Rokytnický zpravodaj
Ročník 2018

říjen / listopad

Zpřístupnění
vyhlídkové věže
rokytnické
radnice
veřejnosti

Cena 18,- Kč

Na den přesně po 115 letech od otevření nově postavené radnice v roce 1903 dojde ve čtvrtek 27. 9. 2018
ke zpřístupnění vyhlídkové věže radnice veřejnosti. Návštěvník tak bude mít po zdolání 147 schodů možnost
pokochat se výhledem na centrum města a panorama
Lysé hory a Kotle z nezvyklého místa vyhlídkové plošiny
37 m vysoké radniční věže.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ - 2 -

Volební příloha uvnitř

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY - 1 -

Ke zpřístupnění věže dochází díky realizaci projektu „Zpřístupnění
věže radnice turistům“, který byl spolufinancován v rámci Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Součástí projektu byly jednak stavební

Návštěva vyhlídkové věže bude možná pouze v otevírací době,
která byla stanovena následovně:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:		
Sobota:

9:00 – 14:00
9:00 – 16:30
9:00 – 14:00
9:00 – 14:00
9:00 – 12:00

Vstup do věže je zpoplatněn a výše vstupného činí 40,- Kč na osobu. Vstupné je vybíráno pomocí mincovního automatu umístěného
u vstupu do půdních prostor radnice. Držitelé karty hosta Rokytnice PLUS a držitelé karty občana však mají vstup zdarma. K tomu
je ale třeba vyzvednout si v městském informačním centru
žeton, který lze následně použít v mincovním automatu.

Mincovní automat je napojen na vstupní turniket, který zajišťuje
dodržení omezení počtu lidí, kteří najednou vstupují do věže. Tento
počet je požárně bezpečnostními předpisy stanoven na max. 10 osob.

práce ve věži radnice, rekonstrukce dřevěného schodiště a zábradlí s cílem zvýšit bezpečnost návštěvníků, ale také práce související
s modernizací věžních hodin. Součástí modernizace byla kompletní
obnova ciferníků a rafiček, náhrada původního mechanického hodinového stroje elektrickými stroji a kompletní vyčištění a promazání
původního hodinového stroje. Ten je v současné chvíli plně funkční,
ale je umístěn ve věži pouze jako exponát.
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Při návštěvě věže je také třeba dodržovat některá další pravidla, se
kterými je návštěvník obeznámen prostřednictvím informační cedule
umístěné u vstupu do věže.

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Žádost o schválení navýšení úvazku pečovatelky dle požadavků Krajského úřadu Libereckého kraje, Zdravoš péče s.r.o.
 Radě města byla předložena žádost spol. ZDRAVOŠ PÉČE s. r. o.
ohledně vyjádření města ke změně v realizaci sociální služby v Základní síti Libereckého kraje. Změna spočívá v navýšení počtu
úvazků pracovníků firmy, resp. i ve změně nákladovosti sociální
služby. Radě města bylo předloženo odůvodnění této žádosti,
údaje o poskytovateli sociální služby, počty stávajících pracovních
úvazků a organizační struktura firmy. Další přílohou žádosti byl
popis realizace zejména terénních pečovatelských služeb. Rada
města tuto žádost schválila, neboť Rokytnice nad Jizerou je specifickým horským terénem, kdy je 70 % klientů sociálních služeb
obsluhováno v domácím prostředí, což zhoršuje dostupnost i rychlost těchto služeb. Tato služba je jedinou pečovatelskou službou
tohoto typu na území obce, přičemž potřeba klientů prokazatelně
narůstá, obyvatelstvo stárne.
Žádost o pomoc při údržbě prostoru kolem kostela, Římsko-katolická farnost, Rokytnice nad Jizerou
 Radě města byla předložena žádost Římsko-katolické farnosti Rokytnice nad Jizerou o pomoc při údržbě veřejného prostoru a zeleně kolem kostela sv. Archanděla Michaela v Rokytnici nad Jizerou.
Prostor kolem kostela, který je ohraničený ohradní zdí, využívají
k procházkám obyvatelé města i turisté. Farnost louku seká, ale
disponuje jen malou zahradní sekačkou. Zároveň farnost žádá
o protah cesty v zimním období. Rada města po projednání schválila pomoc při údržbě prostoru kolem kostela. Rada města tuto
žádost schválila.
Schválení žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Přestavba
lávky pro pěší – Blansko, Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice“

Rokytnice“. Město Rokytnice nad Jizerou žádá Město Jablonec
nad Jizerou o poskytnutí investiční dotace ve výši 50 % nákladů,
které budou tvořit spoluúčast k dotaci. Město Rokytnice nad Jizerou na tuto akci získalo dotaci ze strany Libereckého kraje ve
výši 1.800.000,- Kč. Předpokládané rozpočtované náklady činí
4.000.000,- Kč. Požadovaná částka ze strany města Jablonec nad
Jizerou je 1.100.000,- Kč. Rada města schválila zaslání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jablonec nad Jizerou na projekt
„Přestavba lávky pro pěší – Blansko, Rokytnice nad Jizerou, Dolní
Rokytnice“. Nyní bude tento projekt závislý na finančních možnostech Města Jablonec nad Jizerou.
Odmítnutí dotace
 Rada města projednala a schválila odmítnutí dotace na projekt
„Odpočívadlo na křižovatce turistických cest a cyklotras na Sachrově hřebeni“ z důvodu situace na stavebním trhu, kdy není v daných
termínech možné zajistit realizaci stavební akce v potřebném rozsahu.
Žádost o poskytnutí finančního daru Domácímu hospici Vrchlabí – Duha Hořice, o.p.s.
 Radě města byla předložena žádost Domácího hospice Vrchlabí –
Duha Hořice, o.p.s. o poskytnutí finančního daru. Domácí hospic
Vrchlabí je jediným domácím hospicem, který poskytne v případě potřeby péči občanům našeho města. V současné době nikdo
z občanů tuto péči nevyužívá, ale samotná existence takového zařízení v dojezdové vzdálenosti od Rokytnice nad Jizerou je velmi
důležitá. Péče domácího hospice není dosud hrazena z veřejného
zdravotního pojištění. Pacient se částečně podílí na úhradě péče
a hospic je nadále odkázán na dárce. RM proto schválila, na základě doporučení úseku sociálních věcí finanční dar ve výši 2.000,- Kč.

 Rada města projednala žádost o poskytnutí dotace na projekt
„Přestavba lávky pro pěší – Blansko, Rokytnice nad Jizerou, Dolní

Zastupitelstvo města, konané dne 19. září 2018
Vzhledem k dřívější uzávěrce Rokytnického zpravodaje informace
přineseme v následujícím čísle.

Do konce roku 2018 se bude konat ustavující jednání zastupitelstva města (konec října nebo začátek listopadu) a řádné jednání
zastupitelstva města v prosinci 2018.

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

Termín a program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

PROVOZNÍ DOBA
Městského informačního centra

ŘÍJEN, LISTOPAD
PONDĚLÍ

ZAVŘENO

ÚTERÝ – PÁTEK:

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

SOBOTA

9:00 – 13:00

NEDĚLE

ZAVŘENO
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Zprávy z města a městského úřadu
Opakovaná 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.

Služba pro zasílání informací
o poruchách a plánovaných odstávkách ČEZ
Na základě častých dotazů našich obyvatel zveřejňujeme odkaz
na službu ČEZ Distribuce, a. s., která se týká bezplatného zasílání
informací o poruchách a plánovaných odstávkách pro vaše odběrná místa. Po vyplnění formuláře pod odkazem vám budou zasílány
informace e-mailem nebo SMS, které se budou týkat přímo vašich
nemovitostí.
 odkaz: www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.html
Pro jednorázové vyhledávání odstávek a poruch přímo pro konkrétní obec nebo město platí odkaz:
 www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Oprava kamenného křížku ve Františkově
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo
projekt s názvem „Oprava kamenného křížku ve Františkově“. Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
v rámci programu podpory č. 8. 2 Podpora
ochrany přírody a krajiny.
Oprava kamenného křížku spočívala
v kompletním očištění křížku od mechů, li-

šejníků a veškerých povrchových nečistot,
v odstranění dožívajících tmelů z předchozích restaurátorských zásahů, ve zpevnění
zkorodovaných partií a sanaci zbytků reliéfů
včetně injektáže, v dotmelení chybějící profilace a voluty umělým kamenem, ve zhotovení a upevnění nerez armatury, v hydrofobní
a biocidní konzervaci povrchů, v lokální lazurní barevné retuši tmelů a v antikorozním
ošetření lucerny. Dále pak v očištění, vyspárování, vytmelení a v konzervaci schodů.

Na opravu kamenného křížku ve Františkově poskytl Dotační fond Libereckého kraje
dotaci ve výši 21 010,96,- Kč, což činí 48,08 %
z celkových nákladů na opravu křížku. Celkové náklady projektu pak činí 43 700,- Kč.

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ (venkovní posilovna) na sídlišti
Dne 11. dubna 2017 se konala první interaktivní veřejná diskuse
„Spolu pro Rokytnici“, v rámci které se společně odhalilo 14 nejzásadnějších výzev (problémů) pro naše město. Výzvy byly následně
ověřeny veřejnou anketou a vzešlo tzv. Desatero výzev pro Rokytnici, ke kterým bude město ve spolupráci s veřejností hledat společné
řešení.
Cílem města je pak tyto výzvy postupně plnit. Jako první se město
rozhodlo, že splní výzvu:
 F: Děti a mládež „Stůl mladých“ – vybudování volnočasového
areálu (lezecká stěna, skatepark, venkovní posilovna).
Pro umístění workoutového hřiště byla vybrána travnatá plocha
na sídlišti na ppč. 2288/22 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, kde se
nachází staré dětské hřiště (kolotoč a prolézačka).
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Na základě výběrového řízení byla vybrána firma WORKOUT
CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava – Radvanice,
IČ: 03885224, DIČ: CZ03885224.
 Celková cena 1. etapy (rok 2017) 99.843,- Kč včetně DPH
 Celková cena 2. etapy (rok 2018) 99.323,- Kč včetně DPH
V příštím roce bychom chtěli venkovní posilovnu rozšířit o jednotlivé menší posilovací stroje, zaměřené na posílení či protažení určité
svalové partie.

