Rokytnický zpravodaj
Ročník 2018/19

prosinec / leden

Cena 18,- Kč

VÝSTAVA DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ A POHLEDNIC
v Rokytnici nad Jizerou

V pátek 30. 11. 2018 se téměř stovka lidí sešla ve Starém kravíně
ve Františkově na vernisáži Výstavy dobových fotografií a pohlednic. Vánoční výzdoba, vůně svařeného vína, perníčků, mnoho dobrot a přátelská atmosféra českých i polských návštěvníků se prolínaly
mezi velkými dobovými fotografiemi a pohlednicemi našeho města
a okolí. Vše doplňovalo ještě promítání dalších fotografií na velkém
plátně a bezvadná hudební souhra Pigiho a Štěpána Vrány. Pro ty,
které neodradila zima, byl přichystán krásný předvánoční dárek – právě vydané publikace s historickými fotografiemi a pohlednicemi Rokytnice nad Jizerou a okolí, které snad potěší všechny, kteří mají naše
město a hory rádi. Výstava bude k vidění do konce března.
Cílem celého projektu „Fotografie v Krkonoších, Krkonoše ve fotografii“ bylo představit česko-polské Krkonoše jako atraktivní a fotogenické místo s bohatou a zajímavou minulostí.

Vzácná sbírka historických fotografií města a okolí je kulturním dědictvím, které nám zanechali nadšení fotografové z minulého století,
především pan Rudolf Housa a Miroslav Kubát. A díky projektu jsme
měli možnost pokračovat v jejich práci a zaznamenat proměny našeho města v průběhu celého století.
Této proměně se věnuje další fotografická výstava - KDYSI A DNES,
kterou můžete vidět v prostorách věže radnice jako stálou expozici. Rokytnické děti a mládež se během dvou workshopů s polskými
významnými fotografy věnovaly jak historii fotografování, tak fotografování míst, která před nimi v minulosti dokumentovali právě Rudolf
Housa a Miroslav Kubát.
A protože současná fotografie je neméně zajímavá, v Domě dětí
a mládeže Pod Střechou máte možnost vidět výstavu FOTOGENICKÉ KRKONOŠE, která prezentuje krásu Krkonoš očima proPOKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ - 2 -
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fesionálních i amatérských českých a polských
fotografů. Tato výstava bude putovat po mnoha
českých galeriích, a jsme rádi, že zavítala i k nám.
Máte možnost si ji prohlédnout během všedních
dnů do 11. ledna 2019.

S novým rokem vzniknou také nové webové
stránky, které umožní prohlížení všech historických fotografií a pohlednic rozsáhlé rokytnické
sbírky vám všem :-). Jejich spuštění brzy oznámíme.

Děkujeme Jelenohorskému kulturnímu cen
tru, jež je naším partnerem projektu, a jeho
představitelům, kterými jsou Tomasz Mielech,
Wojciech Miatkowski a Helena Jankowska.

Velký dík patří mnoha účastníkům projektu
– především Miroslavu Novákovi, Janě Brožové,
všem z DDM Pod Střechou a dětem, které se zúčastnily fotografování proměn našeho města.

Projekt Fotografie v Krkonoších, Krkonoše ve fotografii
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001523 je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj,
v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Euroregionu NISA.
EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
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Vážení spoluobčané,
opět je před námi konec roku a přichází tak období jeho hodnocení. Stejně jako každý rok se tedy pokusím rok 2018 krátce zhodnotit
z pohledu našeho města.
Rok 2018 byl významným rokem pro náš stát, kdy jsme oslavili
100 leté výročí vzniku samostatného československého státu. I v Rokytnici jsme toto výročí oslavili vysazením Stromu svobody u Pomníku
padlých a společně s dětmi ze základní školy vytvořením živé stovky
pod radniční věží.
Končící rok byl také rokem volebním, kdy se konaly hned troje volby, a to v lednu volby prezidentské a v říjnu volby komunální a senátní.
Volební účast byla nejvyšší u volby prezidenta, a to zejména díky velkému množství mimorokytnických voličů, kteří volili na voličské průkazy. U komunálních voleb byla účast 50,34 %, což je o trochu méně
než v roce 2014, ale stále nad republikovým a krajským průměrem.
Tradičně nejnižší byla volební účast v druhém kole senátních voleb,
a to pouhých 15,54 %. Všem, kteří splnili svoji občanskou povinnost
a přišli volit, patří poděkování. Radost mám také z toho, že se v letošních komunálních volbách na kandidátních listinách objevila spousta
nových mladých kandidátů. I když počet kandidátek oproti minulosti
poklesl na čtyři, je dobře, že o komunální politiku má zájem i mladší
generace. Po letošních volbách je v patnáctičlenném zastupitelstvu
7 zastupitelů zcela nových, 8 zastupitelů svůj mandát obhájilo.
V souvislosti s letošními komunálními volbami bych chtěl poděkovat všem, kdo jste ve volbách podpořili naši kandidátku Starostů pro
Liberecký kraj. Díky vám jsme získali v novém zastupitelstvu 7 mandátů. Za důvěru při volbě starosty bych chtěl také poděkovat všem
15 zastupitelům, kteří mě při volbě podpořili. Jsem rád, že můžu v práci starosty pokračovat a že můžu další 4 roky ve prospěch Rokytnice
zúročit své 15leté zkušenosti ve funkci.
Nejprve se krátce zmíním o hospodaření města. Rok 2018 je v tomto ohledu dalším úspěšným rokem, kdy se rozpočtové příjmy naplňují
nad plán a hospodaření tak skončí na konci roku odhadem v přebytku
5 – 6 mil. Kč. Je však třeba si uvědomit, že toto období hospodářského
růstu má kromě pozitivních dopadů, jako je právě růst příjmů, i negativní důsledky v navyšování nákladů na mzdy, zdražování cen služeb,
zboží, stavebních prací, v příštím roce chystané výrazné navýšení cen
plynu a elektrické energie, navyšování úrokových sazeb a další. Pokud
v příštích letech skončí období hospodářského růstu a přijde období
hospodářské recese, jako v roce 2009, bude velmi těžké se s těmito
náklady vyrovnat. Na tato rizika je potřeba neustále pamatovat.
V letošním roce jsme byli opět velmi úspěšní v soutěži Zlatá popelnice 2017, kde jsme se v rámci Libereckého kraje umístili po dvou letech
opět na prvním místě. Poděkování za tento úspěch patří především
vám, občanům, kteří řádně odpad třídíte. Odpadové hospodářství
města se snažíme stále zkvalitňovat, což se projevuje například právě
ve výtěžnosti separovaného odpadu. Tento rok se podařilo zkvalitnit
další „hnízdo“ separovaného odpadu, a to za radnicí. Z důvodu snahy
o zefektivnění nakládání s odpady a snahy o větší vliv na ceny za svoz
a likvidaci odpadu připravujeme například v rámci Svazku obcí Jilemnicko zřízení svazkové svozové firmy pro obce na Jilemnicku.
Ne úplně všechno se dařilo. V roce 2018 jsme museli po čtyřech
letech ukončit vlastní provozování kabelové televize, protože jsme
nebyli schopni kvalitní provozování zajistit technicky, odborně a zejména personálně. Z tohoto důvodu byla kabelová televize pronajata
novému provozovateli – firmě Katroservis, která se zavázala do sítě
investovat poměrně velké investice a zajistit tak její modernizaci a další rozvoj. Díky tomu by se měla výrazně zlepšit kvalita internetových
služeb a TV. Dobudována a zprovozněna bude také kabelová televize
v lokalitě Zimní strana.
V roce 2018 jsme po pěti letech pořádali Setkání Rokytnic ČR.
Uspořádání této akce není vzhledem k počtu účastníků vůbec jedno-

