2. července se v Rokytnici v Orlických horách konal 44. ročník Setkání Rokytnic ČR. Za hasiče vyrazili do Orlických hor reprezentovat Rokytnici Večerník M., Večerník M. ml., Horn
K., Srp D., Tříska T., Tříska L., Šimůnek T., Škába M. Umístění nebylo
nejlepší, ale reprezentace jako každý rok výborná.
V sobotu 19. srpna jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku
v rámci Dne IZS v Albrechticích v Jizerských horách, kde jsme se s retro
družstvem umístili na 4. místě.
Děti a mládež
Zprávu o činnosti kroužku mladých hasičů Vám přineseme v některém z dalších čísel Rokytnického zpravodaje.
Společenská a kulturní činnost pro veřejnost
V roce 2017 jsme pořádali, spolupořádali nebo zajišťovali občerstvení na sedmi kulturních a společenských akcí pro veřejnost – již tradiční Hasičský bál, Pašeráci, pálení Čarodějnic, Dětský den, Krakonošova kuchyně, Pouť a Vánoční trhy. U akcí, které pořádá město, jsme
opět pomáhali s jejich technickým zajištěním.
První akcí byl 17. února Sjezd pašeráků. Při této akci jsme opět zajišťovali stavbu stánků a občerstvení. Hasičský bál se konal 18. března,
a to poprvé v penzionu Lenoch. I když kapacita sálu je trochu menší
než ve Sporthotelu Bohemia a bylo potřeba vymyslet šatnu a nějaké
místo pro tombolu, dopadlo vše nakonec dobře, účast byla vysoká
a ples se vydařil. Pálení čarodějnic spojené se stavbou vatry a občerstvením jsme pořádali 30. dubna. První víkend v červnu jsme zajišťovali občerstvení na Dětském dnu. Na konci července jsme se účastnili
letní akce Krakonošova kuchyně. 30. září se konala Rokytnická pouť,
v rámci které jsme stavěli stan a zajišťovali občerstvení. Poslední akcí
roku 2017 byly v sobotu 2. prosince Vánoční trhy, kde jsme opět stavěli stánky a zajišťovali občerstvení.
Při pořádání těchto akcí bylo v roce 2017 odpracováno více než
1720 hodin.
Kromě akcí pro veřejnost jsme v roce 2017 uspořádali několik akcí
pro naše členy. První akcí byla 14. ledna valná hromada sboru. Hned
týden po valné hromadě jsme slavnostně předávali a žehnali novou
cisternu Scania. Této akce se kromě členů účastnili i zástupci okolních
sborů včetně hasičů z polského Wojcieszówa a veřejnost. Dorazili také
vzácní hosté z HZS, zástupce THT Polička, zástupci sponzorů a dokonce i Krakonoš. Po oficiálním předání vozidla a jeho požehnání panem
farářem vystoupili naši mladí hasiči.
Další akcí byla 12. května oslava Svátku sv. Floriána a svátku matek,
při které byly již tradičně předány květiny všem matkám a dárkové
balíčky jubilantům z řad našim členů. O týden později se v hasičárně
konal pro děti členů Hasičský karneval. Další akcí bylo o prázdninách
letní grilování u hasičárny.
V září jsme se vypravili na výlet do Police nad Metují, kde jsme si
prohlédli masokombinát a výrobnu salámů. Každý z účastníků nafasoval na závěr na ochutnání vzorky výrobků. Před obědem jsme se
prošli a občerstvili ve skalách na Ostaši a po dobrém obědě jsme si
pohráli v muzeu stavebnice Merkur. Výlet jsme zakončili výbornou
grilovačkou v Penzionu Nola ve Vilémově.
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Hospodaření sboru
Za peníze vydělané zejména při pořádání kulturních akcí bylo
opět zakoupeno vybavení pro naše mladé hasiče, a to savice, hadice,
džberovky a soutěžní koš. Nákup tohoto vybavení a činnost kroužku
mladých hasičů byla podpořena dotací na Materiálně technickou základnu přes OSH Semily a také dotací od města. Dále byly zakoupeny
dva vycházkové stejnokroje pro členy a slavnostní šňůry na stejnokroje. Největším vydáním bylo pořízení nových skříní na sál, které nahradily 40 let staré skříně. Z iniciativy Pavla Slavíka byly také pořízeny
dvě cvičné figuríny na resuscitaci dospělého a batolete za 20.500,- Kč.
Polovinu této částky zajistil sponzorsky Pavel Slavík a polovinu jsme
zaplatili z našich peněz.
Ostatní činnost
I v roce 2017 jsme se zapojili do dobrovolnické akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. Uklízet Rokytnici vyrazilo v sobotu ráno od hasičárny 8 dospělých a 9 dětí. Posbíráno bylo 6 velkých pytlů odpadu. Díky
Katce Slavíkové jsme se i v roce 2017 opět zapojili do charitativní akce
– sbírkové preventivní akce Český den proti rakovině, kdy jsme jako
sbor získali prodejem žlutých kytiček částku 7.124,- Kč.

Brigády
V roce 2017 se opět konaly pravidelné čtvrteční brigády. Poděkování patří všem, kteří se brigád pravidelně účastní. Při brigádách
byla hlavní činností opět údržba výzbroje, výstroje a opravy a údržba
techniky jednotky. Větší akcí, která ještě nebyla zcela dokončena, byla
oprava Tatry 148 CAS 32. Byla také celkově opravena udírna a byl
vyroben nový regál na hadice.
Kromě těchto brigád jsme opět několikrát stavěli velkoprostorový
stan.
Závěr
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům a příznivcům
 ašeho sboru, kteří naši činnost v roce 2017 jakoukoliv formou podn
pořili. Poděkování patří všem členům SDH, kteří se v roce 2017 aktivně podíleli na činnosti sboru.
Ing. Petr Matyáš
starosta SDH Rokytnice nad Jizerou

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Rokytnice nad Jizerou by chtěl touto cestou PODĚKOVAT
všem, kteří věnovali věcné dary do soutěže o ceny v rámci Hasičského plesu nebo přispěli jakoukoliv částkou na činnost sboru při předávání pozvánek na ples. Tyto prostředky budou použity na nákup vybavení pro výjezdovou jednotku, na financování činnosti kroužku
mladých hasičů a na činnost sboru.
Děkujeme.

Dům dětí a mládeže Pod Střechou
Jaro v DDM Pod Střechou
Letos na jaře jste si v DDM mohli poprvé ve Velikonoční dílně pro
mládež a dospělé vyzkoušet netradiční zdobení „vejdumků“ pomocí

přírodnin – zdobení sítinou je stará lidová technika. Naopak tradičně
jsme přivítali děti a mládež na Malovaném odpoledni, kde se u perníčků, zdobení vajíček voskem a pletení pomlázek vystřídalo na stovku
rodičů s dětmi i samotných školáků.
Jaro bývá na akce bohaté, těšíme se na viděnou (mimo jiné)
při následujících příležitostech:
 12. 5. 2018 – FÉROVÁ SNÍDANĚ – piknik na podporu lokálních výrobců, lokálních surovin a fair-trade obchodu (na zahradě DDM)
 23. 5. 2018 – SPORTOVNÍ AKADEMIE – co se děti ve sportovních
a tanečních kroužcích naučily …. (ve sportovní hale)
 2. 6. 2018 – DĚTSKÝ DEN – tradiční oslava Dne dětí v Přírodním
divadle
 9. 6. 2018 – MEDARDOVA VÝZVA ANEB MEMORIÁL MIRKA
ŠTAJERA – turisticko-orientační hra v terénu pro větší děti a dospělé
Srdečně zveme! Za DDM Pod střechou, Markéta Šmídová

v DDM

Pod Střechou
23.-27.7.2018
13.-17.8.2018
20.-24.8.2018
27.-31.8.2018
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Příměstský tábor pro MŠ
Příměstský tábor pro ZŠ
Příměstský tábor pro ZŠ
Příměstský tábor pro MŠ

Základní škola Rokytnice nad Jizerou

Přebor Základní školy Rokytnice nad Jizerou v obřím slalomu
Dne 15. 3. se 40 žáků 2. stupně naší školy
zúčastnilo přeboru v obřím slalomu. Závod
se konal ve Skiareálu Rokytnice nad Jizerou,
vlek u Zalomeného. TJ Spartak nám poskytl
veškerou podporu (upravená závodní trať
včetně časomíry, zdarma jízda na vleku, …)
Žáci a žákyně si mohli nejprve prohlédnout trať, následně se rozlyžovat a fyzicky
i psychicky připravit na závod.
V ten den s námi drželo i počasí, takže si
všichni mohli jízdu vychutnat i s panoramaty
Krkonoš.
 Mladší žákyně se umístily v pořadí:
1. místo – Majorová Kateřina (6. A),
2. místo – Kopasová Kateřina (7. A),
3. místo – Nosková Sára (7. A)

 Mladší žáci skončili v tomto pořadí:
1. místo – Pacák Martin,
2. místo – Holubec Michal,
3. místo – Palme Martin, všichni ze 7. A.
 Starší žákyně ve velmi těsných časech
obsadily stupně vítězů v tomto pořadí:
1. místo – Martinková Monika,
2. místo – Tumová Sára Ráchel,
3. místo – Langerová Denisa
 Starší žáci se podělili o medaile takto:
1. místo – Kousal David,
2. místo – Pacák Jan
3. místo – Vrána Adam.