Volby do zastupitelstva města
a do Senátu Parlamentu ČR
OZNÁMENÍ

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Domě dětí a mládeže Pod Střechou, Horní
Rokytnice 467, 512 44 Rokytnice nad Jizerou (společenská místnost
v I. NP)

Starosta města Rokytnice nad Jizerou podle § 29 zák. č. 491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 15 zák. č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním v místě
obvyklým
oznamuje:

pro voliče bydlící:
Horní Rokytnice čp.
9, 15, 19, 20, 23, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 53, 57,
59, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 89, 90, 93, 95, 101,
109, 118, 122, 127, 129, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 152, 153,
154, 157, 159160, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 174, 177, 178, 179,
182, 200, 204, 224, 228, 229, 233, 239, 244, 247, 249, 250, 253, 259,
261, 262, 268, 269, 271, 274, 275, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 293,
296, 298, 300, 301, 307, 311, 316, 321, 325, 327, 328, 331, 334, 342,
350, 352, 363, 364, 366, 373, 376, 379, 386, 387, 389, 394, 395, 396,
399, 408, 409, 411, 418, 431, 432, 433, 436, 438, 440, 444, 445, 453,
456, 459, 461, 463, 464, 465, 467, 473, 480, 481, 482, 484, 485, 489,
491, 493, 494, 499, 503, 505, 510, 512, 513, 515, 519, 520, 521, 522,
523, 524, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 555, 564,
565, 566, 567, 568, 569, 573, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584,
585, 586, 587, 588, 590, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602,
603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 638, 639, 640,
641, 642, 645, 650, 653, 655, 656, 659, 665, 670, 672, 677, 678, 679,
683, 685, 686, 687, 688, 693, 696, 698, 699, 700, 701, 706, 708, 715,
721, 723, 724, 736
Rokytno čp.
2, 7, 9, 10, 12, 20, 22, 23, 28, 31, 32, 47, 59, 60, 65, 80, 81, 96, 97, 106,
111, 118, 145, 169
Františkov čp.
3, 7, 14, 17, 20, 31, 37, 42, 47, 56, 59, 62, 63, 66, 78, 79, 80, 81, 82

o době a místě konání voleb do z astupitelstva
obce a do Senátu Parlamentu ČR

1) Volby do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou a do
Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
 v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
 v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2) Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu Rokytnice
nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou (přízemí, boční vchod, za informačním centrem)
pro voliče bydlící:
Dolní Rokytnice čp.
4, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 43, 44, 51, 57, 59, 60, , 62, 63, 66, 67, 69, 7071, 72, 73, 74, 78,
80, 81, 82, 85, 88, 91, 93, 95, 97, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110,
113, 116, 118, 120, 126, 127, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140,
142, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161,
164, 165, 166168, 173, 174, 176, 179, 180, 184, 186, 190, 192, 194,
199, 203, 207, 208, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 226, 227, 229,
230, 231, 233, 234, 236, 238, 241, 242, 245, 246, 253, 258, 263, 265,
267, 268, 271, 272, 273, 282, 285, 286, 287, 290, 291, 298, 299, 302,
304, 305, 306, 308, 310, 312, 314, 315, 316, 324, 327, 328, 329, 331,
332, 333, 338, 339, 341, 344, 353, 354, 355, 357, 358, 360, 361, 362,
363, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 380, 383,
384, 385, 386, 387, 389, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415,
416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 433, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 448, 452, 453, 454, 455, 480, 481,
482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 493, 496, 498, 502, 503, 505,
506, 507, 509, 511, 515, 517, 520
Horní Rokytnice čp.
1, 2, 5, 6, 7, 18, 167, 183, 188, 191, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 201,
203, 207, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 219, 231, 241, 251, 252, 263,
278, 287, 302, 315, 319, 323, 339, 356, 366, 371, 393, 410, 417, 428,
441, 449, 458, 472, 479, 486, 496, 508, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 560,
562, 563, 591, 592, 593, 617, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 663, 667,
668, 669, 675, 692, 719, 732
Studenov čp. 7, 9, 29
Hranice čp. 46

3) Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb do zastupitelstva obce a do Senátu. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4) V případě voleb do zastupitelstva obce bude voliči umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky.
5) V případě voleb do Senátu bude voliči umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky).
6) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
 v pátek
dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
 v sobotu dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb ve dnech voleb
ve volební místnosti.
V Rokytnici nad Jizerou dne 14. září 2018.
Ing. Petr Matyáš
starosta města
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Přijďte k volbám
5. a 6. října 2018

Vážení spoluobčané,
představujeme Vám kandidátku politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj do komunálních voleb.
Naše kandidátní listina, v čele se starostou Petrem Matyášem, je složena nejen ze zkušených
zastupitelů, ale především z mladých, vzdělaných a aktivních lidí, kteří mají Rokytnici rádi, chtějí tu žít,
pracovat a mají zájem se zodpovědně podílet na budoucnosti našeho města.
Náš volební program vychází z programu, který jsme vám nabídli před čtyřmi lety a navazuje na
něj. V dalším volebním období chceme pokračovat v rozpracovaných záměrech a projektech. Chceme
se opět zaměřit na obnovu městského majetku, energeticky úsporná opatření na budovách města,
opravy místních komunikací a celkový rozvoj Rokytnice nad Jizerou jako významného turistického
střediska.
Naší prioritou je ve spolupráci s krajem oprava hlavní silnice, vybudování nových chodníků
a přechodů pro chodce, vybudování domu pro seniory, přestavba bývalé závodní jídelny na kulturní
centrum a další spolupráce s VHS Turnov při správě vodohospodářského majetku města.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ing. Petr Matyáš
Martin Pozdníček, DiS.
Mgr. Matěj Šimůnek
Mgr. Milan Javůrek
Mgr. Blanka Herčíková
Ing. Bronislav Patočka
Michal Hák
Mgr. Lubomír Molnár, DiS.
Jana Brožová
Radek Novotný
Pavel Novotný
Martin Gebrt
Milan Fojt
Mgr. Radek Šmíd
Ing. Jaroslav Bulušek

42 let, starosta města, SLK
31 let, IT, správce webu, BEZPP
31 let, soukromý podnikatel, BEZPP
37 let, zástupce ředitele ZŠ, BEZPP
38 let, učitelka, BEZPP
30 let, investiční technik, BEZPP
35 let, soukromý podnikatel, BEZPP
40 let, soukromý podnikatel, BEZPP
54 let, vychovatelka, muzejnice, BEZPP
36 let, soukromý podnikatel, BEZPP
33 let, soukromý podnikatel, BEZPP
47 let, lesní, BEZPP
40 let, soukromý podnikatel, BEZPP
46 let, učitel, BEZPP
40 let, komisař PČR, BEZPP

Další informace naleznete na internetových stránkách.

www.slk-rokytnice.cz
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VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ ANO 2011
ROKYTNICE NAD JIZEROUww.anobudelip.cz
ŠKOLSTVÍ A SPORT

• Naší prioritou je všeobecný rozvoj mládeže. Podporovat budeme především sportovní a kulturní aktivity.
• Připravíme dotace, které budou na jméno konkrétního dítěte, a tím bude pomoc rodině intenzivnější.
• Chtěli bychom získat mladé pedagogy, kterým poskytneme adekvátní ubytování a finanční odměnu.
• Část vyučování by měla probíhat v přírodě (např. venkovní den 1x týdně).
• Navážeme spolupráci s různými potenciálními zaměstnavateli, kteří se budou podílet na výchově a vzdělání.
• Plánujeme postavit novou školní tělocvičnu tak, aby vyhovovala současným potřebám a výhledově nové víceúčelové hřiště
před školou.
• V součinnosti se Spartakem budeme chtít zlepšit současný stav vybavení školy a školek (např. sportovní vybavení, volné
jízdenky pro kurzy atd.).
• Po dohodě s majiteli bychom rádi opravili nádrže na koupání a zpřístupnili je veřejnosti.
• Rádi bychom zařídili celoroční provoz lanovky na Lysou horu.

LÉKAŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

• Budeme aktivně řešit zajištění dostatku lékařů a potřebné ambulantní péče.
• Zlepšíme podmínky pro mladé rodiny. Pomůžeme jim především s bydlením.
• Zajistíme přepravu seniorů nad 65 let (např. 4× za měsíc) za zvýhodněnou cenu.
• Zamýšlíme vybudovat nevelký stacionář pro starší spoluobčany.
• Podpoříme podnikatele, kteří za sebou zanechávají dobrou práci.

MĚSTSKÉ SLUŽBY

• To nejdůležitější, co nás čeká, je především boj za zřízení vlastní vodárenské společnosti a ukončení spolupráce s VHS
Turnov.
• Vytvoříme městskou servisní společnost 1. Rokytnická vodárenská a služební, s.r.o. Výhodou je zajišťování služeb pro město
tzv. in-house. Úspory jsou především v zadávání stavebních prací a zakázek.
• Chtěli bychom vytvořit kolektiv cca 10 lidí, kteří by svou pracovní zkušeností a odborností pokryli velkou část běžných prací
i stavebních v našem katastru.