duché. Zorganizovat a připravit se nakonec povedlo vše výborně, bohužel nás ale zradilo počasí. Jediný propršený víkend roku a 5 stupňů
na konci června ještě asi žádný ročník setkání nezažil. Ještě jednou
děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce, jednotlivých soutěží a pomohli nám zajistit ubytování a stravování účastníků. Velké
poděkování samozřejmě patří také všem, kteří naši Rokytnici reprezentovali v jednotlivých soutěžích.
V letošním roce se podařilo zrealizovat opět několik investičních
akcí:
 Byla dokončena investiční akce Zpřístupnění věže radnice turistům“ a s ní související „Modernizace věžních hodin“, celková cena
1.535.533,- Kč, dotace z MMR 813.263,- Kč.
 Zrealizován byl projekt „Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/294“,
v rámci kterého bylo zrekonstruováno 660 m chodníků a zřízeno
7 nových přechodů přes hlavní silnici, celková cena 6.175.604,- Kč,
dotace z IROP 5.504.520,- Kč.
 „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vilémově“, nové VO z Vilémova na Letní stranu jako náhrada za staré osvětlení na dřevěných sloupech s vrchním neizolovaným vedením, celková cena
2.186.389,- Kč, dotace ze SFŽP 1.921.093,- Kč.
 „Oprava havarijního stavu střechy márnice“, v rámci které byla původní eternitová krytina, kterou do objektu zatékalo, nahrazena
hliníkovým falcovaným plechem, celková cena 725.114,- Kč, dotace
MZ 368.320,- Kč.
 „Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici“, celková cena
387.089,- Kč, dotace MZ 110.077,- Kč.
 „Výměna oken na radnici“ - další etapa výměny, celková cena
396.400,- Kč, dotace LK 118.920,- Kč, dotace MK 77.000,- Kč.
 „Sběrné místo za radnicí“, celková cena 305.009,- Kč, dotace LK
120.000,- Kč.
 „Oprava kamenného křížku ve Františkově“, celková cena 43.700,Kč, dotace LK 21.011,- Kč.
 „Workoutové hřiště na sídlišti“, celková cena 99.323,- Kč.
 „Propojení vodovodu na hřbitov“, celková cena 119.100,- Kč
 a mnoho dalších drobnějších akcí. Jak je vidět z přehledu, byli jsme
v letošním roce opět velmi úspěšní v čerpání dotací. I když dotace
výrazně pomáhají s financováním a umožňují realizovat o mnoho
více potřebných akcí, než by bylo možné jen z rozpočtu města, je
cesta od úspěšné žádosti o dotaci po její úspěšné vyúčtování a proplacení velmi trnitá.
Kromě těchto vlastních akcí podpořilo město finančně i dvě další
významné investiční akce ve městě.
 „Vodovod v lokalitě Vilémov“ a „Prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici“, akce realizovaná VHS Turnov, na kterou město přispívá více než 10 mil. Kč. Z dotačních zdrojů byla tato akce
podpořena 7,5 mil. Kč. Kromě inženýrských sítí se v rámci této akce
provedla úplná obnova povrchů komunikací a rekonstrukce veřejného osvětlení. V rámci této akce se podařilo obnovit 2,3 km místních komunikací a zlepšit tak celkový stav komunikací ve městě.
 „Rekonstrukce sportovního areálu Pěvín“, akce realizovaná
TJ Spartak, na kterou město přispělo necelé 3 mil. Kč. I přes některá negativní hodnocení této akce jsem přesvědčen, že je to dobrá
investice, která rozšíří možnosti sportovního vyžití v Rokytnici.
Kromě investičních akcí stavebního charakteru se v roce 2018 podařilo pořídit nové vozidlo Dacia Duster pro Městskou policii, jako
náhrada za 14 let staré vozidlo Nissan X-trail a podařilo se také zprovoznit další etapu městského kamerového systému.
A co nás čeká v roce 2019? Realizovat se budou zejména akce,
na které jsme již v roce 2018 získali dotace. Jedná se o rekonstrukci
komunikace na Dvoračky v úseku Starý mlýn - panoramatická kamera
– tato akce je podpořena ze SFŽP dotací ve výši 1 mil. Kč.
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Vážení spoluobčané,