Tímto bychom chtěli poděkovat vedení
a zaměstnancům TJ Spartak (organizace,
poskytnutí prostoru a speciálního autobusu pro odjezd), horskému hotelu Dvoračky (organizace, housky k svačině), rodičům
některých dětí (organizační pomoc) a panu
Málkovi za poskytnutí pohárů pro vítěze.
Myslíme, že se závod vydařil
a těšíme se na další ročník.
Za ZŠ Rokytnice n. J. Ivana Gebrtová,
Renata Vacová, Petra Pokorná a Radek Šmíd

Školní lyžařské závody
Ve čtvrtek 15. 3. 2018 jsme pro žáky 1. – 5. ročníku uspořádali lyžařské závody ve Skiareálu Modrá
hvězda. Díky vstřícnosti rodiny Langerových jsme
měli k dispozici oba vleky a perfektně upravenou
trať. I Krakonoš nám na tento den připravil sluníčko
a tak mohlo 80 závodníků šesti kategorií ukázat své
lyžařské umění ve dvou kolech slalomového závodu.
Náš závod se mohl uskutečnit také díky sponzorům, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat:
 Langerovým za bezplatné použití vleku, sjezdovky
a za občerstvení
 p. M. Fojtovi za dopravu lyží a sladké odměny pro
závodníky
 firmě Bus line za přistavení skibusu
 p. P. Jonovi za dopravu lyží
 p. P. Hnykovi za zapůjčení techniky a pomoc při
závodu
 p. J. Nedvědovi st. za dohled při lyžování
 firmě Major ski za instruktory a stavbu tratě
 p. L. Smolové a p. J. Málkovi za fotodokumentaci
Učitelé 1. st. ZŠ
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Třeťáci a čtvrťáci na lyžích
I letos jsme využili jarního počasí a strávili krásné tři dny lyžováním na Modré hvězdě. Děti opět pilovaly lyžařský styl a pilně
se připravovaly na závody. Chtěli bychom
mnohokrát poděkovat rodině Langerových
nejen za umožnění výcviku, ale i za úschovu
lyží a každodenní svačinky.
M. Hnyková, B. Herčíková
a žáci 3. a 4. třídy

Ledolezení
V rámci hodin tělesné výchovy žáci
8. a 9. třídy absolvovali kurz ledolezení u dolní stanice přibližovací lanovky. Děkujeme
instruktorům MOUNTAIN BASE za profesionální přístup a ochotu.
Ivana Gebrtová

Poděkování TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou
V hodinách tělesné výchovy vedení
TJ Spartak umožnilo žákům naší základní
školy chodit lyžovat na Studenov.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci i příští zimu.
Ivana Gebrtová

Zápis do MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou, www.msdolnirokytnice.cz
Zápis se koná v průběhu května a června pro děti
2 – 5 let
Zápis pro povinnou předškolní docházku: 3. 5. 2018
(děti od 5 let, které ještě nenavštěvují MŠ)
 Školka rodinného typu se sportovně turistickým
zaměřením
 Školka má 3 oddělení – našim cílem bylo vytvořit
dětem barevnou školku (ve spolupráci s Ing. arch.
Mertlíkem třídy byly zařízeny nábytkem, který vytváří
hrací koutky)
Velkou výhodou MŠ je rozlehlá zahrada, která
obklopuje budovu a zajišťuje dětem klidné místo na
hry.
1) Část zahrady slouží pro environmentální výchovu – indiánská vesnička
2) Dopravní hřiště kruhový objezd, 4 křižovatky, železniční přejezd …
3) Hřiště na kopanou, košíkovou a dopadové plochy jsou vyrobeny z povrchu 4soft pro měkký dopad
4) Herní část: 2 pískoviště, hrad Kamelot, trampolína...
5) Klidová část: louka, kde např. v pěkných letních
dnech děti cvičí jógu…

CO NABÍZÍME DĚTEM:
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Keramickou dílnu s vlastní keramickou pecí
Interaktivní tabuli – moderní forma poznávání
Vlastní divadelní představení a muzikály
Příprava salátů, pomazánek, pečení koláčů a cukroví
Turistické výlety, jógu pro děti 3 – 6 let, atletické dny
Lyžařský výcvik a následné lyžování po celou zimu, které je zakončeno v březnu
karnevalem na lyžích
10 lekcí Sportovní školy, 10 lekcí plavání
Čertovský den, cestu za bábou Podzimnicí…
Letní karneval, který je přístupný všem rodičům s dětmi ve městě
Angličtinu – formou her a písniček v dopoledním zaměstnání
Mažoretky ve spolupráci s DDM
Návštěva divadelních představení, výlety za poznáním: ZOO, Dinopark, pohádkové hrady a zámky…
Logopedie – je zajištěna v MŠ logopedickou asistentkou, paní učitelky mají roční logopedický kurz, logopedické minimum
Náš ŠVP plán má název „Putování se Sluníčkem za krásami světa“
Při výchovně vzdělávací práci využíváme některé prvky z montessori školy
Byli jsme oceněni ve výtvarné soutěži Malujeme duší – téma Láska
Zvítězili jsme v krajské olympiádě MŠ
Každoročně spolupracujeme s odborníky na screeningové vyšetření očních
vad dětí z MŠ
Spolupracujeme s Domem pečovatelské služby, Domovem důchodců,
ZŠ R
 okytnice nad Jizerou, ZUŠ Jablonec nad Jizerou
Propagujeme zdravý životní styl – proto i stravování v MŠ je v tomto duchu

Mateřská škola Dolní Rokytnice
Jaro už je tu
Letošní zimu jsme v březnu zakončili obřím slalomem – autor slalomu Ivo
Hrbek řekl: „Postavil jsem vám poslední
a první branku - jako u svěťáku.“ Atmosféru ještě umocňovaly vysílačky a povzbuzující diváci – všichni jsme si dojeli
pro opravdovou zlatou medaili, diplom
a plyšáka.
Také nám začalo jarní kolo Školy
sportu – jsme rádi, že jsme se stali součástí této skvělé akce, kde děti pod vedením výborných instruktorů poznají základy různých sportů. Všechny se na sportování těší, užijí si ho a jsou jím
nadšeni.

10. 3. 2018 se zúčastnily malé mažoretky z Draků soutěže Dance
Box a umístily se na 3. místě. Pro některé to bylo jejich první vystoupení a jak říká jejich paní učitelka Eliška: „Zvládly to na výbornou“. My se
těšíme, že jejich nové vystoupení všichni uvidíme při zahájení našeho
letního karnevalu na zahradě.
Každoročně otvíráme jaru vrátka vynášením Paní Zimy na školní
dvůr. Tady Zimě společně poděkujeme za veselé zimní radovánky a na
její cestu jí společně zazpíváme písničku o jaru. Letos jsme tuto akci
spojili s karnevalovým průvodem masek. Děti a učitelky převlečené za

veselé masky se vydaly poděkovat vlekařům za pomoc při lyžování. Napekly koláčky, které cestou rozdávaly a vyrobily jitrnice od pravých k nerozeznání. Odměnou poutníků bylo občerstvení v Penzionu Lenoch.
Paní Zima nám na rozloučenou věnovala 2 ptačí budky a domeček
pro včelky samotářky. Už víme, že je umístíme do naší indiánské vesničky, kde poznáváme přírodu.
Podnikli jsme několik zajímavých výprav např. za netopýrem,
do vesmíru a plno dalších.
Dráčci věnovali jeden týden zkoumání a seznamování se s vesmírem. Získali povědomí o sluneční soustavě, planetách, Slunci a Měsíci. Své poznatky prohlubovali pomocí pohybových her, výtvarných

činností, zhlédnutím naučného videa a prohlížením encyklopedií.
Dokonce vymodelovali i vlastní povrch Měsíce. A v józe podnikli při
závěrečné relaxaci cestu do hlubokého vesmíru, ze které si přinesli
kouzelný kamínek – plný radosti, štěstí a lásky.
Na přelomu zimy a jara jsme pro děti naplánovali výlet do libereckého Dinoparku. Na myšlenku vypravit se do pravěkého světa
dinosaurů nás přivedlo časté zkoumání „obřích dinosauřích“ stop ve
sněhu.
V březnu naši předškoláci navštívili 1. třídu základní školy. Pan
učitel Dostál pro ně měl nachystaný pestrý program. Prvňáci zazpívali
několik písniček, předvedli nám básničky s pohybem, díky kterým se
naučili hlásky a čísla. Ukázali nám, jak píší, čtou a počítají. Dráčci už teď
ví, co je za půl roku čeká.
22. 3. 2018 se naše školky opět připojili k celosvětové oslavě Den
vody. Děti se zamyslely nad tím, jak vodu využíváme, jak ji šetříme ...

Vyrobily si podtácky se srdíčky a ty jim do vody přenesly štěstí, lásku a radost.
23. 3. 2018 k nám přijelo divadélko Na cestách s pohádkovým muzikálem Jak koťátko zapomnělo mňoukat. Rádi využíváme tuto formu představení, kdy si ty nejmenší děti mohou užít pohádku v pohodlí jim známém, v prostředí školky. A můžeme k nám na představení
pozvat i maminky s dětmi, které do školky ještě nechodí.