CO BUDEME PROSAZOVAT

• Hospodaření města bude přehledné a srozumitelné.
• Převod vodohospodářského majetku pod správu města.
• Lepší podmínky v systému péče o seniory a hendikepované.
• Zlepšení stavu školství a péče o nejmenší.
• Zlepšení podmínek pro sportování a volnočasové aktivity dětí a mládeže.
• Podporu místních podnikajících a vytváření dalších investičních a pracovních příležitostí.

MICHAL SEIDL

Narodil jsem se v roce 1969 v Praze. Vystudoval jsem SPŠ technická zařízení budov. Prakticky celý profesní život jsem
pracoval jako stavbyvedoucí. Do roku 2010 jsem podnikal ve stavebnictví. V roce 2010 jsem se odstěhoval do tohoto krásného
města. Po komunálních volbách v roce 2014, kdy jsem kandidoval jako člen za hnutí ANO, jsme ve volbách uspěli. Přijal jsem
funkci zastupitele města.
Jsem ženatý, mám dvě děti. Zkušenosti ze stavebnictví a účast na řízení tohoto města mi daly šanci poznat vaše problémy.
V případě svého zvolení do zastupitelstva města se budu zabývat rozvojem a hospodařením města. Ve svém volném čase rád
sportuji a cestuji. V zimě rád lyžuji.

Jako zvolený chci město úspěšné, bohaté a spokojené.

K připomnění Hnutí ANO 2011 vzniklo z Hnutí nespokojených občanů a ti vám sestavili tento program.
Dejte nám takovou sílu hlasů, ať můžeme tento program realizovat.
Rádo se pro vás stane.
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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
ZKUŠENOST, KTERÉ VĚŘÍME  Volební strana č. 3
Naši kandidáti:
1. Petr Kadavý, 42 let
místostarosta města, bez politické příslušnosti

2. Mgr. Marek Nechanický, 32 let
OSVČ, bez politické příslušnosti

3. Ing. Leoš Pavlata, 57 let
výrobní ředitel, bez politické příslušnosti

4. Jana Černá, 61 let
jednatelka společnosti, bez politické příslušnosti

5. Iveta Hanoutová, 42 let
zdravotní sestra, bez politické příslušnosti

6. Mgr. Josef Novotný PhD., 30 let
sociální pracovník, bez politické příslušnosti

7. Ing. Lucie Lukešová, 30 let
vedoucí informačního centra, bez politické příslušnosti

8. doc. MgA. Tomáš Petráň, PhD., 51 let
vysokoškolský profesor, bez politické příslušnosti

9. Kateřina Slavíková, 36 let
vedoucí kanceláře OSH Semily, bez politické příslušnosti

10. Ing. Eliška Krčálová, 33 let
daňová poradkyně, bez politické příslušnosti

11. Lenka Smolová DiS., 41 let
obchodní referent, bez politické příslušnosti

12. Zdeněk Vlas, 26 let
pracovník obchodu s autolaky, bez politické příslušnosti

13. Stanislav Škoda, 43 let
pracovník Drobných služeb města, bez politické
příslušnosti

14. Mgr. Martin Riedl DiS., 43 let
OSVČ, bez politické příslušnosti

15. Václav Vančura, 29 let
záchranář  kynolog, bez politické příslušnosti

Ucházíme se o Váš hlas
v komunálních volbách
5. a 6. října 2018
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Jsme skupinou občanů Rokytnice nad Jizerou, kteří vítají
ve svých řadách všechny, kdo jsou ochotni přispět svým
dílem k rozvoji našeho města.
Naše myšlení není diktováno žádnou ideologií,
nechceme se vymezovat proti nikomu ani proti ničemu,
při rozhodování klademe důraz na svobodu jedince a na
zdravý rozum.
Pozici zastupitele chápeme jako službu občanům, nikoliv
jako způsob seberealizace nebo způsob prosazení svých
zájmů.
Město Rokytnice nad Jizerou by se mělo soustředit na:
•
rekonstrukci komunikací, aktivní hledání zdrojů
finančních prostředků pro rekonstrukci komunikací
•
průběžnou a koncepční údržbu objektů ve
vlastnictví města a maximální využití dotačních
prostředků pro tyto účely
•
realizaci vlastních projektů obsažených v
zásobníku projektů, který je součástí Strategického plánu
rozvoje města jako například: Vybudování vyhlídkového
lesoparku věže na vrchu Stráž, Vybudování zábavního,
kulturního a volnočasového parku, Vybudování
komunitního domu seniorů, Vybudování víceúčelového
sportovního hřiště a výstavba dětských hřišť a
odpočinkových míst a další.
•
podporu spolupráce mezi jednotlivými skupinami
a jednotlivými aktéry působícími na území města; pouze
spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, mezi
městem a podnikateli, zájmovými sdruženími a spolky
nás dovede k vytyčenému cíli  k tomu aby Rokytnice nad
Jizerou byla příjemné místo pro bydlení, práci, sport a
odpočinek
•
na spolupráci s okolními obcemi potažmo se
všemi obcemi v turistickém regionu Krkonoše, a to
především v oblasti cestovního ruchu, odpadového
hospodářství, vodohospodářství a dalších oblastech, kde
je meziobecní spolupráce možná a přínosná
•
podporu rozvoje cestovního ruchu jako jedné z
největších příležitostí budoucího rozvoje města a na
spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty

Do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou vstupuje poprvé politické hnutí
SPD – Tomio Okamura

SPD se po úspěchu v krajských volbách v roce 2016 a
sněmovních volbách 2017 stala pevnou součástí domácí
politické scény.
SPD bude i na úrovni samospráv prosazovat v první řadě
zájmy našich občanů, rodin s dětmi, důchodců a invalidů,
kteří řádně pracují, před nepřizpůsobivými paralelními
společnostmi, které nikdy nepracovaly a to přesto, že jsou
práce schopní a žijí převážně z různých neadresných
sociálních dávek z našich daní.
Nyní SPD přichází se svým programem žádat voliče o podporu ve velmi důležitých komunálních
volbách s jasným cílem – zvýšení úrovně kvality života a vybudovat města a obce jako bezpečné,
moderní a funkční.
Pro splnění tohoto cíle jsme stanovily základní priority, které se zavazujeme splnit především v
oblasti bezpečnosti, sociální oblasti a dopravy.
Mezi naše hlavní programové body patří:
deprivatizace vody do rukou obce,
čisté a bezpečné město,
podpora místních podnikatelů a turistického ruchu,
důležité otázky města řešit pomocí obecního referenda.
Seznam členů SPD kandidujících do komunálních voleb:
Poř. Číslo

Jméno

Věk

1

Schneider Robert

52

2

Doubek Petr

54

3

Šanko Josef

33

4

Schneider René

45

5

Škrabálek Milan

52

6

Korbelář Radim

57

7

Winter Antonín

64

8

Opočenský Vladimír

63

9

Železný Zdeněk

58

10

Škába Martin

30

11

Červenka Tomáš

28

12

Ságner Jakub

31

13

Doležal Antonín

75

14

Sedláček Tomáš

53

15

Šírová Eva

59
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750 leté výročí našeho partnerského města Wojcieszów

Naše polské partnerské město Wojcieszów letos oslavilo 750 let
své existence. Odběratelé e-mailingového rozesílání novinek a důležitých informací byli pozváni na OSLAVY 750 letého výročí přímo
do Wojcieszówa. Komfortní dopravu a bohaté občerstvení i kulturní
program zcela financovalo město Wojcieszów.
11. srpna 2018 si tak zúčastnění z řad obyvatel, hasičů, Klubu
českých turistů, klubu důchodců i dětí užili příjemný den ve společnosti zástupců dalších partnerských měst - Hostinného a Kaufungenu v Německu. Po slavnostním nahlédnutí do historie města
následovalo otevření zrekonstruované fontány a prohlídka města,
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která nás zavedla na místo konání doprovodného programu oslav.
Děti se vydováděly na skákacích hradech a bungee trampolínách,
dospělí si užili vystoupení kapel, někteří se dokonce zapojili do volejbalového turnaje. Společně jsme obdivovali úžasné představení
bojového taekwonda, kouzelníka a čekalo nás i výborné pohoštění.
Prostě jsme si užili báječný den a věřím, že ti, kteří se odhodlali jet
s námi, nelitovali a den v partnerském městě Wojcieszów jim přinesl
zajímavé poznání.
za MIC Jitka Hrušková

Rokytnická svatomichaelská pouť 28. až 30. září 2018
Konec září se v Rokytnici nad Jizerou tradičně nese v duchu konání
SVATOMICHAELSKÉ POUTI, letos obohacené o páteční sváteční den
a spoustu doprovodných akcí.
Na kolotoče a další POUŤOVÉ ATRAKCE můžete vyrazit už v pátek
na centrální parkoviště v Horní Rokytnici.
I tento rok se přidá Skiareál Rokytnice nad Jizerou se svým největším kolotočem – LANOVOU DRÁHOU NA LYSOU HORU. Po 3 dny
(28. – 30. 9.) si můžete užít výjimečnou okružní jízdu.
V sobotu 29. 9. bude jezdit turistický VLÁČEK z Dolního náměstí na
pouť a dále až k lanovce na Lysou horu zcela zdarma.
Sobota přinese bohatý doprovodný program. Stánky s rozmanitým zbožím a občerstvením, malování na obličej, oblíbené dřevěné

atrakce pro děti, výrobu skleněných zvířátek na přání a samozřejmě
si budete moci zakoupit nový ROKYTNICKÝ KALENDÁŘ s historickými
fotografiemi.
Odpoledne zahájí naše MAŽORETKY, svými písněmi potěší KRKONOŠSKÁ DECHOVKA, country kapela NABOSO, muzikálové a pohádkové písně přiveze sbor HARMONIA. Kouzelník vykouzlí obří magické
BUBLINY a naučí dělat ty největší bubliny i vás. V podvečer zahraje
skupina BARBARELLA a sobota vyvrcholí velkým OHŇOSTROJEM.
KOSTEL sv. Michaela, archanděla zpřístupní během víkendu svůj
interiér i věž a možná přinese velké překvapení…