Další dotovanou akcí, kterou chceme realizovat v příštím roce, je rekonstrukce lávky na Blansko. Kromě dotace Libereckého kraje ve výši
1,8 mil. Kč nám na tuto akci bude přispívat i město Jablonec nad Jizerou.
Hodně práce nás také čeká v oblasti dotací. V průběhu listopadu
byly vypsány nové zajímavé dotační výzvy ze strany MMR v oblasti
podpory revitalizace území a podpory a rozvoje venkova a také dotace ze SFŽP pro obce na území národních parků. Tyto výzvy nám otevírají možnosti ucházet se o dotace na rekonstrukci místních komunikací, nutnou rekonstrukci mostu přes Jizeru ve Vilémově, rekonstrukci
staré budovy ZŠ a další, na které nebylo doposud možné dotační prostředky nikde získat. Největší pozornost a snahu však upíráme k možnosti žádat o podporu na přestavbu bývalé jídelny Rotextile na kulturní centrum. Doufejme, že budeme v těchto žádostech úspěšní.

závěrem mi dovolte, abych popřál, jako každý rok, nejprve Rokytnici nad Jizerou vydařenou zimní sezónu, dostatek přírodního sněhu na sjezdovkách, méně sněhu na silnicích a hodně spokojených
návštěvníků.
Vám všem pak klidné a pohodové prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2019.
Petr Matyáš

Volby do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou
se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018.

Výsledky voleb:






počet volebních okrsků
počet volených zastupitelů
počet voličů v seznamu
počet vydaných obálek
volební účast

2
15
2.227
1.121
50,34 %

POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN:

hlasů

1.
2.
3.
4.

6.730
3.651
2.915
1.374

Starostové pro Liberecký kraj
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
ANO 2011
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)

mandátů
45,88 %
24,89 %
19,87 %
9,37 %

7
4
3
1






ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA:
Starostové pro Liberecký kraj:
Ing. Bronislav Patočka
Martin Pozdníček, DiS.
Ing. Petr Matyáš
Mgr. Matěj Šimůnek
Mgr. Milan Javůrek
Mgr. Blanka Herčíková
Michal Hák
ANO 2011:
Jaroslav Hloušek
Michal Seidl
Mgr. Milan Jón

Následně rezignoval na svůj mandát člena zastupitelstva
města pan Radim Korbelář a první náhradník za volební stranu SPD pan Vladimír Opočenský. Jako druhý náhradník v pořadí za SPD nastoupil na uvolněný mandát pan Petr Doubek.
Dne 15. 10. 2018 byl ze strany pana Michala Seidla podán
návrh na neplatnost hlasování do voleb do zastupitelstva
města ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Krajský soud
svým Usnesením ze dne 31. 10. 2018 tento návrh zamítl. Až
poté mohlo být svoláno ustavující zastupitelstvo.
Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou se konalo ve středu 14. 11. 2018 ve
školní jídelně. Na toto jednání se dostavili všichni zvolení zastupitelé a v souladu se zákonem o obcích všichni složili slib
člena zastupitelstva města. Poté následovala volba starosty,
místostarostů a členů rady města. Volba jednotlivých funkcionářů proběhla veřejnou volbou s tímto výsledkem:

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ:
Mgr. Marek Nechanický
Petr Kadavý
Jana Černá
Ing. Leoš Pavlata
Svoboda a přímá demokracie
– Tomio Okamura (SPD):
Radim Korbelář

Starostou města byl zvolen Ing. Petr Matyáš.
1. místostarostou byl zvolen Petr Kadavý.
2. místostarostou byl zvolen Ing. Bronislav Patočka.
Dalšími členy rady města byli zvoleni:
Mgr. Milan Javůrek a Mgr. Matěj Šimůnek.

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva města
 Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou, které se bude konat v pondělí
dne 17. 12. 2018 od 17.00 hodin ve školní jídelně (boční
vchod od hasičské zbrojnice, jako do městské knihovny).
 Program jednání bude v zákonné lhůtě zveřejněn na
úřední desce města.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
I. kolo konané ve dnech 5. a 6. října 2018

II. kolo konané ve dnech 12. a 13. října 2018

Počet okrsků:
Vydané obálky:
Platné hlasy:

Počet okrsků:
Vydané obálky:
Platné hlasy:

2
953
916

Voliči v seznamu: 2.236
Volební účast:
42,62 %

Výsledky I. kola za Rokytnici nad Jizerou:
Mgr. Šárka Kalvová
KSČM
66 hlasů
Mgr. Michaela Tejmlová
SEN 21
161 hlasů
Jaroslav Zeman
ODS
334 hlasů
Mgr. Michal Švarc
SPD
65 hlasů
Mgr. Pavel Žur
NBPLK
88 hlasů
Josef Chuchlík
ANO
155 hlasů
Jindřich Berounský
ČSSD
47 hlasů

7,20 %
17,57 %
36,46 %
7,09 %
9,60 %
16,92 %
5,13 %

V rámci volebního obvodu č. 35 Jablonec nad Nisou do II. kola postoupila Mgr. Michaela Tejmlová a pan Jaroslav Zeman. Výsledky
v Rokytnici nad Jizerou byly tedy stejné jako v rámci celého volebního obvodu č. 35.

4

2
346
346

Voliči v seznamu: 2.226
Volební účast:
15,54 %

Výsledky II. kola za Rokytnici nad Jizerou:
Mgr. Michaela Tejmlová
SEN 21
138 hlasů
Jaroslav Zeman
ODS
208 hlasů

39,88 %
60,11 %

Po sečtení výsledků v rámci celého obvodu č. 35 Jablonec
nad Nisou se senátorem za tento obvod na dalších 6 let stal
Jaroslav Zeman.