Barevný týden zařazujeme před Velikonocemi – má symbolizovat
atmosféru jarních svátků, které jsou pestré, barevné a veselé.
Začínáme modrým pondělím, následují žluté úterý, škaredá středa a zelený čtvrtek. Modrá je voda, žlutá slunce, na škaredou středu
se nikdo nemračí a na zelený čtvrtek nám paní kuchařky nachystají
něco zeleného zdravého. Na Velký pátek, který je teď státním svátkem, jsme hledávali poklady, tip pro rodiče – objevujte s dětmi poklady v jarní přírodě.
My teď pro změnu zase hledáme vajíčka (kinder vejce), která nám
na zahradě nechá Velikonoční zajíček. Při hledání si vždy užijeme
legraci, neboť zajíček je vynalézavý a nadílku vždy pečlivě uschová.
V průběhu měsíce května a června probíhá zápis do naší MŠ pro
děti 2 – 5 let.
Pro předškolní oddělení, tedy pro povinnou předškolní docházku
(děti, kterým bude 5 let) je zápis 3. 5. 2018.
Na všechny se moc těšíme.
Děti a kolektiv MŠ Dolní
Najdete nás na www.msdolnirokytnice.cz
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Mateřská škola Horní Rokytnice
S prvními jarními paprsky se hlásíme se stručnými zprávičkami
z naší „Žluté školičky“. Vzhledem k tomu, že k nám byl Krakonoš letos
velmi štědrý, využívali jsme jeho sněhové nadílky do poslední chvíle
k ježdíkování a naši lyžařští profíci k tréninkům pod vedením trenérů
lyžařského oddílu TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou.

Koncem února začal již 3. ročník „Školy sportu“, kde se děti v sedmi
lekcích seznamují se základy atletiky, fotbalu, basketbalu, volejbalu,
floorbalu a rozvíjejí svoji rychlost a obratnost v rámci rozličných překážkových drah. Lekce probíhají pod vedením profesionálních trenérů každé pondělí ve sportovní hale.
Poslední březnový týden patřil přípravám na Velikonoce. Takzvaný
„Pašijový týden“ jsme zahájili v pondělí 26. 3. 2018 při tradičním zdobení vajíček s rodiči. Účast byla opět hojná a při zdobení se vyřádili
děti, maminky, babičky, ale i tatínkové. Vajíčka se všem velmi povedla.
Během týdne jsme pilovali velikonoční koledy, vytvářeli další dekorace
a na Zelený čtvrtek si upekli „jidáše“.
Začátkem dubna též vrcholí přípravy předškoláků k zápisu, který
proběhne 17. 4. 2018. Všem držíme palečky!!!!!!!
Krásné, prosluněné, jarní dny vám přejí dětičky
a kolektiv pracovníků ze „Žluté školičky“

Zápis do MŠ:
Co nabízíme:
1. Spolupráci s rodiči
 Doprovod na výletech
 Dílny s rodiči (Pečení a zdobení perníčků, zdobení velikonočních
vajec)
 Besídky (Vánoce, Den matek)
 Plnění domácích úkolů s rodiči
2. Spolupráci s poradenskými a jinými zařízeními
 Logopedie (klinické logopedky Mgr. Šírová a Mgr. Pilařová v Jilemnici, supervizorka Mgr. Jiřina Jehličková z SPC Liberec)
 Oční lékař (1krát ročně screeningové vyšetření zraku)
 Speciálně pedagogická poradna (screeningové vyšetření školní
zralosti u předškoláků, vyšetření školní zralosti u hraničních dětí)
 Dětská lékařka MUDr. Olga Soukupová
 DDM Rokytnice nad Jizerou
 Spartak Rokytnice nad Jizerou
3. Třídní aktivity
 Výlety s pomocným doprovodem rodičů
 Divadelní představení v Kulturním domě i ve školce
 Běh „O pouťový koláč“
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10 lekcí plavání v Jilemnici
Jarní kúra v Solné jeskyni
Lyžařský výcvik
7 lekcí „Školy sportu“
Účast na sportovní miniolympiádě MŠ
Čarodějnický den
Závody na odstrkovadlech
Dětský den
Maturita předškoláků
Výlet na Dvoračky s přespáním
Poslední spaní ve školce s předškoláky
Osobní porfolio žáka: pracovní sešity, pracovní listy, desky s výtvarnými pracemi
Pravidelné návštěvy keramické dílny v DDM
Lyžařské tréninky v zimním období pod vedením profesionálních
trenérů TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Kulturní vystoupení na Vánočních trzích
Kulturní vystoupení na Vítání občánků, v Domově důchodců

Letošní zápis se uskuteční od 2. 5. do 11. 5. 2018.
Přijímáme děti od 2 let a respektujeme pleny.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás!!!!!!!!!

Zima je pomalu za námi a byla úspěšná…

Letošní zima byla opravdu vydařená. Dočkali jsme se jak přírodní
sněhové nadílky, tak dostatečného množství mrazivých dnů, které nám
umožnily průběžně doplňovat technický sníh na našich sjezdovkách. Díky
umělému zasněžování areál v dobré kondici přežil bez větších problémů
i dvě větší oblevy. V porovnání s loňským rokem byla letošní zimní sezóna
bohatší také na slunečné dny, a to zejména v období jarních prázdnin.
Stejně jako v uplynulém roce se nám podařilo zahájit lyžařskou sezónu
na svazích Lysé hory již v polovině prosince, tedy 16. 12. 2017, a díky příznivým klimatickým podmínkám trvala až do 2. dubna 2018. Ve skiareálu
Horní Domky jsme v sezóně 2017/2018 lyžovali celých 108 dnů a stejně
tak rodinný areál na Studenově měl slušné podmínky k lyžování, i když je
více méně odkázán jen na přírodní sníh. S krátkou přestávkou, ke které
došlo v polovině ledna, se zde lyžovalo od 22. prosince až do 12. března
2018. Velkým přínosem pro akciovou společnost a práci v zimní sezoně
pak určitě byla stabilizace personální situace ve všech profesích nezbytných k bezchybnému chodu areálu.
Návštěvnost střediska v letošní sezóně vzrostla v porovnání s uplynulými lety, a to navzdory skutečnosti, že došlo k navýšení cen skipasů
v TOP sezóně, která trvala v období okolo Vánoc a Silvestra a v čase jarních prázdnin. TOP sezóna koresponduje s cenovými trendy tuzemských
i zahraničních areálů. Další změny zaznamenaly služby ve skiareálu Horní
Domky. Provoz půjčovny, ski servisu a dětského koutku v resortu zajistila
lyžařská škola Major Ski School. Vedle těchto služeb nově vznikla i lyžařská školička s dětským pojízdným pásem a půjčovna skialpového vybavení. Provoz stravovacích zařízení letos obstarala společnost Magic catering
s.r.o. S oběma subjekty budeme v průběhu nastávajících dnů projednávat pokračování vzájemné spolupráce a také budeme diskutovat podněty
a směry ke zlepšení kvality služeb a jejich dostupnosti.
Letošní zimní sezónu jsme zakončili tipovací soutěží s názvem Pomlázka na lyžích, v rámci níž bylo možné vyhrát rodinný zájezd od CK Čedok
v hodnotě 45.000 Kč. Stačilo pouze zaslat odpověď s tipem, kolik lyžařů
bude lyžovat na Apríla ve Skiareálu Rokytnice nad Jizerou. V tento
den zavítalo na naše svahy celkem 1.208 lyžařů. Jméno respondenta, který byl svým tipem nejblíže správné odpovědi, jsme uveřejnili 2. 4. 2018 na
našem webu a šťastnému výherci gratulujeme! Určitě není nezajímavé, že
se soutěže zúčastnilo přes pět set tipujících. Výherce: Jiří Lubas
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem stálým i sezonním zaměstnancům areálu za velmi dobře odvedenou práci, dále všem spolupracujícím podnikům a organizacím. Všem přejeme zasloužený odpočinek.
V našem případě nebude dlouhý, protože je nejvyšší čas připravit se na
letní sezonu. Tu zahájíme v letošním roce květnovými víkendy. V červnu
pojede lanovka rovněž o víkendech. V rámci letních prázdnin, tedy v červenci a v srpnu, bude lanovka Horní Domky a bikepark rock-it-nice v provozu denně a od září přejdeme znovu na víkendový provoz. Stejně jako
v uplynulých letech počítáme s provozem lanové dráhy na Lysou horu
v režimu okružních jízd v rámci tradiční rokytnické pouti. Bližší informace
k letnímu provozu uveřejníme již brzy na našem webu www.skiroky.cz.
Tým Spartak Rokytnice, a.s.