PLAKÁT NA STRANĚ 20 »

 PODĚKOVÁNÍ
Na první den školního roku asi dlouho nezapomene žák naší
základní školy, který zkolaboval na autobusové zastávce. Velmi
pohotově a příkladně se však zachovala žákyně naší školy Kristýna Houdková ze 7. A, která se snažila sehnat pomoc. Pan Stanislav
Škoda a pan Lukáš Kousal z Drobných služeb města, kteří právě
projížděli kolem, rychle přispěchali a zavolali rychlou záchrannou
službu. Kolemjdoucí David Pampel zareagoval velmi pohotově
a poskytl chlapci nezbytnou první pomoc. I díky jejich snaze a pomoci se zabránilo možným komplikacím chlapcova zdravotního
stavu. Ani jeden z nich nechtěl o své pomoci mluvit a považují ji za
něco naprosto samozřejmého…
My bychom ale rádi veřejně a upřímně poděkovali všem, kteří
se na pomoci chlapci podíleli a dokázali, že nejsou k osudu ostatních lhostejní.
vedení ZŠ

Pozvání Domova důchodců
Rokytnice nad Jizerou
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás touto cestou pozvali na den otevřených dveří do Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou, který
proběhne v rámci Týdne sociálních služeb, který je tento rok vyhlášen na 8. – 14. 10. 2018.

Den otevřených dveří v našem Domově důchodců
se bude konat v úterý 9. října 2018
od 8.30 do 17.00 hodin.
Těšíme se na Vás.
kolektiv zaměstnanců DD

Základní škola - speciální třída v Rokytnici nad Jizerou
nabízí

PRODEJ DUŠIČKOVÉ VAZBY
Závazné objednávky do 19. 10. 2018
na telefon 481 522 434, 725 337 270
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Mateřská škola Horní Rokytnice
Prázdniny utekly jako voda a my se opět hlásíme se zprávičkami ze
žluté školičky. Nejdříve bychom se ale chtěli vrátit na konec školního
roku…
Předposlední školní den, jak již bývá tradicí, proběhla maturitní zkouška předškoláků. Naši budoucí prvňáčci museli splnit zadané úkoly před kamarády z celé školky. Všichni obstáli na výbornou
a mohli si tak obléknout tričko předškoláka. Spolu s ním si odnesli
i maturitní vysvědčení, portfolio výtvarných prací a pracovních listů za
celou školní docházku a v upomínku na školku knížku. Maturitu jsme
řádně oslavili šampaňským a zákusky.

V srpnu jsme se opět sešli, a to i s našimi kamarády z dolní školky.
Léto bylo letos opravdu krásné a horké a my si ho užívali plnými doušky, hlavně ve vodě. Touto formou bychom chtěli poděkovat manželům Davidovým za jejich péči o chod bazénů i množství nafukovacích
hraček, které dali dětem k dispozici, a tím jim umožnili příjemné prožití tropických dnů.

Tentýž den odpoledne proběhla premiérová besídka ke „Dni otců“.
Tatínkové se se svými ratolestmi aktivně zapojili do „čtyřboje“ – příprava svačinky pro maminku, přebalení miminka, stavba puzzlí a co
nejvyšší věže z kostek. Na závěr programu byla představena společně
nacvičená skladba dětí a paní učitelek. Podle ohlasů to určitě nebyla
premiérová a zároveň derniérová akce pro tatínky.

A nyní k novému školnímu roku… Již druhý zářijový týden jsme odstartovali plavecký výcvik v Jilemnici. Stejně jako loni jezdíme linkovým
autobusem a děti tak mají dostatek prostoru na usušení, vyfénování,
svačinu atd. Opět ušetříme za jízdné a naučíme se, jak se chovat v dopravním prostředku.

Odpoledne se překulilo v podvečer a naše předškoláčky čekalo
poslední přespání ve školce a s ním spojená stezka odvahy. Letos se
bylo opravdu čeho bát… V připravené truhličce s pokladem totiž číhali
obrovští pavouci sklípkani (přesněji jejich svléklé kůže). Všichni jsme
si poslední spaní a den užili, jak se patří. Moc děkujeme rodičům za
krásné dárečky a našim, teď již prvňáčkům, přejeme mnoho úspěchů
ve škole!!!
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Co nás čeká během září a října?
společná schůzka s rodiči
návštěva zubního lékaře
pěší výlet k „Saním“
výlet do Dinoparku + jízda zubačkou
běh „O pouťový koláč“
Příjemné prožití podzimních dnů vám přejí dětičky
a kolektiv pracovníků ze žluté školičky.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Liberečtí záchranáři v nových vozech
Od konce září jezdí Libereckým krajem několik nových vozů Zdravotnické záchranné služby. Díky obměně vozového parku vyjíždějí
zdravotníci na pomoc lidem v deseti nových Mercedesech a čtyřech
Škodách Kodiaq. Nové jsou i některé referenční vozy (4 Škody Rapid
a 1 Škoda Octavia).
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. „Předpokládáme, že po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit
jako záložní vozidla“, řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. V této souvislosti řekl, že situace, kdy některé sanitní vozy měly najeto přes 200
tisíc kilometrů, byla již krizová. A počty najetých kilometrů byly také
hlavním kritériem pro rozhodnutí, kde a které konkrétní vozy budou
nahrazeny. „Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná auta, některá jsou v provozu sedm a více let. Musíme ale
vycházet z finančních prostředků, které máme“, vysvětlil. Do celkové
ceny vozů se totiž nepromítá jen pořizovací částka za tovární vozidlo,
velkou položku tvoří zejména přestavba aut na sanity. Znamená to
nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme, aby do aut bylo například možné
nasadit elektrická nosítka, aby v nich byly speciální zásuvky pro zapojení inkubátorů nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což
je přístroj na transport pacienta v přímém ohrožení života. To některé starší vozy nesplňují“, uvedl. Své vlastní postřehy, které vycházejí
z dlouholetých zkušeností z výjezdů, do vybavení sanit promítli i sami
záchranáři. Právě oni nejlépe vědí, na jakém místě kde a co v sanitě
potřebují. „Je v našem zájmu, abychom při práci pro pacienty měli vše
po ruce, aby vybavení vozů bylo co nejúčelnější. Snad se nám to podařilo“, zdůraznil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes je 41,5 milionů korun. Přes
28 milionů z této částky poskytl dotací Liberecký kraj, zbytek hradí
záchranka z vlastních zdrojů. Sanitky dodává na základě rámcové
smlouvy firma Fosan. Dalších 12 vozů předá záchranářům v příštích
dvou letech. Deset sanit z celkového počtu bude mít i samonakládací
nosítka s nosností 300 kg pro těžké pacienty. Za kompletní zakázku
ZZS LK zaplatí 92 milionů korun.
Za lékařské vozy randez vous Škoda Kodiaq liberecká záchranka z vlastních zdrojů zaplatila 6 milionů korun, referenční vozy stály
necelé dva miliony, které byly téměř kompletně pokryty z dotace od
Libereckého kraje.