Městský úřad informuje
Pracovní doba městského úřadu
o vánočních svátcích:
V době od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude většina oddělení městského úřadu uzavřena z důvodu vánočních svátků a čerpání řádné
dovolené. V případě potřeby kontaktujte v předstihu konkrétní pracovníky a dohodněte si pevný termín.
Městské informační centrum bude otevřeno. Otevírací doba je zveřejněna dále v Rokytnickém zpravodaji.
Centrální pokladna bude v pracovní dny otevřena následovně:
 čtvrtek 27. 12. 2018
 pátek 28. 12. 2018
 pondělí 31. 12. 2018

8.00 – 12.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

13.00 – 14.30 hodin

V případě dotazů kontaktujte pracovníky centrální pokladny na tel.
481 549 329.
Zároveň upozorňujeme, že úřední ověřování podpisů v současné době zabezpečují i pobočky České pošty, s. p.

Svoz komunálních odpadů
o vánočních svátcích
Svoz komunálních odpadů z popelnic a modrobílé pytle na
komunální odpad budou o vánočních svátcích, tj. v 52. týdnu
(24. 12. – 30. 12. 2018) a v 1. týdnu roku 2019 (31. 12. 2018 – 6. 1. 2019)
probíhat v tradičních dnech, tj. v pondělí a v úterý. Může se však
z technických důvodů stát, že popelnice budou vyvezeny s 24 hodinovým zpožděním.
Počítejte tedy, prosím, s tím, že v obvyklý vývozní den mohou
popeláři přijet i v mimo obvyklou hodinu, vývozní den je stanoven v rozsahu od 0:00 do 24:00 hodin. Je proto důležité dávat popelnici k vysypání vždy večer před vývozním dnem.
Provozní doba ve Sběrném dvoře o vánočních svátcích





neděle 23. 12. 2018
středa 26. 12. 2018
neděle 30. 12. 2018
středa 2. 1. 2019

otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
ZAVŘENO
otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin

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

PODĚKOVÁNÍ

Zimní údržba komunikací
v Rokytnici nad Jizerou 2018/2019
Pro následující zimní sezónu (2018/2019) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Režim zimní údržby bude stejný jako v minulých letech
a bude se řídit Plánem zimní údržby schváleným Radou města dne
9. září 2015.
Důležité telefonní kontakty:
 Dispečink zimní údržby (AVE CZ) – David Srp: 602 603 735
(v pracovních dnech v době od 7 – 15 hodin je možné využít
pevnou linku 481 529 282)
 Správce místních komunikací (město Rokytnice n. J.)
– Bronislav Patočka: 739 246 866
(v pracovních dnech v době od 7 – 15 hodin je možné využít
pevnou linku 481 549 324)

Upozornění na úpravu dřevin a zeleně
zasahujících do chodníků a pozemních
komunikací, upozornění ohledně
odklízení sněhu
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou upozorňuje vlastníky pozemků a objektů, které sousedí s chodníky a místními komunikacemi, na
povinnost údržby dřevin a zeleně, zasahující do prostoru chodníků
a komunikací. Tato povinnost údržby zeleně vyplývá z § 35 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vlastník pozemku je povinen úpravy zeleně vzrostlé na jeho pozemku provést na vlastní náklady.
V současné době je na některých místních komunikacích a chodnících takový stav, že přerůstající větve z dřevin na soukromých pozemcích omezují běžné užívání místních komunikací (zakrývají dopravní značení, znemožňují zaparkování, zhoršení průjezdnosti apod.)
a ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na nich (např. zhoršují
rozhledové poměry).
Pokud vlastník pozemku nezajistí dostatečnou údržbu dřevin a zeleně, vyzve ho silniční správní úřad k jejich úpravě a stanoví mu přiměřenou lhůtu k nápravě. V případě, že nedojde k odstranění této zeleně
ve stanovené lhůtě, silniční správní úřad zahájí s vlastníkem pozemku
správní řízení ve smyslu § 35 zákona 13/1997 Sb., a bude mu stanovena lhůta pro odstranění. V případě, že ani v této lhůtě nedojde k nápravě, ořez přerostlé zeleně zajistí městský úřad na vlastní náklady
a vynaložené náklady bude požadovat po vlastníkovi pozemku.
Stejné upozornění se týká i odklízení sněhu spadlého ze střech
domů. V případě pádu sněhu na komunikaci je povinností vlastníka
objektu sníh neprodleně odstranit. Pokud není v jeho možnostech
toto učinit, může s Městem Rokytnice nad Jizerou uzavřít smlouvu,
která tyto situace řeší. Zcela nepřípustné je vyhazování sněhu z okolí
domů do komunikací. Toto se děje poměrně často a způsobuje to velké dopravní problémy.
Tato opatření by měla vést ke zlepšení dopravní situace na území našeho města a měla by mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

Dovolte mi touto cestou poděkovat panu Miroslavu Štěpánkovi, majiteli firmy Stemro s.r.o.,
za poskytnutí prostoru v areálu uhelných skladů a 4 kusů autovraků pro výcvik a školení členů
výjezdové jednotky ve vyprošťování z havarovaných vozidel v termínu 20. - 21. 10. 2018.
DĚKUJEME
Za JSDHO Rokytnice nad Jizerou Pavel Slavík – velitel jednotky
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Výsadba stromu svobody
Město Rokytnice nad Jizerou se dne 26. října 2018 připojilo k oslavám
100. výročí založení republiky. Zejména z iniciativy Základní školy Rokytnice nad Jizerou byl naplánován program, kterého se mohly zúčastnit děti
z místní školy a školek i veřejnost, která měla o akci zájem.
V pátek 26. října 2018 od 10.00 hodin nejprve proběhla slavnostní výsadba stromu svobody – lípy u Pomníku padlých vedle budovy radnice
s doprovodným programem. Následoval úkol pro děti ze základní školy,
které vedle radnice vytvořily živou „stovku“ v barvách trikolory. Vznikly zajímavé fotografie, které budou památkou na toto výročí vzniku republiky.