Výběrové řízení na post člena
představenstva Spartak Rokytnice, a.s.
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa člena představenstva Spartak Rokytnice, a.s.
 Uchazeči musí podat přihlášku elektronicky i písemně
 Písemnou přihlášku zasílejte na adresu nebo doručte do kanceláře TJ Spartak:
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.
Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
mail: info@spartak-rokytnice.cz
nejpozději do 22. 4. 2018 do 12:00 hodin
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
kontaktní spojení (telefon, e-mail) uchazeče,
datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

a) strukturovaný životopis
b) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
c) motivační dopis
Uchazeč musí splňovat následující požadavky:
 plnoletost
 bezúhonnost
VÝHODOU:
 znalosti ohledně provozu lyžařského střediska s dlouhodobou
vizí rozvoje
 celková orientace v lyžařském průmyslu
 dobrá orientace v ekonomických, technických a hospodářských
otázkách
 dobré organizační a komunikační schopnosti
 orientace v marketingu a jeho využití pro provoz lyžařského
střediska
Veškeré náklady vyplývající z požadavků na výběrové řízení
nese uchazeč.
TJ Spartak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
V Rokytnici nad Jizerou 23. 3. 2018

Martin Riedl – vr.
předseda TJ Spartak
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Kdo je můj
záchranář?
V životě už jsme to zažili skoro
všichni. Někomu v našem okolí se
přitížilo, měl nehodu, úraz. A my
jsme v tísni vytáčeli na telefonu
číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky pak byly asi ty nejdelší, co
nás potkaly.
Čas od okamžiku, kdy operátor
na tísňové lince přijme hovor, do
chvíle, kdy ze základny vyjíždí sanita s pomocí, se počítá na vteřiny.
Rozmístění základen po Libereckém kraji je takové, aby záchranáři
byli schopni do všech míst dojet
do dvaceti minut. A to i přesto, že
jim mnohdy situaci komplikují neohleduplní řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky či počasí.
Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje, operátor na
dispečinku zůstává s volajícím
o pomoc v telefonickém kontaktu.
Pomáhá svými zkušenostmi a radami, uklidňuje. Právě dispečeři
spolu s volajícím bývají často těmi, díky komu nemocní/ranění přežijí.
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane
vše zpravidla rychlý spád. Záchranáři zajistí životní funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej transportují do nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené
mapky si sami můžete udělat obrázek, za jak dlouho k vám v případě
potřeby pomoc dorazí. Může se ale samozřejmě stát i to, že posádky
z vám nejbližší základny jsou zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz.
A jak záchranářům můžete pomoci vy sami?
1) Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co nejpřesnější polohu,
kde se nacházíte. Tzn. buď adresu nebo nejbližší záchytné body
(park, typická budova, křižovatka, poslední vesnice…). Do telefonu si stáhněte aplikaci Záchranka. Při jejím použití aplikace sama
odešle vaši přesnou polohu.
2) Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to možné, vyšlete někoho na ulici).
3) V noci rozsviťte co nejvíce světel směrem do ulice.
4) Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá.
5) Zajistěte domácí zvířata, která by mohla záchranáře napadnout.
6) Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistěte, že na vámi
uvedené číslo bude možné kdykoliv volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět volejte operátora.
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi, ve
vzduchu, bezdrátově.“ Přejeme vám, abyste nás v životě nepotřebovali.
Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.

Malá nebo velká sanitka? Je mezi nimi rozdíl?
Lámete si někdy hlavu, proč k někomu jede malá sanitka, k někomu velká a k někomu dokonce obě? Důvody jsou přitom prosté. Ten
rozhodující je, zda je u pacienta třeba lékař nebo zda stačí zdravotník.
O tom, který vůz vyšle, rozhoduje dispečer na operačním středisku
bezprostředně po kontaktu s volajícím. V jeho kompetenci je také vyslat další vůz, je-li potřeba pomoc posílit.
V malé sanitě je lékař vždy, v té větší být nemusí. Výjezdové posádky jsou minimálně dvojčlenné a jsou tvořeny zdravotnickými pracovníky. Výjezdová skupina Rendez-Vous (RV – malé auto) pracuje ve
složení lékař a řidič-záchranář. Ke své práci využívají plně vybavené
osobní vozidlo, které ale neslouží k přepravě pacienta. K té je využívána výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP – velká sanitka), která pracuje ve složení zdravotnický záchranář a řidič-záchranář. A velkou sanitu využívá i výjezdová skupina rychlé lékařské
pomoci (RLP). V ní jezdí vždy lékař, záchranář a řidič-záchranář. I toto
vozidlo je určené k přepravě pacienta.
Podle závažnosti zdravotního stavu pacienta vysílá operátor, tedy
ten, s kým se pacient nebo jeho okolí telefonicky spojí na čísle 155, na
místo události pouze samostatnou skupinu RZP nebo RV, případně
obě skupiny zároveň. Vyslat může také vrtulník Kryštof 18, kde pracuje posádka ve složení lékař, záchranář a pilot. Dvoumotorový vrtulník
je vybaven stejně jako sanitka a umožňuje například rychlejší zásah ve
špatně přístupném terénu nebo rychlejší a šetrnější transport pacienta do vzdálenějších specializovaných zdravotnických zařízení. Posádka vrtulníku je také speciálně vycvičena pro práce ve výškách a nad
volnou hloubkou.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
 www.zzslk.cz
 Najdete nás také na facebooku
jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o.
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 13. 4., 19:00 | Tradiční ples na Dvoračkách – 10. ročník plesu na
Dvoračkách a Štumpovce s živou hudbou a bohatou tombolou,
doprava zajištěna
 27. 4., 17:00 | DOREMI – veřejné finále pěvecké soutěže, Kulturní
dům. Přihlaste své děti, ať ukáží, co umí, pozor přihlášky do 16. 4.
 30. 4., od 19:30 | PÁLENÍ ČARODĚJNIC – lampiónový průvod od
bývalého A-clubu, vystoupení mažoretek, zapálení vatry, hraje
DJ Saska, parkoviště P2
 12. 5. | Férová snídaně – piknik na podporu lokálních výrobců,
lokálních surovin a fair-trade obchodu, na zahradě DDM Pod Střechou
 23. 5. | Sportovní akademie – co se děti ve sportovních a tanečních kroužcích naučily, hala TJ Spartak
 2. 6. | Dětský den – tradiční oslava Dne dětí, Přírodní divadlo
 9. 6. | Medardova výzva aneb memoriál Mirka Štajera – turisticko-orientační hra v terénu, pro větší děti a dospělé

 Harrachov
 2. 6. | Zahájení sezóny na Zubačce – zvláštní vlaky na ojedinělé
ozubnicové trati, doprovodný program v Kořenově

 Jablonec nad Jizerou
 5. 5., 19:00 | Petra Janů & Amsterdam – koncert oblíbené zpěvačky s kapelou, v KD, vstupné: 600,- / 550,- Kč

 Poniklá
 13. 4., 19:30 | Přijďte pobejt aneb pocta Janu Bucharovi – pásmo krkonošských poudaček, zasedací síň Obecního úřadu
 14. 4., 19:00 | Dívčí válka – divadelní komedie Františka Ringo Čecha v podání DK Strážník Peřimov, kulturní dům Kantýna, vstupné: 70,- Kč

 Vysoké nad Jizerou
 27. 4., 19:30 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – další repríza
hudební komedie v podání DS Krakonoš

 Jilemnice
 13. 4., 20:00 | Krakonošův bál – ukončení plesové sezóny s živou
hudbou, SD Jilm, vstupné: 120,- Kč
 15. 4., 15:00 | Pohádky zahradníčka Pepina – loutkové a činoherní pohádkové příběhy, SD Jilm, vstupné: 70,- Kč
 16. 4., 19:00 | Kapela Kapka – hudební večer s písněmi lidovými,
klasickými i tanečními, SD Jilm, vstupné: 180,- Kč
 23. 4., 16:00 | Planeta Česko – první celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka – divočina
začíná hned za vašimi dveřmi, Kino 70, vstupné: 100,- Kč
 23. 4., 18:00 | Pět zemí a pěšky do Říma – beseda Patrika Kotrby
o cestě do Říma, pěším cestování Evropou, které dalo dohromady 7000 kilometrů a 3 roky na cestách, písně, poezie a fotografie
z cest, SD Jilm, vstupné: 80,- Kč
 27. 4., 19:00 | Pension pro svobodné pány – komedie Divadla
Palace Praha, hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová / Anna Fialová,
Lukáš Příkazký a další, SD Jilm, vstupné: 340,- / 320,- Kč
 29. 4., 15:00 | Cirkus bude! – artistické vystoupení skupiny Mistral,
SD Jilm, vstupné: 120,- / 80,- Kč
 13. 5., 18:00 | Z muzikálu do muzikálu II – pokračování hudebně
dramatického pořadu, písně z muzikálů doplněné světelnými efekty, výpravnou scénou a kostýmy, SD Jilm, vstupné: 120,- / 90,- Kč
 19. 5., od 8:30 | Májový jarmark – tradiční jarmark s vystoupením
tanečních i hudebních skupin, Masarykovo náměstí
 20. 5., 17:00 | Rok na vsi – divadelní představení klasického díla
bratří Mrštíků v podání DS Vrchlický Jaroměř, SD Jilm

 22. 5., 19:00 | Kšanda – komedie ze současnosti, hrají: Jaroslav
Sypal, Martin Maxa, Miluše Bittnerová, Michaela Kuklová, Milan
Pitkin, Petr Jančařík a další, SD Jilm, vstupné 340,- Kč
 2. 6., od 13:00 | Krkonošské pivní slavnosti – nabídka lahodných
piv z Krkonošské pivní stezky, řada kapel a bohatý doprovodný
program, Masarykovo náměstí