Proč v sanitce nemusí být vždy lékař
„Ale vy nejste lékař! Čekali jsme lékaře. A to mi ani nedáte prášky
nebo nenapíšete recept?“ I s takovými reakcemi se dnes bohužel pracovníci zdravotnické záchranné služby setkávají. A nejsou to případy
ojedinělé. Mnozí lidé si bohužel stále záchranku zaměňují za lékařské
služby v pohodlí domova.
Záchranář je ale označení pro člověka, jehož úkolem je zachraňovat osoby, zvířata i věci před nebezpečím nebo poškozením. Hlavním
úkolem záchranářů je zachraňovat lidské životy. Sanitka není zmenšená nemocnice, ba ani laboratoř, nedisponuje diagnostickými přístroji, jako je ultrazvuk, rentgen, CT, a další technikou, kterou lékař
potřebuje k přesnější diagnostice problému. I léky, které jsou v sanitce k dispozici, mají poměrně omezený charakter a není jich mnoho.
Téměř všechny jsou navíc určeny k injekční aplikaci, aby jejich nástup
byl co nejrychlejší. Podporují životní funkce, tlumí bolest, uklidňují. Záchranář ani lékař Zdravotnické záchranné služby nemůže odejít od
pacienta a nechat mu krabičku léků, nedisponuje ani recepty, kde by
mohl léky předepsat.
Zdravotnická záchranná služba je přednemocniční péče – jejím
hlavním posláním je tedy záchrana života a primární ošetření, v případě potřeby pak následné předání lékařům v nemocnicích, kteří již mají
potřebné diagnostické možnosti, přístroje a možnosti léčby.
Proč tedy v sanitě nemusí jezdit lékař? V rámci přednemocniční
péče není tak velký rozdíl, zda k vám přijede lékař či zkušený záchranář, oba se budou snažit udělat to nejlepší, co v danou chvíli mohou.
Zdravotnického nelékařského personálu je na záchrance nejvíce, pracují zde zdravotní sestry se specializací a zdravotničtí záchranáři, tedy
absolventi bakalářského studia nebo absolventi tříletého studia na
vyšší odborné škole.
Pokud k pacientovi přijede sanita bez lékaře, posádka má vždy
možnost (v některých případech povinnost) s ním situaci telefonicky
konzultovat. Lékařů na Zdravotnické záchranné službě pracuje méně
a vyjíždějí za pacienty pouze v případech, kdy má jejich přítomnost
opodstatnění. Operátoři na tísňové lince navíc situaci u všech případů
vždy sledují a ve spolupráci se záchranáři vyhodnocují a mají možnost
lékaře v případě potřeby vyslat na místo.
Letošní letní měsíce byly pro Zdravotnickou záchrannou službu
velmi náročné. Každá z třiceti posádek ve službě za svou dvanáctihodinovou směnu vyjížděla k pacientům v průměru devětkrát.
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 6. 7. – 21. 10. | Kouzlo lidových chaloupek v Rokytnici nad
Jizerou – výstava fotografií Mgr. Petra Luniaczka – Muzeum
a Galerie Starý kravín, Františkov
 6. 10., 20:00 | Mariachi Azteca – večer plný mexické hudby –
hospůdka U Vocta
 7. 10., 17:00 | Příběhy proti smutku – zastavení na cestě života…
tentokrát nad moudrostí zbožných chasidů a nad židovskými
písněmi, kaple mistra Jana Husa
 13. 10., 16:00 | Malý princ – divadelní představení na motivy
knihy Antoina de Saint-Exupéryho, uvede DS Tyl Slaná, v KD,
vstupné: 50,- Kč
 14. 10., 17:00 | Díkůvzdání za úrodu – bohoslužba, kaple mistra
Jana Husa
 30. 10., 19:30 | Hledání ztraceného ráje – absurdní komedie,
hrají Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský, v KD, vstupné: 300,- Kč
 2. 11., 19:30 | Sen noci svatojánské – uvede Divadlo V Roztocké
z Jilemnice, v KD, vstupné: 80,- Kč
 23. a 25. 11., 19:30 | A je to v pytli! – divadelní komedie, uvede
DS Jirásek Rokytnice nad Jizerou, v KD, vstupné: 60,- Kč
 8. 12., 13:00 – 17:00 | Vánoční trhy – na Dolním náměstí - stánky,
občerstvení, kulturní program
 16. 12., 16:00 | Nezbedná pohádka – uvede DS Krakonoš Vysoké
nad Jizerou, v KD, vstupné: děti zdarma, 50,- Kč / dospělý

 Harrachov
 26. 10. | Výsadba stromu svobody – u příležitosti oslav 100. výročí
založení republiky + koncert pěveckého sboru Mládí
 16. – 17. 11. | Mezinárodní festival outdoorových filmů – David
wellness hotel Harrachov
 16. 11., 17:00 | Toulky po fortifikacích v Evropě a v Kérkonoších
– o Muzeu lehkého opevnění u rozhledny Štěpánka, o historii
fortifikace v Evropě i v Krkonoších a o mnoha dalších s tím
spojených zajímavostech bude přednášet Jiří Dušek. David
wellness hotel Harrachov
 17. 11., 17:00 | Z prokletých hor do Albánie – multimediální
cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové. David wellness hotel
Harrachov

 Vysoké nad Jizerou
 12. – 20. 10. | Krakonošův divadelní podzim – XLIX. národní
přehlídka venkovských divadelních souborů
 2. 11., 17:00 | Staré obchodní cesty v Horním Pojizeří aneb
kde se vzal ve Vysokém poklad – přednáška PhDr. Jiřího Sajbta
v malém sále divadla Krakonoš o historii našeho kraje, vstupné:
50,- Kč
 24. 5. 2018 – 31. 5. 2019 | Jak šel čas lékárnou – výstava ve
2. poschodí vlastivědného muzea
 13. 7. – 31. 12. 2018 | Výstava o dr. Karlu Kramářovi – výstava
k 100. výročí uvedení Karla Kramáře do funkce předsedy vlády
samostatného Československa – ve vlastivědném muzeu

 Jablonec nad Jizerou
 10. 11., 18:00 | Veselá trojka Pavla Kršky – hudební vystoupení
v KD, vstupné: 200,- Kč

 Paseky nad Jizerou
 27. 10. | Pasecký Bloudil – 2 - 4 členné týmy obcházejí jednotlivá
kontrolní místa. Počet účastníků je omezen!
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 Jilemnice
 3. 10., 19:00 | Gedeonův uzel – divadelní hra, účinkují Vilma
Cibulková a Alžbeta Stanková, vstupné: 340,-/ 320,- Kč
 8. 10., 18:00 | Francie - Švýcarsko - Itálie - Rakousko 2017 –
cestopisná přednáška o měsíční cestě PaedDr. L. Tureka alpskými
zeměmi, vstupné: 80,- Kč
 14. 10., 15:00 | O kouzelném semínku – pohádka, vstupné: 70,- Kč
 16. 10., 19:30 | Narozen 28. října – divadelní hra z dob první
republiky s písničkami Karla Hašlera i hity Osvobozeného divadla,
uvede DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou, vstupné: 90,- / 70,- Kč
 18. 10., 19:00 | Koncert Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska –
vystoupení jedné z nejpopulárnějších českých zpěvaček, vstupné:
990,- Kč
 22. 10., 18:00 | Netradiční putování Norskem – cestovatelská
přednáška Michala Přikryla, vstupné: 80,- Kč
 24. 10., 18:00 | Slavnostní večer k výročí 100 let Československa
– udělení ocenění Města Jilemnice osobnostem, které významně
přispěly k rozvoji a reprezentaci Jilemnice v různých oblastech
společenského života
 24. 10., 20:00 | Andrea Tögel Kalivodová a Moravské klavírní
trio – koncert k výročí 100 let Československa
 10. 11., 17:00 | Malý princ – divadelní představení na motivy knihy
Antoina de Saint-Exupéryho, uvede DS Tyl Slaná, vstupné: 70,- Kč
 12. 11., 18:00 | Napříč Jižní Amerikou (Peru, Bolívie, Argentina
a Brazílie) – prezentace fotografií a krátkých videí Ládi Chluma
z Poniklé a jeho přátel, vstupné: 60,- Kč
 18. 11., 19:30 | Módní přehlídka TS Paul - Dance Jilemnice –
vstupné: 150,- Kč
 20. 11., 19:00 | Čechomor - 30 let – vánoční koncert skupiny
Čechomor s hostující zpěvačkou Martinou Pártlovou, vstupné:
590,- Kč
 25. 11., 19:00 | Zub za zub – detektivní hra, účinkují Dana
Batulková, Oldřich Vízner, Veronika Jeníková a další
 28. 11., 19:00 | Vánoční koncert - zpěvačka Soňa Norisová
a vokální skupina Fragile – vstupné: 320,- Kč v předprodeji,
360,- Kč na místě
 2. 12., 15:00 | Jak nás vidí andělé – hra přináší vánoční atmosféru
a přibližuje zvyky a tradice vánočních svátků. Po představení
následuje Mikulášská nadílka. Vstupné: 70,- Kč.
 3. 12., 18:00 | Legenda jménem T-rex – novinky z výzkumu přináší
přednáška Vladimíra Sochy, vstupné: 80,- Kč
 15. 12. | Vánoční jarmark s ohňostrojem

 Semily
 18. – 20. 10. | Semilský paroháč – 20. ročník přehlídky divadelních
a loutkářských souborů
 31. 10., 19:00 | Besídka divadla Sklep – pásmo humorných
scének, účinkují Milan Šteindler, David Vávra, Hana Navarová
a další, vstupné: 300,- Kč
 15. – 18. 11. | Za posledním puchýřem – jedna z největších
turistických akcí ve střední Evropě, zakončení turistické sezóny,
tentokrát na pomezí Krkonoš a Českého ráje, bohatý doprovodný
program
Výstavy v Semilech:
 1. 6. – 25. 11. 2018 | Výstava k 80. výročí vzniku sboru Karla
Farského – sbor Karla Farského
 8. 6. – 31. 12. 2018 | Vznik Československa a severovýchodní
Čechy – období let 1918 - 1920 v našem regionu – Státní okresní
archiv Semily
 21. 8. – 25. 11. 2018 | Plíživá kontrarevoluce v Semilech - 1968 –
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 8. 9. – 25. 11. 2018 | Milan Chabera - Velká komunikace – malba,
kresba – Muzeum a Pojizerská galerie Semily

PROGRAM KULTURNÍ DŮM Rokytnice nad Jizerou – PODZIM 2018
Pátek, neděle 28. a 30. září 2018, 19.30 hod.

Úterý, 30. října 2018, 19.30 hod.

Pátek, neděle 23. a 25. listopadu 2018, 19.30 hod.