Slavnostní otevření sportovního areálu Pěvín
V pátek 9. 11. 2018 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného sportovního areálu Pěvín. Na úvod programu
si přítomní vyslechli proslov předsedy TJ Mgr. Martina Riedla, starosty města Ing. Petra Matyáše a ředitele dodavatelské
firmy Sport Technik Bohemia s.r.o. pana Milana Vopičky. Následovalo slavnostní přestřižení pásky a přípitek. Přítomné
diváky pak na tu správnou fanouškovskou atmosféru naladila svým vystoupením děvčata z kroužku aerobiku při DDM
Pod Střechou pod vedením hlavní vedoucí Markéty Petrovické. Hlavním bodem programu pak byl turnaj v malé kopané,
ve kterém změřila své síly družstva TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou, Města Rokytnice nad Jizerou a žáků 9. třídy ZŠ Dolní
Rokytnice nad Jizerou. Všechna tři družstva podala vynikající
sportovní výkon a přítomným divákům nabídla zajímavou
sportovní podívanou.
Sportovní areál Pěvín, který byl zrekonstruován s finanční
podporou dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Program 133530 – Podpora materiálně
technické základny sportu a s finanční podporou Města Rokytnice nad Jizerou, tak může sloužit nejen členům TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a dětem ze ZŠ Dolní Rokytnice nad
Jizerou, ale i široké veřejnosti.
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Informace z Domova důchodců
Andělé mezi námi: Kraj ocenil nejlepší
Pečovatelky roku 2018
Pomáhají svým klientům nejen fyzicky - překonat jejich každodenní
překážky. Povzbuzují je také ochotou naslouchat, úsměvem a milým
slovem. Pětici pečovatelek z celého kraje ocenil v sobotu 27. října v libereckém Divadle F. X. Šaldy za Liberecký kraj náměstek hejtmana
pro sociální oblast Pavel Svoboda. Datum bylo zvoleno záměrně jako
uctění 100 let od vzniku samostatné Československé republiky.
Soutěž Pečovatelka roku vypsal Liberecký kraj letos již druhým
rokem. Pečovatelky do soutěže navrhly organizace, jejichž náplní jsou
sociální služby. Byly mezi nimi i domovy důchodců. Z nominovaných
vybral pět finalistek Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého
kraje. Ocenění si v libereckém divadle převzaly Helena Graciasová
z Domova důchodců ve Sloupu v Čechách, Cornelia Melicharová z Domova pro seniory Semily, Marta Zelenková ze sociálních služeb města
Kamenický Šenov, Lenka Kocourková z Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou a Hana Biemanová z Domova důchodců Rokytnice
nad Jizerou.
„Andělé žijí mezi námi, potkala jsem je v Rokytnici“, napsala ve
svém děkovném dopise Domovu důchodců v Rokytnici nad Jizerou
dcera jedné z klientek domova. Ředitelka domova Helena Housová
ve své nominaci Hany Biemanové na Pečovatelku roku doplnila, že
úsměv paní Biemanové rozzáří a rozveselí i ty nejsmutnější oči klientů. „Je pracovnicí se srdcem na dlani. Má obrovské pochopení pro
klienty se syndromem demence a všemožně se snaží jim co nejdé-

le udržet kvalitu života. K tomu hledá nové cesty. Na jejím oddělení
využívají prvky bazální a smyslové stimulace, práce se vzpomínkami,
snaží se, aby klienti měli co největší možnost pobytu venku. Mezi její
obrovskou zásluhu patří změna stravování klientů dle principu Bon
appétit“, zdůraznila Helena Housová. Jak dodala, Hana Biemanová dokonce před časem dostala nabídku pracovat jako pečovatelka
v Německu, ale odmítla ji.
Zdroj: Naše Pojizeří, 1. 11. 2018, autor článku Filip Trdla

PROVOZNÍ DOBA
Městského informačního centra

Pečujete o blízkou osobu?
Zajímá vás problematika
domácí péče?
Sdružení TULIPAN z.s. ve spolupráci
s městem Rokytnice nad Jizerou
vás zve na

„Setkání neformálních pečujících“
dne: 15. ledna 2019 od 16.30 hodin
Setkání se bude konat v jídelně rokytnické ZŠ.

Program:
 Představení projektu „S podporou
k lepší péči“ – projekt na podporu
pečujících
 Monitoring potřeb pečujících
 Problematika spojená s péčí
o seniora nebo handicapovanou
osobu
 Diskuse
Za Sdružení TULIPAN vás zve Slavěna Horňáková,
koordinátorka regionální kanceláře v Semilech

Provozní doba MIC do 23. 12. 2018:
PONDĚLÍ

ZAVŘENO

ÚTERÝ – PÁTEK:

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

SOBOTA

9:00 – 13:00

NEDĚLE

ZAVŘENO

Provozní doba MIC 26. 12. 2018 – 17. 3. 2019
PONDĚLÍ – SOBOTA:

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

NEDĚLE

9:00 – 13:00

Provozní doba o vánočních svátcích:
24. 12. 2018

ZAVŘENO

25. 12. 2018

ZAVŘENO

26. 12. 2018

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

30. 12. 2018

9:00 – 13:00

31. 12. 2018

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

1. 1. 2019

ZAVŘENO
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ZDRAVOŠ PÉČE informuje
Vážení občané,
chceme Vás v grafické podobě seznámit
s fungováním sociálních služeb ve městě
a obcích přilehlých.

Další soc. služba – asistenční, vykrývá delší časové úseky pobytu s klientem. Může být
více zaměřena na aktivizaci. Nejbližší asistenční služba sídlí v Semilech.

Pečovatelská služba je nejvíce využívaná
sociální služba v ČR. Společnost stárne a dle
toho vypadá statistický stav počtu seniorů. Je
jich hodně a jejich počet bude dle prognóz
stále narůstat.