 Vrchlabí
 27. – 28. 4. | SůVA & SůVIČKA – multižánrový festival, který představuje tvorbu místních umělců a zároveň do města zve zajímavé
hosty – profesionály z různých uměleckých oborů, workshopy pro
děti i dospělé, náměstí TGM a Zahrada KD Střelnice
 29. 4., 19:00 | Stará dobrá kapela – křehká a něžná romantická
komedie o stáří, lásce, snech a síle přátelství, hrají: Václav Postránecký, Svatopluk Skopal, Johanna Tesařová / Zdena Herfortová,
Naďa Konvalinková a další, Divadelní klub, vstupné: 380,- / 350,- Kč

 Semily
 14. 4., 19:00 | Country festival – 13. ročník festivalu plného kvalitního bluegrassu a folku, vystoupí skupiny Fous, Střípky, KTP a Namodro, v KC Golf, vstupné: 120,- Kč
 16. 4., 19:30 | Varhanní koncert – kostel sv. Petra a Pavla v Semilech
 17. 4., 18:00 | Patříme k sobě – galakoncert – festival, kde vystupují soubory dětí, mládeže i dospělých se zdravotním postižením
z celé republiky, v KC Golf
 20. 4., 19:00 | Úča musí pryč! – divadelní hořceostrá komedie, hrají: Petra Špalková, Linda Rybová, Kateřina Winterová, Igor Chmela,
Jana Janěková ml., David Prachař, v KC Golf, vstupné: 360,- Kč
 22. 4., 15:00 | Podkrkonošské pohádky – pohádky o bájném
vládci hor Krakonošovi zahraje Divadelní spolek Vichr z hor z Mříčné, pohádce předchází „Lesní čarování“- výtvarná dílnička, tvoření
a kutění z lesa a o lese, děti si mohou vyrobit loutku Krakonoše,
v KC Golf, vstupné: 40,- Kč
 26. 4., 17:00 | Přednáška o kozákovských polodrahokamech
– Jak vlastně vznikly acháty, jaké byly geologické dějiny Kozákova a jaké další polodrahokamy se v okolí nacházely a nacházejí?,
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 26. 5. | Westernový den – ukázky koňských spřežení, práce s lasem, šerifova stanice, projížďka kočárem

 DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
Muzeum a galerie Starý kravín ve Františkově
 Krásné dny bez mraků, ale OBLAK v batohu! | výstava kreseb
rokytnické rodačky Evy Hanoutové z destinačních omalovánek našeho kraje, z Prahy i Omalovánkového kalendáře, vybarvené obrázky dětí z krkonošských škol a dospělých „hobby omalovánkářů“
z celé ČR, do 15. 6. 2018
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 Tajemství řemesla našich předků | etnografická expozice života
v minulých staletích v našem kraji, podkrkonošské kroje, malovaný nábytek, seznámíte se s tím, jak se zpracovával len, tkaly látky,
brousily drahé kameny atd., celoročně je zde vystaven také známý
Maiznerův betlém
 Kouzlo zkamenělin a minerálů | výstava zkamenělin a polodrahokamů z okolí Semil, kozákovské acháty, koštálovské pravěké
ryby a novopacká zkamenělá dřeva, do 29. 4. 2018
 Hrátky s kameny – workshopy pro rodiče s dětmi a pro školy|
kreativní prostor (nejen) pro děti, kamenné skládačky, rébusy, deskové hry, prohlížení minerálů pod lupou a mikroskopem, kreslení
na břidlicové tabulky, procházka světelnou jeskyní, do 29. 4. 2018
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
 ,,Zlé has, dobré povznášej!“ - výstava věnovaná hasičům našeho
kraje, do 8. 5. 2018
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Informace z městské knihovny
Nové knihy na
březen
Romány pro ženy + společenské a psychologické r.:
»» Steel – Modrooký chlapec
»» Meacham – Ryanova pomoc
»» Martin – Hora mezi námi
»» Tejkalová – 55+
»» Bublanová – V Tichu
»» McKenzie – Dáma s veverkou
»» Jachina – Zulejka otevírá oči
»» Backman – Medvědín
»» Bourdeaut – Čekání na Bojanglese
»» Walter – Občan Vince
Povídky, fejetony:
»» Dovey – Jen zvířata
»» Hamplová – Jak přežít manželství
Dobrodružství, napětí,
detektivky:
»» Brown – Počátek
»» Kold – Zimní muži
»» Grisham – Píšťalka
»» Patterson – Jen pro zvané
»» Robb – Tiše a přesně
»» Reiersgard – Boží prst
»» Dorn – Temné šílenství
»» Adler-Olsen – Selfies
»» French - Vetřelec
»» Coben – Cizinec
»» Pospíšilová – Malovaná pýcha
Populárně-naučná literatura:
»» Psychosomatická prvouka (Honzák)
»» Průvodce smrtelníka (Nezbeda)

»» Kila a radosti navíc (Tejkalová)
»» Milena Jesenská (Wagnerová)
»» Ruční tisk (Laurenová)
»» Tanky západních spojenců 19391945
»» Guinness World Records 2018

Nové knihy na
duben
Romány pro ženy:
»» Moyes – Krasojezdkyně
»» Hannay – Návrat na Moonlight
Plains
»» George – Přístav naděje
»» Riley – Sedm sester (1.)
»» Moriarty – Šílené výčitky
»» Ólafsdóttir – Listopadoví motýli
»» Diamant – Bostoňanka
»» Fergus – Tisíc bělošek
»» Zapletalová – Bez lásky to nejde
(autobiografie)
»» Zlatníková – Marie Terezie – Miluj
a panuj (životopisný román)
Společenské a psychologické
romány:
»» Niedl – Čekání na nekonečno
»» Pieper – Hračkář
»» Murakami – Kafka na pobřeží
Humor:
»» Eco – Jak cestovat s lososem
»» Mintová – Falešný román
»» Clarke – Faktor Merde

Informace z městské knihovny:
Také v dubnu bude ještě stále možnost
prohlédnout si Výstavu knižních rarit naší
knihovny. Zapátrala jsem v knihovním fondu
a vybrala knihy, které jsou zajímavé ještě něčím jiným nežli obsahem. Například několik
knih od místních obyvatel a rodáků, knihy
s autogramy, knížky, co se vejdou do dlaně
nebo ty, které mají přes 1000 stran, a také
knihy nejstarší. V oddělení pro děti jsou pak
vystaveny knihy zajímavé svým vzhledem
a provedením. Součástí výstavy je i výzva
– pokud máte i vy doma nějakou raritu,
pochlubte se – může být vystavena nebo ji
rádi přijmeme jako dar.
Další informace o nových dětských
knihách, nejen v naší knihovně, najdete na
webových stránkách knihovny (www.mesto-rokytnice.cz/organizace/mestska-knihovna/
knihovna-informuje) a další projekty pro
podporu dětského čtení se připravují. Zamě-
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Napětí a dobrodružství:
»» Vondruška – Dračí náhrdelník
(Hříšní lidé království českého)
»» Penny – Pohřběte své mrtvé
»» Granger – Smrt v sutinách
»» Reilly – Čtyři legendy
»» Connelly – Odvrácená strana konce
»» Child – Odpočívej v pokoji
»» Mc Kinty – Mrazivá hlubina
»» Spit – Tání
»» Abbott – Skryté okno

Nové knihy

vo
 ddělení pro dětské a dospívající
čtenáře – 2/2018
Pro předškoláky a jejich předčítající rodiče:
»» Ema Naopak. Ema ve školce
(Wolde)
»» Jezevec Chrujda našel velkou
lásečku (Stančík)
»» Maškary (Urbánková)
»» Do třetice (Pospíšilová)
»» Tappiho putování po Šumících
mořích (Mortka)
»» Čuňa, Zulu a Ferda (Matějovský)
»» Povídání o mamince a tatínkovi
(Cmíral)
Pro začínající čtenáře
a čtenářky:
»» Kočičí škola (Zábranská)
»» Danda má hlad (Březinová)
»» Kouzelné sedlo (Pospíšilová)

řujeme se i na čtenáře budoucí a podáme
rádi pomocnou ruku jejich rodičům. Sledujte
informace z knihovny a navštivte nás i s dětmi – je z čeho vybírat a prostředí městské
knihovny je přátelské všem. Aby bylo ještě
lépe uzpůsobené pro nejmenší návštěvníky,
obracím se na maminky s prosbou: pokud by
někomu doma přebývala např. přebalovací
podložka, lehátko nebo jiné zachovalé potřeby pro miminka a batolata, rádi je přijmeme
darem. Vím, že se dnes dá vše koupit nové,
ale vítám (a zkouším) tuto cestu. Za případné
nabídky děkuji. Soňa Valášková, knihovnice
(tel. 481 522 848)

Knihovna v číslech roku 2017
 Knihovna má 15.248 knihovních jednotek,
naučná lit.: 3.261 a beletrie: 11.987
 Přírůstek celkem: 624, z toho koupě: 440
darem: 184
 Přírůstky v dětském oddělení: 120 (naučné: 3, beletrie: 117)