A JE TO V PYTLI! – DS Jirásek Rokytnice

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
– Agentura Nordproduction

A JE TO V PYTLI! – DS Jirásek Rokytnice

PREMIÉRA DIVADELNÍ KOMEDIE. Děj se
odehrává v Londýně. Život manželů Kerwoodových zkomplikují nečekané problémy, počínaje pašovanými cigaretami a
konče tajuplným pytlem, který je zdrojem
veselých i téměř hororových zápletek. Většinu komplikací mají na svědomí Dick a Harry
se svými geniálními nápady, jak pomoci Velkému bratru Tomovi. Název A je to v pytli!
není jednoznačný a pointa je nečekaná.
 Vstupné: 60,- Kč

Hrají: Ivana Jirešová, Zdeněk Podhůrský
V komedii se setkáváme s milostnou dvojicí ve čtyřech životních etapách. Zatímco
ovšem v reálném životě hrdinové postupně
stárnou, v našem příběhu je to opačně, do
hotelového pokoje přicházejí aktéři vždy
mladší a mladší, jako by se jejich život ode-

Divadelní komedie. Děj se odehrává v Londýně. Život manželů Kerwoodových zkomplikují nečekané problémy, počínaje pašovanými cigaretami a konče tajuplným

Sobota, 13. října 2018, 16.00 hod.
MALÝ PRINC – DS Tyl Slaná
Hra o tom, že „dospělí jsou prostě divní“,
protože všichni dospělí byli kdysi dětmi,
i když většina z nich už na to zapomněla. Příběh začíná někde na Sahaře, kde se
opuštěný letec setkává s tajemným Malým
princem, který na Zem přichází z planetky
„o něco větší, než byl sám“ a vypráví mu
o své podivuhodné životní pouti. Postupně
dospěje k poznání, že „správně vidíme jen
srdcem svým“ a že máme odpovědnost za
ty, které máme rádi.
 Vstupné: 50,- Kč

hrával pozpátku. S Adamem a Evou se seznamujeme nejprve v jejich 80 letech, pak
v 60, ve 40 a nakonec v 18 letech, tedy v jakémsi čtveru životních období, symbolizujícím zimu, podzim, léto a jaro. Přitom se jejich epizody odvíjejí vždy v současnosti, jako
by se vnější čas kolem zastavil. Stejný hotelový pokoj, stejné zařízení, jen naše dvojice
vždy o etapu mladší.
 Vstupné: 300,- Kč
Pátek, 2. listopadu 2018, 19.30 hod.
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ – DS Jilemnice
Tento kouzelný příběh odehrávající se o májových svátcích by se nejspíš nikdy nestal,
nebýt jedné čarovné noci, která všechny bytosti pojí, rozděluje a znovu svádí dohromady. Dva páry poblázněných milenců a dva
páry královské se stávají součástí magické
letní noci, během níž je vše dovoleno a stát
se může cokoliv. Je to však opravdu jen láska, co je spojí…?
 Vstupné: 80,- Kč

pytlem, který je zdrojem veselých i téměř
hororových zápletek. Většinu komplikací
mají na svědomí Dick a Harry se svými geniálními nápady, jak pomoci Velkému bratru
Tomovi. Název A je to v pytli! není jednoznačný a pointa je nečekaná.
 Vstupné: 60,- Kč
Neděle, 16. prosince 2018, 16.00 hod.
NEZBEDNÁ POHÁDKA – DS Krakonoš
Vysoké nad Jizerou
Pohádka, která zavede malé i velké diváky do
kouzelného světa Ladových pohádek.
 Vstupné: děti ZDARMA, dospělí 50,- Kč

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci září a říjnu 2018 tito naši spoluobčané:
80 let Jindřišek Václav
Mařasová Jana
Šimek Jindřich
81 let Havel Jan
Mach Josef
Šírová Lenka
Kučera Jaroslav
82 let Koldovský Jaroslav
Vodička Antonín
83 let Hejralová Margita

84 let Patočka Miloslav
Cimplová Milada
Kynčlová Alena
85 let Kocourek Miroslav
Sedláková Hermina
86 let Husenicová Zlatuška
87 let Pavlatová Helena
Kynčl Bohumil
Řehořková Marie
Ledlová Maria

88 let Patočková Dagmar
Košťáková Anežka
Prokopcová Eva
89 let Prajzler Karel
90 let Pajurková Miloslava
93 let Holatová Hana

Všem oslavencům blahopřejeme!
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Historie Rokytnice nad Jizerou
Připojení Rokytnice nad Jizerou k Československu v roce 1918
Ondřej Vašata, článek z časopisu Krkonoše
Vznik československého státu 28. října
1918 se v českých zemích setkal s pozitivní
reakcí pouze u českého obyvatelstva. Oblasti se silnou německou většinou se s jeho
existencí odmítly smířit a vytvořily si vlastní
republiky, které se měly stát součástí státu Německé Rakousko. Nejinak tomu bylo
i v severovýchodních Čechách, kde existoval
stát Deutschböhmen se sídlem v Liberci, pod
jehož pravomoc spadala až do prosince 1918
i Rokytnice nad Jizerou. Tato zajímavá kapitola z dějin města stála dosud na okraji zájmu
historiků. Významný zdroj informací představuje fond Okresní úřad Jilemnice, konkrétně
tzv. prezidiální spisy z let 1893 – 1942, uložené ve Státním okresním archivu v Semilech.
Cenné údaje o průběhu sklonku roku 1918
na Rokytnicku přináší i kniha Jaromíra Horáčka Jilemnicko. Světová válka – převrat, kterou
vydalo město Jilemnice v roce 1938.
V průběhu podzimu 1918 si stát Deutschböhmen vybudoval základní organizační
strukturu. V jednotlivých okresech na jeho
území se zřizovaly okresní národní rady
(Bezirksnationalräte), které tu měly převzít veškerou moc jménem liberecké vlády.
Rady měly vykonávat svou činnost vedle již
stávajících okresních hejtmanství (Rokytnice nad Jizerou spadala pod hejtmanství v Jilemnici) a zastupitelstev s úkolem připravit
přechod dosavadních správních institucí do
nového státu. Rady zároveň sloužily jako
poradní orgán vlády, který monitoroval situaci v jednotlivých regionech a pravidelně
o ní podával zprávy do Liberce. Posláním
rad bylo také sjednocovat zástupce zájmových organizací a politických stran, postarat
se o zřízení lidobrany (Volkswehru) a rovněž
neustále bojovat za právo na sebeurčení
pohraničních provincií. Pod kontrolu vlády
Deutschböhmen se tenkrát dostaly rovněž
oblasti v Krkonoších s německou majoritou,
tedy i Rokytnice nad Jizerou, kde se v listopadu 1918 vytvořila lidová rada (Volksrat)
se zastoupením všech složek obyvatelstva.
Z nařízení zemské vlády Deutsch-böhmen se
zastupitelstvo Rokytnice nad Jizerou usneslo na tom, aby byl v místě zřízen Volkswehr
o síle 60 mužů a aby jeho členové byli z důvodu udržení veřejného pořádku a klidu
ozbrojeni. Rokytnický Volkswehr byl sestaven z mužů různých vojenských hodností,
ročníků 1869 – 99. V dochovaném seznamu
je uvedeno 59 osob bytem v Rokytnici, z toho
26 v Horní Rokytnici, 20 v Dolní Rokytnici,
11 v Rokytnu a po jedné z Vilémova a Studenova. Zemská vláda v Liberci podpořila
činnost rokytnického Volkswehru dodávkou
60 pušek systému Werndl spolu s 4 000 ostrými náboji. (Tyto jednoranné pušky byly
v rakousko-uherské armádě zaváděny od
r. 1867 jako náhrada předovek po prohrané
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válce s Pruskem. Po dvou desetiletích je vystřídaly modernější opakovačky, v 80. letech
zůstaly ve výzbroji finanční stráže. Během
1. světové války byly – již beznadějně zastaralé – ze skladů vydávány především domobraně čili Landwehru, pozn. red. časopisu
Krkonoše). Pušky s bajonety byly rozdány
mužstvu s úkolem střežit nádraží v Rokytnici, aprovizační čili zásobovací skladiště, sídla
úřadů a další důležitá místa, a to pro případ
plenění ze strany vojáků navracejících se
domů z bojišť právě skončené světové války.
Zbraní ale zřejmě nakonec nebylo vůbec potřeba, neboť v polovině prosince 1918, kdy je
Volkswehr vracel, bylo předáno opět 4 000
nábojů.
V čele rokytnického Volkswehru stál policejní strážmistr Josef Vater. Jednotka byla
rozdělena na dva oddíly po třiceti mužích,
jejichž prozatímními veliteli se stali šikovatelé
Emil Lucke z Dolní Rokytnice čp. 330 a Franz
Pech z Horní Rokytnice čp. 432. Do činnosti
rokytnického Volkswehru zasáhl i strážmistr
František Wettengl, který se měl zasazovat
o to, aby lidobrana „nevystupovala jako nějaký oddíl bojovný“ a aby v případě příchodu
československého vojska do Rokytnice nekladla odpor.
Jedním z úkolů Volkswehru bylo zabránit
pašování, respektive vývozu potravin z regionu. Zejména z průmyslového Jablonce nad
Nisou a jeho okolí se sem totiž vydávaly osoby, které v Rokytnici a Vítkovicích nakupovaly
potraviny a poté je většinou za nepřiměřeně
vysoké ceny dále prodávaly. To vše se dělo
v době tvrdého lístkového systému, kdy byla
většina potravin na příděl a mnoho lidí hladovělo. V drtivé většině tenkrát rokytnický
Volkswehr zabavoval máslo, pouze ojediněle maso, sýry či tvaroh. Víme, že například
mezi 3. a 8. prosincem 1918 zadržel celkem
15 osob s podezřelými potravinami. Připomeňme si několik případů. Antonu Möwaldovi z Liberce bylo zabaveno máslo o váze
1,35 kg, které koupil od Franze Fischera
z Vítkovic. Zabavené máslo bylo odevzdáno obchodníkovi Franzi Müllerovi (dotyčný
byl s největší pravděpodobností členem rokytnického Volkswehru), u nějž byla sběrna
másla. Hugo Kraus z Krausových bud koupil
dvě kila másla od Wenzela Krauseho rovněž
z Krausových bud. Také v tomto případě putovaly potraviny do sběrny másla k F. Müllerovi. Fritz Zinnecker z Desné zase koupil
v Křížlicích 7,65 kg másla a 5,85 kg tvarohu.
Máslo skončilo opět ve sběrně u F. Müllera,
zatímco tvaroh u zdejšího Volkswehru. Jediný případ zabaveného masa představovalo
17,5 kg telecího, které bylo konfiskováno
Eduardu Müllerovi z Horního Polubného.
Maso bylo prodáno členům rokytnického
Volkswehru.