Dále soc. služba – Domov pro seniory, je
služba s 24 hodinovou péčí. Do Domova pro
seniory přicházejí uživatelé ve stupních
závislosti III – IV. Čekací lhůty jsou dány
naplněnou kapacitou domova.

Za roky 2016 – 2018 je průměrná kapacita
služby v Rokytnici 37 klientů měsíčně. Vyplynula z potřeb občanů a je stále plná. 8 uživatelů žije v Pečovatelském domě a zbytek
v terénu v domácnostech.

Ještě pro informaci veřejnosti: Do konce roku získáme vůz dotovaný ¾ z MPSV
a ¼ bezúročnou půjčkou od města.

V přiložených koláčových grafech vidíte
naplnění potřeb občanů, kteří jsou uživateli
pečovatelské služby. Stanou se jimi ti, kteří potřebují pomoci v úkonech z vyhlášky
č. 505/2006 Zákona 108/2006 sb., o sociálních službách.
Služba s nimi uzavře smlouvu. Práce
pečovatelek je úkonová dle potřeb klientů,
netýká se jen rozvozu obědů a nákupů viz
nabídka z vyhlášky. Dotovaná maximální
cena je zákonem stanovena na 130 Kč / hodina pečovatelské práce.
Do peč. služeb přijímáme dle naší kapacity uživatele stupně závislosti 0 – IV.
Na grafech peč. služby vidíte procentuální
zastoupení jednotlivých stupňů závislosti na
pomoci u uživatelů v naší oblasti.
Za tříleté období vidíte, že jsou grafy poměrně vyrovnané. V nejbližší budoucnosti
tomu nebude jinak.
24 % seniorů nad 65 let je zde v řadách
obyvatel přítomno.
 Rok 2016 …641 z celkového počtu obyvatel Rokytnice je 2713.
 Rok 2017 …628 z celkového počtu obyvatel Rokytnice je 2670.

Služby ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o. byly asociací
poskytovatelů ohodnoceny čtyřmi hvězdami
kvality. Díky zázemí, které máme v pečovatelském domě, můžeme takto fungovat.
Vážíme si spolupráce s městem a Krajským úřadem. Podílí se na vícezdrojovém
financování pečovatelské služby:
1) od uživatelů z příspěvku na péči
2) od měst je to finanční příspěvek občanům uživatelům služby
3) od MPSV je to Vyrovnávací platba prostřednictvím kraje v režimu Pověření
Nezmiňujeme zde zdravotní péči, neboť
tu poskytují zdravotní sestry a je financována zdravotními pojišťovnami, jedná se o jiné
středisko firmy.
Do nového roku hodně zdraví, sil a soběstačnosti Vám všem přejí za tým
ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.
Jana Černá - statutární zástupce
Ing. Pavlína Černá, DiS.
Web: www.cerna-domacipece.cz

Nabídka služeb dle vyhlášky
505/2006 sb. z ákona 108/2006 sb.,
o sociálních službách
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu A
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek, příprava do nemocnice
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osob. hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osob. hygienu B
 pomoc při úkonech osobní hygieny
 pomoc při základní péči o vlasy, nehty, vousy umytí vlasů – ostříhání nehtů
 pomoc při použití WC, pleny, kalhoty
 celková hygiena v domácnosti klienta
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy C
 zajištění stravy, dovoz oběda do 3 km
 pomoc při přípravě jídla a pití
 příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti D
 běžný úklid a údržba domácnosti
 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
(mimoř. úklidy poskytujeme pouze klientům,
kteří využívají běžný úklid)
 mytí oken - pouze u klientů, kteří využívají běžné
služby
 donáška vody
 topení v kamnech včetně donášky a přípravy
topiva, údržba topných zařízení
 pochůzky
 běžné nákupy (taška rozměru 40×45 cm)
 velký nákup nad rámec běžného nákupu, nákup
ošacení a běžného vybavení domácnosti
 praní osobního a ložního prádla na střediscích
PS (včetně odvozu a dovozu prádla, pracích
a avivážních prostředků a vyžehlení)
 úklid společných prostor
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím E
 doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
 poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Zdroj: ČSÚ: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40550&c=v3~2__RP2016MP12DP31
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Základní škola Rokytnice nad Jizerou
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje,
dovolte mi, abych Vám všem za celou naši školu popřála hezké
prožití vánočních svátků a šťastný a spokojený rok 2019.
Chtěla bych ještě touto cestou poděkovat všem učitelům a dětem,
kteří letos opět krásně vyzdobili chodby, třídy a okna naší školy. Přispěli tak k vytvoření příjemné a krásné předvánoční atmosféry. Ještě
bych ráda poděkovala všem dětem a pedagogickým pracovníkům,
kteří se velice aktivně podíleli na vytváření různých výrobků na vánoční trhy – vše se moc povedlo.
Závěrem všem dětem a zaměstnancům školy přeji hezký adventní
čas a opravdu krásné a radostné vánoční svátky. V novém roce 2019
přeji všem pevné zdraví, štěstí, pohodu a radost ze života.
Blanka Zemánková

Letecký poznávací zájezd do
Londýna
V termínu od 11. do 15. října jsme uspořádaly spolu s cestovní kanceláří London Way školní poznávací zájezd do Londýna.
Zájezdu se zúčastnilo 34 žáků z osmé a devátých tříd. Navštívili
jsme přístav Brighton, akademický Oxford a úžasný Londýn. Ten
jsme si prohlédli z London Eye, prošli jsme se po Tower Bridge,
obdivovali jsme Tower. Trochu strachu jsme zažili v London Dungeon, v British Museum jsme viděli mumie, svezl nás Double-Decker Bus a v typické červené telefonní budce jsme se vyfotili.
Viděli jsme Buckingham Palace, New Scotland Yard, Trafalgar
Square, St. Paul´s Cathedral a mnoho dalších zajímavostí. Zájezd
se velice vydařil. Těšíme se, že za dva roky zájezd zopakujeme.
Mgr. Renata Vácová, Ing. Ivana Gebrtová