»» Johan už není sám (Hovland)
»» Neobyčejná dobrodružství deseti
ponožek (Bednareková)
»» Kapřík Metlík v řece (Opatřil)
»» Strašidelný herbář: Šiflík a Šuflík
(Podolský)
»» Vynálezce Alva 2. (Smolíková)
»» Anča a Pepík 4. (Lomová)
»» Klementýnka a bláznivý týden
(Pennypacker)
Pro starší čtenáře a čtenářky:
»» Braunová – Dům doktora Fišera
»» Rubášová - Podivuhodná robotí
expedice
»» Brezina – Panter ve strašidelném
lese (Čtyři kamarádi v akci)
»» Brezina – Poklad u Bobří řeky
(Klub tygrů)
»» Hrnčíř - Karavana bratranců
»» Juráčková – Kam zmizela Anna?
»» Russell – Deník mimoňky 11.
Příběhy nesnášený spolužačky
»» Rex – Konečně doma
Pro dospívající + YA :
»» Kalenda – Pes, kocour a sirotek
»» Fučíková - Shakespeare
»» Plichot – Oksa Pollocková
1. Vyvolená
»» Spooner – Na lovu
»» Crosbie – Kdes byla včera v noci
»» Alward – Deník alchymistky
»» Anderson – Mluv
»» Kovář – Kovy. Ovšem (autobiografie)

 Přírůstky pro dospělé: 504 (naučné: 44,
beletrie: 460)
 Úbytky: 1131
 Knihovna čtenářům nabídla 13 titulů
periodik
 Registrovaných čtenářů je celkem 339 +
 Děti do 15 let: 142 +
 Ženy a dívky: 237 Muži a chlapci: 102 +
 Návštěvy (fyzické, v rámci půjčování):
2.794 +
 Návštěvy webové stránky: 1957 návštěv +
 On-line katalog: 341 vstupů, celkem
2.153 dotazů (vyhledávání titulů) +
 Výpůjčky celkem: 8.907
 Výpůjčky dospělým (knihy): 6.454
 Výpůjčky dětem (knihy): 1.444
 Výpůjčky periodik: 1009 +
 Nejvíce výpůjček bylo u beletrie pro děti:
1.323 + (předešlá léta vedly vždy výpůjčky
dospělých)
 (+ značí nárůst proti loňskému roku)

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci březnu a dubnu 2018 tito naši spoluobčané:
80 let Seidlová Hana
Cimpl Zdeněk
Hájková Hana
81 let Pohořalý Josef
Řehořková Kristina
82 let Kobr Jiří
Martinek Oldřich

83 let Braun Slavomil
Lukešová Marie
Novotný Čestmír
Votoček Vladimír
Neudorfská Herta
84 let Jindřišková Emilie
85 let Goldmannová Jaruška
Palme Arnošt
Kuřinová Vlasta

87 let Muchová Marie
Jirouš Oldřich
Bartoničková Libuše
88 let Hásek Vladislav
89 let Hásková Pavla
91 let Chlumová Anna
94 let Kebrtová Marie
95 let Bartoníčková Jarmila
97 let Kavanová Božena

Všem oslavencům
blahopřejeme!

Společenská kronika města Rokytnice nad Jizerou za rok 2017
 K 31. 12. 2017 měla Rokytnice nad Jizerou 2 713 trvale přihlášených obyvatel, z toho bylo 36 cizinců.
 Přistěhovalo se 39 osob, odstěhovalo se 57 osob a v rámci města se přestěhovalo 30 osob.
 V roce 2017 bylo u našeho matričního úřadu uzavřeno 29 sňatků, narodilo se 26 dětí a zemřelo 33 osob.

Děti narozené v roce 2017:
Jiroušová Tereza
Kousal Tobiáš
Lukeš Tobias
Šírová Amálie
Flieger Robin
Brož Vítek
Svoboda Štěpán

Lukeš Erik
Kratochvílová Stela
Cermanová Natálie
Rybářová Linda
Adámek Marek
Šanko Vojtěch
Pozdníčková Dorota

Kučera Jaroslav
Činátl Pavel
Michelová Nela
Večerníková Ema
Skácelová Natália
Šimůnek Vincent
Janata Přemysl

Klekner Jakub
Fučíková Klára
Janoušek Ondřej Rudolf
Královičová Zorka
Průša Janek

Galajda Jan
Platoš František
Schoberová Helena
Soukupová Olga
Antošová Jarmila
Soukupová Libuše
Kužmová Alena
Pohořalá Eva
Kobr Miroslav
Hermoch Jan
Patočka Libor
Sejpal Václav
Neoproudová Miloslava

Šimůnek Jaroslav
Žaludová Jana
Doubek Kurt
Hrbková Libuše
Koptíková Terézia
Bosák Karel
Kmínek Josef
Tejček Jiří
Lukšová Anna
Jiroušová Marie
Banýrová Tereza
Hnyková Ludmila

Občané zemřelí v roce 2017:
Slavíková Jaroslava
Sedláčková Věra
Drdolová Waltraud
Koldovská Jarmila
Soukup Stanislav
Seidel Jindřich
Koldovská Vlasta
Zeman Karel
Macurová Vanda
Vittek Rudolf
Kamencová Jaroslava
Langer Erhard
Hanuljáková Anna

Soukupová Marie
Vait Mojmír
Hájek Milan
Horváthová Božena
Marek Vladimír
Vacek Josef
Večerníková Jarmila
Janatová Alena
Sajdlová Štefania
Udatný Oldřich
Hájková Irena
Jará Jaruška
Doležel Ivan

Firma STEMRO s.r.o. Jablonec nad Jizerou

přijme řidiče skupiny C
a strojníky stavebních strojů.
Nabízíme dobré platové podmínky. | Kontakt p. Štěpánek tel: 603 729 927
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Z historie města
I toto patří do historie Rokytnice nad Jizerou ....
Letos si připomeneme 73 let od konce
druhé světové války. Je však třeba si připomenout, jak se, bohužel neslavně, zapsala
do dějin také Rokytnice. V loňském roce byl

Válka v Rokytnici oficiálně skončila v dopoledních hodinách 10. května 1945, příjezdem
části 31. divize druhého ukrajinského frontu.
Tato vojska překročila hranice Českosloven-

kotném úprku „Vlasovců“ přeplněna zbraněmi všech ráží a značným množstvím trhavin.
V enklávě rozcestí mezi cestou od nynější
Eprony a odbočce k sídlu firmy Zemex vznikl ruský polní lazaret. Již 14. května jednotky
Rudé armády Rokytnici opouští a na jejich
místo nastupují příslušníci polovojenských
jednotek, nechvalně známých Rudých nebo
též rabovacích gard …
Události předcházející:

hostem v pořadu Lucie Výborné na ČRo 1 historik Tomáš Jakl z VHÚ. Ten během velice zajímavého pořadu vznesl zcela jiný pohled na
události posledních dnů války na Semilsku.
A to, že při potlačování povstání ve Vysokém
nad Jizerou probíhala na území našeho státu naprosto ojedinělá občanská válka. Proti
sobě totiž stáli bývalí státní příslušníci Československé republiky, tedy občané Vysokého
nad Jizerou a proti nim příslušníci Folksturmu
a Hitlerjugend, občané Rokytnice.

ska v Novosvětském průsmyku. Hlavní část
divize se utábořila v prostoru „Petruškových
vrchů“ mezi Vysokým nad Jizerou a Sklenařicemi.
Ještě před příchodem sovětské armády
opustili Rokytnici příslušníci Vlasovovy ruské
osvobozenecké armády, kteří obsadili bývalou německou školu v Horní Rokytnici, dnes
již neexistující budovu u Modré hvězdy, která
v devadesátých letech podlehla požáru. Dle
vyprávění pamětníka zůstala budova po pře-

3. května 1945 : Po zprávě o povstání
v Chuchelně povstaly také Semily a po zprávách ze Semil i Vysoké nad Jizerou a Jilemnice. Ve večerních hodinách padli první povstalci u celnice mezi Vysokým nad Jizerou
a Sklenařicemi a mezi Plavy a Držkovem.
4. května 1945: Dne 4. května převzali
iniciativu Němci. Vojenské posily z Turnova
zpacifikovaly Železný Brod a Semily. Obyvatelé Chuchelny se před přesilou stáhli do
okolních lesů. Vysoké nad Jizerou obsadil
Volkssturm a Hitlerjugend z Rokytnice nad
Jizerou. Po obsazení města zde příslušníci
Hitlerjugend zastřelili devět civilistů.
Můžete se podívat do tváře těm, z nichž
někteří se zcela určitě na těchto zcela zbytečných excesech a zrůdnostech posledních dní
války podíleli ... Mnozí zajisté poznáte lokalitu, kde bylo foto vytvořeno.
D.J.