Československý stát nebyl v prvních
dnech své existence schopen zajistit odbojné
pohraničí. První krok k vojenskému zajištění
středních a západních Krkonoš provedl až na
konci listopadu. Dne 28. listopadu 1918 bylo
vojenské velitelství v Jičíně telefonicky požádáno o zajištění nádraží v Martinicích z toho
důvodu, že na trati v úseku Trutnov – Martinice byly všechny stanice až do Kunčic obsazeny ozbrojenou německou stráží a údajně
dokonce existoval plán separatistů obsadit
se dvěma kulomety také Zálesní Lhotu. Na
Jilemnicku tehdy panovaly obavy, že „v případě potřebných represálií proti Trutnovu
mohla by německá stráž ozbrojená pokusiti
se obsaditi též české nádraží v Martinicích,
odkud vede místní dráha k Jilemnici a dále
k horám a způsobiti potíže v dopravě aprovizace pro celý politický okres jilemnický“. Odpověď z Jičína byla rychlá a již 30. listopadu
dorazilo na nádraží v Martinicích 32 mužů
s jedním důstojníkem z 11. střeleckého pluku. Jejich výzbroj mimo jiné tvořily dva kulomety. Ubytovali se v hostinci U Horáčků
a okamžitě začali střežit nádraží. Nedlouho
poté (7. prosince 1918) čs. vojsko obsadilo
bez odporu i Vrchlabí.
Za situace, kdy se hroutila autorita státu
Deutschböhmen v jednom městě za druhým, rezignovali i Rokytničtí. Dopoledne
12. prosince 1918 (uváděn i 13. prosinec) složil místní Volkswehr zbraně. Pušky a munice
byly uloženy v zasedací místnosti městského
úřadu v Rokytnici nad Jizerou, kde je následující den převzal okresní četnický velitel Jiří
Drda z Jilemnice. Dne 16. prosince zbraně
převezl do Jičína za asistence dvou vojáků důstojník od 11. střeleckého pluku. Téhož dne
slíbili zástupcům Okresního národního výboru v Jilemnici poslušnost zaměstnanci poštovních úřadů v Novém Světě a v Harrachově
a rovněž celního úřadu v Novém Světě. Stejnou proceduru musel v tento den podstoupit v Rokytnici nad Jizerou i komisař finanční
stráže Alois Barthell, naddozorce finanční
stráže Hugo Formann a z poš¬tovního úřadu v Horní Rokytnici poštmistr Friedrich Hille
a poštovní oficiál Josef Staude.
Cenné vylíčení přechodu Rokytnicka do
struktur čs. státu, byť bez dat, napsal Jaromír
Horáček (1900 – 1976): „Do Rokytnice se vypravil pravděpodobně ještě v roce 1918 starosta dr. Čermák jako předseda Okresního
národního výboru s přednostou jilemnického berního referátu Jaroslavem Starým. První jejich cesta byla na berní úřad v Rokytnici.
Představivše se vedoucímu úředníku, žádali
od něho především určité prohlášení, nevede-li účet provincie Deutschböhmen. Ujistil
oba naše zástupce, že sice něco takového
bylo, ale už je vše v pořádku a daně se vybírají jménem republiky. Z berního úřadu šli na

poštu a k finanční stráži, kde se vše hladce
odbylo. Posléze navštívili starostu městyse.
Žádali od něho, aby slíbil věrnost československé republice. ‚Pánové, to je věc tak závažná, že o ní nemohu rozhodovati sám, nýbrž spolu s obecním zastupitelstvem, jež by
bylo nutno svolati.‘ Zástupci Národního výboru vyčkali. Když se posléze zastupitelstvo
sešlo, pozvalo české vyslance, kteří pouhým
letmým pohledem zjistili napjatou náladu.
První otázkou bylo, mají-li čeští zástupci legitimace. ‚Nemám‘, odpověděl dr. Čermák,
‚ale téměř všichni mne, pánové, znáte a přicházím jako předseda Okresního národního

výboru. Trváte-li na tom, že se mnou nebudete jednat bez legitimace, odejdeme a přijdeme s vojenskou asistencí. Žádáme od vás,
abyste vykonali slib věrnosti československé
republice!‘ – Dali hlavy dohromady a po chvíli
některý člen ze zastupitelstva požádal o půl
hodiny na rozmyšlenou. Naši lidé se vzdálili.
Po stanoveném čase se vrátili a tu uslyšeli,
že zastupitelstvo Rokytnice slíbilo již věrnost
Deutschböhmen. ‚Pánové, to nemůžete mysliti vážně‘, namítal dr. Čermák, ‚kde máte
to vaše Deutschböhmen? Za půl hodiny jste
v českých Pasekách, na druhou stranu daleko nedojdete. Dostanete se právě asi tak na

rokytnické nádraží a dost. Jste enklávou mezi
českým živlem. Proto nemohu považovati
vaše sdělení za rozvážné a rozumné. Dávám
vám ještě půl hodiny času na rozmyšlenou
a déle nečekáme!‘ – S tím Češi odešli. Když
opět přišli, bylo rozhodnuto. Rokytnické zastupitelstvo kapitulovalo a slíbilo věrnost československé republice.“
V prosinci 1918 se Rokytnicko dostalo
definitivně pod kontrolu československého
státu. Nastalo dvacet poměrně poklidných
let první republiky, poznamenaných ovšem
po roce 1933 nástupem Adolfa Hitlera k moci
v Německu.

Informace z městské knihovny
Nové knihy na
srpen
Romány pro ženy:
»» Tucker – Deset malých nadechnutí
»» Link – Hvězdy Marmalonu
»» Haran – Za jasné noci
»» Steel – Rozbouřené vody
»» Řeháčková – … a štěstí osleplo
»» Valko – Arabská krev
»» Way – Kamkoli půjdeš
»» Ellwood – Co zbylo z mojí sestry
Společenské a psychologické
romány:
»» Colombani – Cop
»» Ravatn – 53. týden
»» Winman – Rok zázraků
»» Moore – Neviditelný svět
Životopisné a historické
romány:
»» Davouze – Velej Franz!
»» Černá – Václav IV. Sám sobě
nepřítelem
»» Vondruška – Jičínské pole mrtvých
»» Červenák – Ďábel v zrcadle (4.) Vlk
a dýka (5.)
Autobiografie, skutečné osudy,
rozhovory:
»» Palán – Raději zešílet v divočině
(Setkání s šumavskými samotáři)
»» Hadfield – Astronautův průvodce
životem na Zemi (Co mi cesty do
vesmíru řekly o lidském důmyslu,
odhodlání a o tom, že je třeba být
připraven na vše)
»» Holcman – Cena facky (50. léta,
kolektivizace, povídky)

Napětí, detektivky, thrillery:
»» Connelly – Dva druhy pravdy
»» Patterson – Šestnáctá lež
»» Lagercrantz – Muž, který hledal
svůj stín
»» Meyer – 13 hodin
»» Moström – Půlnoc
»» Fields – Dokonalé stopy
»» Läckberg – Čarodějnice
»» McMahon – Zimní lidé
»» Dán – Cigaretka na dva tahy

Nové knihy na
září
Romány pro ženy:
»» Táborská – Běsa
»» Urbaníková – Za facku
»» Haruf – Cizinci v noci
»» Waxman – Zahrada nových začátků
»» Higgins – Dokonalá partie
»» Valmorbida – Madona z hor
»» Moyes – Zakázané ovoce
»» Černá – Královna Žofie a Václav IV.
(Láska na vratkém trůnu)
»» Ekberg – Ztracená (milostný
thriller)
»» Jones – Třetí hrob přímo před
nosem (paranormální thriller +
romantika + humor)
Společenské a psychologické
romány:
»» Ryan – Víc už se nedozvíme
»» Wayne – Samotář
»» Pagán – Žij, dokud to jde
»» Green – Jedna želva za druhou (pro
mladší dospělé -YA)

Autobiografie, skutečné osudy
a zážitky:
»» Dušek – Krkonošští rodáci
vzpomínají 2 (Dramatické příběhy
z válečných i poválečných let)
»» Young – Tajný život krav (Všechno,
co byste měli vědět o společenském
životě krav, ale nenapadlo vás se
zeptat)
»» Úbl – Neuvěřitelné příhody z hor
(Nahoru můžeš, dolů musíš)
Napětí, detektivky a dobrodružství:
»» Gris – Říkají mi Lars (Řízná krimi
z Prahy)
»» Niedl – Inspektor Prevít
»» Weaver – Údolí mrtvých
»» Robb – Schůzka s ďáblem
»» Douglas-Home – Zlověstné vlny
»» Castillo – Slib mlčení
»» Dearman – Ďáblův spár
»» Weir – Artemis (sci-fi)
»» Vandenberg – Zapomenutý pergamen (dar)

Nové knihy na
říjen
Romány pro ženy:
»» Urbaníková – Vztahová níže
»» Prokšová – Cestou ven se neohlížej
»» Dostálová – Johana
»» Bérard – Z nebe do ráje
»» Jessen – Nový čas
»» McPartlin – Poslední dny Rabbit
Hayesové
»» Link – Rozhodnutí
»» Clarke – Stíny nad zálivem