Poděkování za organizaci školního
výletu do Londýna
Chtěla bych tímto poděkovat paní Ivě Gebrtové a Renatě
Vácové za zorganizování školního výletu do Londýna, který se
uskutečnil ve dnech 11. - 15. 10. 2018.
Děkuji a klaním se, protože si uvědomuji, že je to nejen práce navíc, kterou pro děti dělají, ale je to i velká odvaha vzít si
cizí děti a odletět s nimi do jiné země.
Děti přijely nadšené, spokojené a plné zážitků a byla to pro
ně krásná a hodnotná zkušenost, která je velmi obohatila.
Stále se k Londýnu vrací, chlubí se fotkami a nejraději by to
celé zopakovaly.
Vladimíra Krejčí
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MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
Malé ohlédnutí za uplynulým obdobím
7. 9. 2018
Ústní hygiena
Povídali jsme si s budoucími zubními lékaři
T. Štrinclovou a M. Šelepem o zubech, o čištění zubů… Řekli nám hodně zajímavých
věcí a dali nám spoustu rad, jak mít zdravé
zoubky
18. 9. 2018
Liščí stezka Harrachov
- výprava za poznáním do sousedního města (dopolední vycházka). Malé děti si užily
stezku a hřiště. Dráčci došli až k vodopádu.

Malé děti na cestě do školky prozkoumaly
Berlín a Dráčci se vydali do školky Pašeráckou stezkou.
2. 10. 2018
Týden české hračky - Muzeum hraček
DETOA Albrechtice
Jako každý rok jsme se zúčastnili skvělé
akce pro děti. Letos děti vytvářely svá díla
na téma LES.
Na celou akci jsme získali dotaci z EU, proto
jak startovné, které je pro každé dítě 80,- Kč,
tak i doprava byla pro naše děti zdarma.

8. 10. - 12. 10. 2018
Týden s bábou Podzimnicí
11. 10. 2018
Lesní hra - Cesta za bábou Podzimnicí
(stopovaná)
Tradičně jdeme navštívit bábu Podzimnici do jejího království – LESA.
Bába Podzimnice má pro nás vždy nachystané malé překvapení v podobě sušeného
ovoce. A má na nás spoustu otázek: jak
chráníme přírodu, jaké známe stromy, proč
šetříme vodou, jak třídíme odpad.
12. 10. 2018
Bába Podzimnice nám dala i pár brambor do košíku - tak nám dnes uvaří paní
kuchařky k obědu brambory na loupačku
a podmáslí (tradiční krkonošskou specialitu)
16. 10. 2018
Krakonošův divadelní podzim, Vysoké
nad Jizerou
Pohádka Skřítkosnění byl silný kulturní zážitek pro malé i velké diváky. Ale i spousta
nápadů a inspirace z přírody, kterou skřítek
během pohádky procházel.
31. 10. 2018
Halloween - angličtina ve školce
Svátek strašidýlek si děti užily ve veselých
kostýmech při zdolávání překážkové dráhy
a tanci.

25. 9. 2018
Podzim ve školce - štrůdly
Děti dnes napekly výborné štrůdly. Jablíčka
si na ně vlastnoručně nasbíraly (v ovocném
sadu u Palmů) a nastrouhaly je, vyválely si
těsto a zabalily ho, zbytky jablek poté odnesly zvířátkům do krmelce
26. 9. 2018
Vicemistr světa, mistr Evropy, psovod
záchranář, profesionální hasič V. Vančura a jeho pes Bella
Děti prožily krásné dopoledne s panem Vančurou a jeho psem Bellou, dozvěděly se plno
zajímavých věcí, co všechno Bella dokáže.
26. 9. 2018
Přijela pouť - chystáme se na pouť
I malé děti pečou na pouť - měšce s povidly
a jablky.
27. 9. 2018
Pouť a Pašerácká stezka
Všichni jsme odjeli autobusem na pouť
do Horní Rokytnice.
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6. 10. 2018
Finále: Týden české hračky
V letošním Týdnu české hračky se utkalo přes 600 soutěžících - naše Viktorka
Udatná z Dráčků se v konečném finále
umístila na 3. místě. Gratulujeme!!!
- na fotografii Viktorka a senátor ČR, majitel
firmy DETOA Jaroslav Zeman

5. 11. - 9. 11. 2018
Týden s DRAKEM
Do školky zavítal jeden neposlušný drak,
kterého jsme nakonec zkrotili a užili si s ním
legraci (děti pouštěly draka, malovaly, naučily se o něm písničky...)
Hra „Co viděl papírový drak“ shrnuje poznatky o podzimní přírodě.
8. 11. 2018
Rys ostrovid Rýša a pan Jiří Sochor
ve školce
Povídání o největší evropské kočkovité šelmě. Děti měly na pana Sochora plno otázek.
Rýšovi je 6 měsíců.

18. 11. 2018 jsme zakončili 10 lekcí plavání
v Jilemnici.
Pečeme cukroví, hrajeme pohádky a společně se ve školce těšíme na Ježíška.
Všem přejeme klidné Vánoce.
děti a kolektiv MŠ Dolní

Dům dětí a mládeže Pod Střechou
Letošní rok byl v DDM velice pestrý, hlavní novinkou bylo získání
grantu EU na pořádání příměstských táborů, takže letos poprvé jsme
o prázdninách pořádali 4 týdenní turnusy příměstského tábora. Zájem předčil naše očekávání (i kapacitu), termíny na rok 2019 oznámíme do Vánoc a přihlašovat začneme v lednu.
V rámci tohoto tříletého projektu nabízíme i „prodlouženou družinu“, která navazuje na otevírací dobu družiny a je v provozu každý
den školního vyučování do 18 hodin.