V srpnu minulého roku proběhl v Rokytnici nad Jizerou příměstský tábor Rokytka.
Byl zaměřen nejen sportovně, ale i výtvarně. Za velmi hezkého počasí si děti užily
her v přírodě, výletů do okolí, ale i výtvarničení pod širým nebem. Zdokonalily se
v jízdě na kolečkových bruslích, naučily
se pravidlům jízdy na kolech ve skupině
a potrénovali jsme teamové hry, aby se
nehrálo v duchu: kam míč tam všichni :-).
Odpoledne jsme většinou tvořili. Vznikla
krásná, malovaná trička i kameny a pro
klidný spánek si každý vyrobil svůj vlastní
lapač snů. A nejen to, i jiných aktivit bylo
po celý týden dost a dost.
Vytvořili jsme výborně fungující partu, kde
si děti navzájem pomáhaly, respektovaly
se a nikdo nikoho nevyčleňoval, což bylo
potěšující.
Tento rok se těšíme opět na viděnou
v červenci a rádi uvítáme nové táborníky.
Vaše průvodkyně z minulého roku

Lucie a Jana
1975lupa@email.cz
(přihlášky do konce dubna 2018)

20

Sport
O DŘEVĚNÉHO KRAKONOŠE 2018
sobota 3. března 2018 | Mistrovství České republiky, Hudy Český pohár ve skialpinismu, Středoevropský pohár ve skialpinismu, Veřejný skialpový závod

Je to již 18 let, co se každoročně v Rokytnici nad Jizerou koná oblíbený skialpinistický závod O dřevěného Krakonoše. První závod, tedy
nultý ročník, se konal v roce 2001 a šlo tehdy spíše o kamarádský závod. A letos, při výročí plnoletosti, to bylo poprvé, kdy se v Rokytnici

ho poháru ve skialpinismu, dorazili i závodníci ze Slovenska a z Polska
a v rámci skialpového závodu pro veřejnost závodilo 17 mužů a 8 žen.
Nejrychleji celou trať v hlavní kategorii absolvoval obhájce vítězství Michal Štantejský z SAC Špindlerův Mlýn a odvezl si domů svého
již 8. dřevěného Krakonoše, letos i s titulem Mistr
České republiky. Na druhém místě se umístil Dominik Sádlo z AKLVK Alpine Pro Ski Trab team se
ztrátou 47 sekund na Michala a třetí byl Matúš
Danko z týmu Skialp Bobrovec se ztrátou na vítěze
2 minuty a 48 sekund.
V kategorii ženy zvítězila a Mistryní České republiky se stala Karolína Grohová z týmu Hudy La
Sportiva. Druhé místo obsadila Simona Triznová
a třetí byla Michaela Danková, obě z týmu Skialp
Bobrovec. V kategorii Veteráni zvítězil Petr Novák
před Janem Pochobradským a Lumírem Sobkem.
Věříme, že si všichni závodníci i diváci opět odvezli z Rokytnice spoustu zážitků a hezkých vzpomínek nejen na závod samotný, ale i na celkovou
atmosféru okolo tohoto dnes již legendárního závodu O dřevěného Krakonoše.

konalo v rámci závodu O dřevěného Krakonoše i Mistrovství České
republiky ve skialpinismu.
Co se týče závodních kategorií, tak byl závod samozřejmě opět zařazen do Českého poháru ve skialpinismu a letos i do poháru Středoevropského. Výrazně byli zastoupeni i ti, kteří se závodů účastní v kategoriích open v rámci skialpového závodu pro veřejnost.
Oproti minulým rokům se letos přesunulo místo hlavního zázemí
závodu od dolní stanice lanové dráhy na Lysou horu k dolní stanici
lanové dráhy Horní Domky – konkrétně do garáží skiareálu. Zde se
odehrávalo vše podstatné, od příchodu a registrace závodníků až po
vyhlášení vítězů a závěrečný večírek.
Po výkladu trati následoval přesun na start závodu, který byl u dolní stanice LD Lysá hora. Místo startu a trať závodu zůstaly stejné jako
v minulých letech. Až na jednu podstatnou drobnost – a to, že se
upustilo od závěrečného výstupu na Lysou horu. Trať A, pro kategorie
Muži a Veteráni, byla dlouhá 16 km s převýšením 1540 m (v minulých

Konečné výsledky všech kategorií je možné najít na
www.alpin-rokytnice.cz nebo na Facebooku O dřevěného Krakonoše.
Organizační výbor děkuje Skiareálu Rokytnice nad Jizerou a Spartaku
Rokytnice, a.s. za vynikající spolupráci, Městu Rokytnice n. Jiz., SDH Rokytnice n. Jiz., sponzorům za podporu a organizátorům kamarádům
za pomoc. Závodníkům gratulujeme ke skvělým výkonům.
letech 19 km a 1870 m převýšení), trať B pro Ženy, Juniory a Muže
open měřila 14 km s převýšením 1300 m (dříve 16,8 km a 1637 v. m.)
a trať C pro kategorie Juniorky, Kadeti, Kadetky a Open ženy byla dlouhá 10 km a převýšení bylo 1000 m (dříve 13,5 km a 1370 v. m.).
Za krásného počasí a dostatku sněhu nastoupilo k závodu 82 závodníků. Vzhledem k tomu, že závod byl zařazen do Středoevropské-

1. Michal Štantejský
2. Dominik Sádlo
3. Matúš Danko

SAC Špindlerův Mlýn
1:40:03 h.
AKLVK Alpine Pro Ski-Trab Team 1:40:50 h.
Skialp Bobrovec/Scarpa
1:42:51 h.

Za organizační výbor Bronislav Patočka
(foto Jan Petřík a Jakub Královič)
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Závodníci SKI KLUBU MASTERS, z. s. v letošní sezoně opět nezaháleli!
Přestože ještě není uzavřená letošní závodní sezona světového
poháru Masters a naše závodníky čeká ještě finále SP, již nyní se můžeme pyšnit velkými úspěchy našich závodníků.
Zatím největšího úspěchu dosáhla Hanka Ledvinová na Mistrovství světa v USA, kde získala stříbro v obřím slalomu a bronz ve
slalomu. Dále na své konto ze světových pohárů připsala jedenkrát
1. místo, čtyři 2. místa a čtyři 3. místa a nyní útočí na křišťálový
globus v celkovém hodnocení světového poháru.
Vlaďka Krejčí si zatím připsala v závodech světového poháru 5x
2. místo a 1x 3. místo.
Honza Čermák st. si dojel pro dvě 5. místa a dvě 6. místa.
Tomáš Vaněk dosáhl vynikajícího úspěchu na MS v USA, kde si
připsal 9. místo v obřím slalomu a 11. místo ve slalomu a běžně
obsazuje ve SP pozice v prvních deseti.
Richard Lottring ve SP Masters si dosáhl na 7. a 10. místo.
Jindra Málek v poháru SSM si vyjel krásné 4. místo.
Velkou radost nám dělá opět Matěj Ponocný a největším úspěchem letošní zimy je, že si vyjel nominaci na Deaf olympiádu.
Z Deaf evropských pohárů v Itálii a Rakousku si za juniory přivezl
3x 3. místo v obřím slalomu a super-G , na MR ČR v Koutech nad
Desnou obsadil v obřím slalomu 1. místo a ve slalomu 1. místo.
Dále se zúčastnil veřejných závodů v Peci pod Sněžkou a tam obsadil
2x 1. místo v kategorii starších žáků.
Kolegům, kteří jsou letos zraněni nebo ze zdravotních důvodů nemohou závodit, přeji rychlé vyzdravění a těším se na ně v příští zimě.
Mám velkou radost, že se Vám daří a ještě držím pěsti do závěru
této sezony.
Gratuluji, jste super!
Předseda Ski klubu Masters, z. s.
Vladimír Málek

STOLNÍ TENIS – Okresní přebor 1. třídy
1. TJ Spartak Rokytnice n. J. A
2. SO Slaná u Semil A
3. Orel Studenec u Horek A
4. TJ Sokol Košťálov A
5. TJ Sokol Jablonec n. J. B
6. TJ Sokol Horní Branná A
7. TJ Sokol Turnov E
8. TJ Sokol Bradlecká Lhota A
9. TJ Sokol Tatobity A
10. TJ Sokol Nová Ves n. P. B
11. Sokol Víchová n. J. A
12. TJ Sokol Vesec B
Výsledky:
22. 03. 2018
13. 01. 2018
13. 01. 2018
27. 01. 2018
27. 01. 2018
10. 02. 2018
10. 02. 2018
24. 02. 2018
24. 02. 2018
10. 03. 2018
10. 03. 2018
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PU
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V R P K skóre body
20 2 0 0 218:67 64
16 1 5 0 194:123 55
14 4 4 0 199:124 54
14 3 5 0 201:117 53
13 3 6 0 196:142 51
10 1 1 0 148:160 43
8 4 10 0 158:164 42
9 0 13 0 134:172 40
6 2 14 0 134:190 36
4 4 14 0 122:199 34
2 2 18 0 78:214 28
3 0 18 1 96:206 27

 Jarní krkonošský rapid 2018

 Termín: 21. 4. 2018
 Místo konání: sportovní hala Rokytnice n. Jiz.
 Vedoucí turnaje: Zdeněk Hollmann
Email: zhollmann@seznam.cz
Mobil: 604
670 992
Termín:
21. 4. 2018
 Rozhodčí: Luboš Šimůnek, Josef Pohořalý
 Hrací
řád: 2 × 15
min./9
kol
Místo konání:
sportovní
hala
Rokytnice
n/Jiz.
 Přihlášky do 20. 4. 2018
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Jablonec n. J. B
9:9
Vedoucí turnaje:
Hollmann
 Vklad:Zdeněk
dospělí 60,Kč, mládež 30,-Kč
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Košťálov A
10:4