Společenské a psychologické
romány:
»» Foenkinos – Záhada Henriho Picka
»» Searles – Zvláštní, ale pravdivé
»» Cannon – Černé ovce a beránek
boží
»» Stibbe – Muž u kormidla (humor)
Životopisy, autobiografie,
skutečné osudy:
»» Pilátová – S Baťou v džungli
»» Selner – Autismus a Chardonnay
»» Kerhart – Všude dobře, doma
rodiče
Napětí a dobrodružství
(detektivky, thrillery):
»» Robotham – Štvanec
»» Jackson – Tváře noci
»» Cleveland – Musím to vědět
»» McDermid – Náhradní řešení
»» Goffa – Vánoční zpověď
»» Child – Pomsta
»» L´Amour – Smrt přijde s úsvitem
»» Rowe – Chmurná sklizeň (dar)
Populárně-naučná literatura:
»» Tyranie. 20 lekcí z 20. století
(Snyder)
»» Když do života vstoupí demence
aneb Praktický průvodce péčí o
osoby s demencí nejen v domácím
prostředí (Hauke)
»» Zvířata a rostliny v lese (Wohlleben)
»» Ježek v zahradě (Neumeier)
»» Vědci, vynálezci a podnikatelé
v českých zemích (4 díly) – dar
MK ČR
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Sport
Oddíl kuželek – start do sezóny 2018/2019
Oddíl kuželek při TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou do letošního
soutěžního ročníku 2018/2019 opět přihlásil 3 registrovaná družstva.
Naše A družstvo si zahraje 3. ligu s označením 3. KLMB a jelikož ligové
soutěže se musí hrát na čtyřdráhových kuželnách, azyl máme, jako
každoročně, zajištěný na kuželně ve Vrchlabí. Náš odchovanec Michal
Jirouš nakonec naše družstvo reprezentovat nebude, jde hrát vyšší
soutěž, a protože to je opravdu TOP hráč, tak jeho rozhodnutí plně
akceptujeme a přejeme mu hodně dobrých výsledků. Družstvo B po
více jak 10 letech vybojovalo pro Rokytnici nad Jizerou účast ve východočeské divizi, což je pouze o jeden stupeň nižší soutěž než 3. liga. Na
rokytnické kuželně se tak představí družstva z Trutnova, Dobrušky,
Českého Meziříčí, Třebechovic, Jičína, Nové Paky, Rychnova nad Kněžnou, Smiřic, Vysokého Mýta, Červeného Kostelce a dalších. Termínový
kalendář je na stránkách KKKS. Naše C družstvo startuje ve východočeské krajské soutěži a je víceméně favoritem na postup do krajského
přeboru.
Dobrou prací kuželkářského oddílu se příkladně zvýšil zájem našich dětí hrát za Rokytnici nad Jizerou kuželky. Jenom díky této práci s dětmi může naše družstvo B hrát výše uvedenou divizní soutěž,

 rotože jedna z podmínek účasti v divizi je mít zaregistrovanou dětp
skou kategorii. Nadšené hráče máme a tak Rokytnice nad Jizerou
bude startovat v Poháru mladých nadějí a dorostu ve Východočeském
poháru skupiny A, kde našimi soupeři budou TJ Nová Paka, SKK Jičín
A + B, Lokomotiva Trutnov a SKK Náchod A + B. Ti nejlepší pak postupují do dalších kol a první herní kolo se odehraje 21. 10. 2018 na
naší kuželně v Rokytnici nad Jizerou se startem v 9:00 hodin. Naším
soupeřem bude Nová Paka. Od 10:30 hodin poté hraje Jičín A - Jičín B
a od 12 hodin Náchod A - Náchod B. Budeme rádi, když naše mladé
hráče přijdete povzbudit. Díky skvělým výkonům Jakuba Kašpara je
naše družstvo sledováno reprezentačním trenérem dorostu a to samozřejmě motivuje i další hráče v této věkové kategorii.
Na naší kuželně v současné době probíhá další ročník Rokytnické
neregistrované ligy, mezi to se vklíní spousta mistrovských zápasů registrovaných soutěží a tak kdo ještě neví, jak se vlastně kuželky hrají,
tak ať se přijde podívat a možná se i z Vás jednou stanou skvělí hráči.
Roman Stříbrný
organizační pracovník klubu

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou nabízí tyto sportovní kroužky pro děti





Fotbal děti – ročník 2009 a mladší:
Volejbal děti:
Cvičení pro předškolní děti:
Cvičení rodiče a děti:

úterý 15:30 – 17:00
úterý 17:00 – 18:30 a pátek 15:30 – 17:00
čtvrtek 16:15 – 17:15
pondělí 16:00 – 17:00

 Lyžařský klub - alpské disciplíny - informace na www.skiklubrokytnice.cz

PRÁCE NA PLNÝ I POLOVIČNÍ ÚVAZEK

ZA NADSTANDARDNÍ OHODNOCENÍ

Nabízím práci na plný nebo poloviční pracovní úvazek
od 1. 12. 2018 na pozici pokojské včetně přípravy
snídaní v hotelu s deseti pokoji v Rokytnici nad Jizerou.
Spolehlivost a pracovitost bude oceněna nadstandardní
měsíční mzdou a ročními odměnami.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 777 207 895
nebo e-mailu info@horskespicky.cz
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Klub českých turistů, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Pro následující období připravujeme tyto akce:
 Svatováclavský výlet
 Dne 28. 9. 2018 v 8:30 hod. odjezd linkovým autobusem z Horní
Rokytnice n. Jiz. od ČSAD na Zlaté návrší.
 Trasa: Ze Zlatého návrší půjdeme na Martinovu boudu, odtud
do Špindlerova Mlýna a busem nebo vlakem z Vrchlabí zpět do
Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel.: 603 386 600.

 Rozhledny Tanvaldska
 Dne 20. 10. 2018 odjezd v 8:05 hod. linkovým busem z Horní
Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Tanvaldu ELP (staví na všech zastávkách).
 Trasa: Z Tanvaldu po modré NS směr Světlá, Šulíkova skála,
sv. Gotthard, Příchovice - maják, Hvězda, Bílá skála, Na Prdku,
Památník zapadlých vlastenců, Rokytnice n. Jiz.
 Celkem cca 16 km.
 Akci organizuje: Ivana Fischerová, tel.: 603 386 600.

 Opékání buřtů u saní

 6. Svatomartinský výlet
 Dne 10. 11. 2018 v 6:03 hod. odjezd linkovým busem z Horní
Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Martinic (staví na všech zastávkách).
Zde přesedneme na vlak do Staré Paky a odtud pěšky přes Studenec do Martinic. Tradiční oběd Na Špici.
 Z Martinic vlakem do Jablonečku. Odtud buď pěšky nebo busem
do Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Anna Erlebachová, tel.: 721 406 735.

 47. Za posledním puchýřem
 Dne 17. 11. 2018 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem z Horní
Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Semil, nám. (staví na všech zastávkách).
 Dle počasí a nálady si vybereme ze 2 tras:
»» 10 km: Semily – Cimbál – Sejkorská kaplička – Nouzovská kaplička – Semily.
»» 15 km: Semily – Bítouchov – Riegrova stezka – Spálov – Myší
skála – Kamenického stezka – Semily.

 Dne 27. 10. 2018 ve 13:00 hod. sraz v Horní Rokytnici n. Jiz.
u Modré Hvězdy. Odtud se vydáme pěšky k saním v Bratrouchově. Buřty a něco na zahřátí s sebou. Nějaké suché větve nasbíráme cestou.
 Akci organizuje: Anna Erlebachová, tel.: 721 406 735.

 Okolím Nové Paky
 Dne 3. 11. 2018 v 6:03 hod. odjezd z Horní Rokytnice n. Jiz. linkovým busem od ČSAD do Martinic (staví na všech zastávkách),
kde přesedneme na vlak do Nové Paky, města. Projdeme se
Novopackem a vrátíme se domů. Trasa do 15 km. Návrat do
Rokytnice n. Jiz. do 18:00 hod.
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557.

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

 Prezentace je v Kulturním centru Golf v Semilech.
 Odjezd linkovým busem ze Semil v 13:40, 15:03 nebo 16:55 hod.
 Podrobnosti k Poslednímu puchýři viz.
www.posledni-puchyr-2018.cz
 Akci organizuje: Tonda Sajdl, tel.: 604 836 063.
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být
konečný. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné
před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.

Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Vás zvou na akci

ROKYTNICKÁ

SVATOMICHAELSKÁ
ch
í
n
l
á
r
t
na cenovištích
park Rok ytnici
í
v Horn

POUŤOVÉ ATRAKCE
pátek
od 13:00
sobota - neděle
od 10:00

POUŤ

28.-30.
září 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM
sobota
13:00 – MAŽORETKY - zahájení
14:00 – KRKONOŠSKÁ DECHOVKA
15:00 – BUBBLESHOW - magické obří duhové bubliny
15:30 – HARMONIA - pěvecký sbor
16:30 – NABOSO - country skupina
18:00 – BARBARELLA - poprocková kapela
20:00 – OHŇOSTROJ
LANOVÁ DRÁHA NA LYSOU HORU
pátek - neděle
09:00 – 17:00 vyhlídkové okružní jízdy

KOSTEL SV. MICHAELA, archanděla
sobota - neděle
10:00 – 16:00 zpřístupnění věže kostela
neděle
08:30 Poutní bohoslužba

VYHLÍDKOVÝ VLÁČEK
sobota
09:00 – 17:00 z náměstí v Dolní Rokytnici
na pouť, k lanové dráze na Lysou horu
a zpět zdarma
Změna programu vyhrazena.
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