Věcné
ceny
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Horní Branná A
10:2
Email: zhollmann@seznam.cz
 Právo účasti: registrovaní i neregistrovaní
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Bradlecká Lhota A 10:2
Mobil: 604
670 992 účasti: každý lichý hráč jednoho oddílu přive Podmínka
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – TJ Sokol Nová Ves n. P. B 10:1
ze
kompletní
šachovou
včetně provozuschopTJ Sokol Turnov E – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
0:10
Rozhodčí: Luboš
Šimůnek,
Josef soupravu
Pohořalý
ných hodin
TJ Sokol Vesec B TJ – Spartak Rokytnice n. J. A
1:10
Hrací řád:
x 15 plán:
min./9 kol
 2Časový
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – Orel Studenec u Horek A 10:1
Prezentace
9:00 – 9:45 hod.
TJ Spartak Rokytnice n. J. A – Sokol Víchová n. J. A
10:1
Přihlášky do
20. 4. 2018
1. kolo – 10:00 hod.
SO Slaná u Semil A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
6:10
Vklad: dospělí
60,mládež
30,-Kč
Po 5.
koleKč,
přestávka
– 30
min.
TJ Sokol Tatobity A – TJ Spartak Rokytnice n. J. A
1:10


Občerstvení
zajištěno
Věcné ceny
Právo účasti: registrovaní i neregistrovaní
Podmínka účasti: každý lichý hráč jednoho oddílu přiveze
kompletní šachovou soupravu včetně provozuschopných hodin
00

45

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
připravuje pro následující období tyto akce:
Jarním Českým rájem
 Dne 21. 4. 2018 v 08:03 hod. odjezd linkovým autobusem (Pražákem) z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Turnova. Trasa přes
Dolánky, Bukovinu, Drábovnu a Záborčí na Malou Skálu.
 Délka trasy asi 12 km. Odjezd z Malé Skály, Vranové v 16:14 hod.
do Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.
Do cukrárny v Jablonečku
 Dne 28. 4. 2018 sraz v 10:00 hod. u Hanče. Po Zimní straně přes
Malou Rokytnici do Jablonečka. Pizza, kafíčko, zákusky….. event.
restaurace Tunel. Zpět přes Zadní Blansko a po Letní straně
domů. Možno jet busem z Jablonce n. Jiz. nebo od Kroupů.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.
Prvomájový výstup na Strážník
 Dne 1. 5. 2018 sraz na Strážníku od 10:00 do 14:00 hod. Možnost
opečení přinesených buřtů.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.
Na kole okolím Novopacka
 Dne 5. 5. 2018 sraz na kole v 08:00 hod. u sportovní haly TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. Odtud se vydáme do Horní Sytové, kde odbočíme na vedlejší silnice a po nich přijedeme do Nové Paky. Délka
trasy asi 80 km. Kdo bude chtít, může jet z Nové Paky zpátky vlakem.
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.
Májový výlet za Krakonošem
 Dne 5. 5. 2018 odjezd linkovým busem v 08:25 hod. z Horní Rokytnice n. Jiz., ČSAD do zastávky Poniklá, pošta.
 Trasa: Poniklá neznačenou boční cestou (lidové stavby, Krejčův
statek), barokní kostel sv. Jakuba Většího, socha sv. J. Nepomuckého, škola, prodejna vánočních ozdob Rautis, Muzeum krkonošských řemesel (po domluvě možná návštěva), podél skiareálu
Homole, osada Kákov. Dále Jestřabí v Krkonoších, Krakonošova
hospoda – občerstvení, dále po žluté turistické značce s dalekými

výhledy přes Stromkovice údolím do Horní Dušnice, rozcestí sv.
Jan – Vrata, přes Františkov – Sachrova cesta – Horní Rokytnice
n. Jiz.
 Délka trasy do 16 km.
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404
31. ročník Za krásami našich vesniček
 Dne 26. 5. 2018 – čas, trasa, atd. budou upřesněny v samostatných propozicích. Letos by nás Vesničky měly zavést do Stromkovic. V případě deště se akce překládá na další sobotu, tj. 2.6.2018.
 Akci organizují: Danuše Šimůnková a Zdeněk Šimůnek,
tel: 732 236 170.
48. Líšenské pochody
 Dne 2. 6. 2018 v 07:30 hod. sraz u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz.
Odtud odjezd vlastními osobními automobily do Líšnýho (parkování v místě zajištěno).
 Start od sokolovny v Líšným od 06:15 do 11:00 hod. v závislosti
na délce trasy. Trasy jsou letos dlouhé 7, 12, 18, 26, 41 a 50 km.
 Po prezentaci a zaplacení startovného 10,-/25,-/40,-Kč dostanou
účastníci kontrolní list s mapkou. Při příchodu do cíle každý obdrží diplom a odznak nebo plaketu.
 Občerstvení zajištěno na startu a na trase.
 Více na: www.lisenske-pochody.cz
 Na rokytnické účastníky pochodu se těší: Antonín Sajdl,
tel: 604 836 063.
Vodopády Polska
 Dne 9. 6. 2018 v 08:00 hod. sraz u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz.,
odtud přesun auty do Polska, kde auta necháme na parkovišti
u hlavní silnice. Poté pěšky k vodopádu Kamieńczyka, po černém
tur. značení přes Szklarskou Porebu a dále přes starou chatu Walonskou k vodopádu Szklarki. Odtud zpět po zelené podél říčky
Kamienna přes Červenou jámu k autům. Čas nás netlačí, takže se
půjde na pohodu a do večera jsme doma.
 Délka trasy asi 15 km.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600

Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou veřejnost, kterou na ně srdečně zveme.
Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.kct-rokytnice.com

Juniorhotel ROXANA, Studenov
Stavíme nový tým pro obsluhu
hotelu s celoročním provozem.
Hledáme zaměstnance a spolupracovníky
do trvalého pracovního poměru
na následující pozice:

Pokojská / uklízečka
Číšník / číšnice
Údržbář

V případě zájmu
nás můžete kontaktovat:
E-mail: roxana@rokytnice.com
Tel.: 603 586 478 (J.Zábrodská)
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Never
Summer
& Monkey
Race 2018
Letošní zimní sezóna vyvrcholila v sobotu 24. 3. 2018 již 10. ročníkem akce Never Summer & Monkey Race na našich horských boudách Štumpovka – Dvoračky.
Příprava začala s týdenním předstihem, kdy se začal připravovat
taneční parket a bylo nutné vyzbíjet, vykopat a vylopatit 30 cm silnou
vrstvu ledu z celé terasy, aby účastníci mohli předvést své taneční kreace.
Pak nastoupila komplet banda na výstavbu snowparku, kde vzniklo hřiště pro skokany, jibbery a trať pro teamový banked slalom
Monkey Race. Do rolby usedl Michal „Krysák“ Španěl a my jsme se
nestačili divit, co nám roste před očima. V jeho podání to byla symfonie a za 2 dny nám vyrostl olympijský snowpark.
Cíl byl jasný, udělat snowpark především v zábavném a bezpečném módu. Na začátku snowparku tak vzniklo jezírko, spousta cornerů, klopenek, skoků a množství překážek. Velký dík patří Skiareálu
Rokytnice nad Jizerou za zapůjčení rolby a poskytnutí zlevněného jízdného pro účastníky akce.

Akce samotná začala v 9:00 hod., kdy si účastníci mohli zakoupit
celodenní permanentku za 100,- Kč, ke které dostali ledový čaj, čokoládovou tyčinku a energy bonbóny. Ve stejný čas probíhala i registrace
na závod Monkey Race, kterého se zúčastnilo 20 tříčlenných teamů.
V průběhu soboty se o hudbu postaral DJ´s Experimental cabaret, který do lidí pumpoval funky hudbu na zahřátí. V 11:30 hod.
to rozbalil 11členný funky band Superhero Killers, který přímo na
terase roztančil všechny účastníky, dechová sekce se třemi saxofony
byla úžasná a vše gradovalo tanečním motivátorem a showmanem
Mirdou. DJ´s a Superhero Killers se střídali až do 17:00 hod., kdy proběhlo vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží. Pro soutěžící byla připravena spousta hodnotných cen.
Mikrofonu se ujal speaker Martin „Marwin“ Matouš a neúnavně
moderoval, předával důležité informace, představoval jezdce, hlásil
předvedené triky, vyhlašoval a bavil diváky. Předvedl neskutečný výkon a jeho hlasivky se ještě dlouho budou léčit, velké díky.

V průběhu dne bylo několik soutěží: Cash for trick, kdy se podařený kousek odměňoval tvrdou měnou, Best trick – předvedení
toho nejlepšího, co kdo umí, Olie contest – přeskok překážky, Lake
contest – nejlepší přejezd jezírka a teamový banked slalom Monkey
race, kde se hodnotil nejen výsledný čas průjezdu trati tříčlenných
týmů, ale také triky, které byly předváděny. Prostorná terasa mezi

boudami Štumpovka a Dvoračky umožňovala přímé sledování dění
ve snowparku. A to s patřičným výhledem do rokytnického údolí.
Kdo na Dvoračkách ještě nebyl, tomu návštěvu tohoto magického
místa rozhodně doporučujeme. Provoz je zde celoroční a užít si můžete nejen místní luxusní panoramata, ale také pohostinnost a přátelskou atmosféru.
Uspořádání akce tohoto formátu je velmi náročné finančně, organizačně a počasí neovlivníme. Rádi přivítáme jakoukoli podporu pro
zachování akce i do dalších let.
Na závěr veleuctivá děkovačka všem, kteří přiložili ruku k dílu, jmenovitě to byl Karlos, Sálus, Mára, Mikeš, Marián, Honzík, Zdenda,
Lukáš, komplet team z Dvoraček, Freestyle Area crew, Skiareál
Rokytnice nad Jizerou a horské boudy Štumpovka – Dvoračky.

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. 5. 2018. Sazba & tisk SURA s. r. o.