Množství administrativy provázející počátek tohoto projektu možná některé rodiče zaskočilo, ale věříme, že klady tohoto projektu (tábory a družina zdarma) vyváží tyto „papírovací“ nedostatky.
Velký úspěch z podzimního programu DDM měla tradiční Krkonošská šlápota, Drakiáda (letos s velmi silným větrem) a i stezka odvahy
a noční hra, kam přišlo na 130 účastníků.
Těšíme se na Vás na akcích i kroužcích i v novém roce.
Za DDM přeji do nového roku mnoho hezkých chvil, zdraví
i pohodu.
Markéta Šmídová

Tábor pod Sovím vrchem

Ahoj z tábora pod Sovím vrchem!
I letos jsme na celý červenec obsadili naši oblíbenou louku nedaleko Mařenic. Čtyři táborové týdny byly jako obvykle naplněny soutěžemi, zábavou a kamarádstvím. Letos nám počasí obzvlášť přálo,
táborová louka vyschla a stala se prašným územím; to jsme zatím
nikdy nezažili.
Letošní etapová hra s názvem „Černá madona“ nás zavedla do
středověku. Děti byly rozděleny do družin zlatého, stříbrného, měděného a železného kříže a společně pak pátraly po osudu této tajemné sošky. Proti nim ale stály temné síly, které neváhaly použít lstí ani
krutostí. Nakonec ale samozřejmě vše dobře dopadlo a ti nejzdatnější
a nejudatnější rytíři a rytířky byli na konci tábora slavnostně pasováni
na opravdové rytíře. I když jsme se vraceli domů se spoustou štípanců, modřin a únavy, jen neradi jsme svlékali své varkoče.
Letošní tábor podpořilo jako obvykle spousta sponzorů, díky grantovému programu Města Rokytnice jsme mohli zakoupit sekačku
na udržování táborové louky a uspěli jsme i s žádostí v grantovém
programu Libereckého kraje (a získali jsme novou plachtu na kuchyň
a kuchyňský ohřívač vody, tzv. brutar).
Děkujeme všem malým i větším sponzorům - díky Vám můžeme
vyhlížet do další sezony optimisticky!
Za pořadatele tábora
Markéta Šmídová
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Nejvyšší ocenění si ve Zbirohu převzali také hasiči HZS Libereckého kraje

U příležitosti Dne vzniku samostatného
československého státu uděluje Hasičský záchranný sbor ČR každoročně medaile a plakety osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ceremoniál předávání ocenění se
uskutečnil v úterý 6. listopadu v prostorách
zámku Zbiroh v Plzeňském kraji.
Kromě příslušníků a zaměstnanců sboru
si ocenění převzali i zástupci ostatních složek
integrovaného záchranného systému, státní
správy, samosprávy a dalších organizací, které výrazně podporují a úspěšně spolupracují
s Hasičským záchranným sborem ČR.
Zámek ve Zbirohu není vybrán pro udílení
medailí náhodně. Ve městě se nachází také
rozsáhlý hasičský areál, kde kromě muzejních expozic požární ochrany a ochrany obyvatelstva sídlí také rota Záchranného útvaru
HZS ČR a pracoviště Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR včetně Národní
základny humanitární pomoci.
Oceněni byli také příslušníci HZS Libereckého kraje a osobnosti z našeho kraje.
Medaile „Za věrnost I. stupně“ jsou
udělovány za ocenění příkladného plnění
služebních povinností příslušníků ve spojení s dobou trvání služebního poměru v
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délce 30 a více let. Tuto medaili obdrželi:
nprap. Ilona Králíčková, nprap. Miloš Jakubík,
mjr. Bc. Jiří Kypta, plk. Mgr. Jaromír Lebeda,
pprap. Petr Oplt.
Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“, které jsou udělovány za dlouhodobé obětavé
pracovní úsilí i osobní iniciativu a za zásluhy
o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného
záchranného systému a ochrany obyvatelstva, obdrželi:
Ing. Petr Beitl, primátor Statutárního města
Jablonec nad Nisou a poslanec Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. Petr Matyáš, starosta města Rokytnice
nad Jizerou
Pavel Lžičař, starosta města Raspenava
Čestnou medaili, jež je udělena za významnou nebo dlouhodobou spolupráci
s Hasičským záchranným sborem České republiky na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, obdržel: Jiří Vorel
Hasičský záchranný sbor Libereckého
kraje spolupracuje s panem Vorlem v široké
oblasti BOZP od roku 2009. Velice si ceníme
jeho vysoké odbornosti, mnohaletých zkušeností a pozitivního přístupu a ochoty při více
než desetileté spolupráci.

Medaile „Za statečnost“ je oceněním mimořádné odvahy a obětavosti při záchraně
lidského života či majetku a byla udělena:
nprap. Oldřichu Laufkemu, veliteli družstva
stanice Liberec, ÚO Liberec
Nadpraporčík Oldřich Laufke se v době
své řádné dovolené zúčastnil zájezdu do Tunisu.
Při přepravě turistů autobusem z pevninské části Tunisu na ostrov Djerba došlo
k dopravní nehodě tohoto autobusu. Situace
měla dramatické pokračování, neboť jedna
z cestujících osob utrpěla závažná poranění
a následně u ní došlo k náhlé zástavě oběhu
a základních životních funkcí. Nadpraporčík Oldřich Laufke i přes svá zranění zahájil
neodkladnou resuscitaci a téměř po dvaceti
minutách ji přivedl zpět k životu. Po jejím předání zdravotním záchranářům ještě pomohl
s transportem z havarovaného autobusu
a dále pomáhal s evakuací ostatních cestujících.
por. Bc. Pavlína Bílková, DiS.
tisková mluvčí

HZS Libereckého kraje
Zdroj: http://www.hzslk.cz

Policie České republiky
Nebezpečí na internetu
Internet přináší spoustu zábavy, informací, ale také nebezpečí. Především mladší ročníky využívají sociální sítě, které jsou určeny
ke komunikování s přáteli v prostředí internetu, ve kterém si uživatel musí vytvořit profilový účet. Bohužel si tyto účty vytváří i různí
podvodníci, kteří následně děti žádají o přidání do přátel či ke sledování profilu. Většina
dětí si do profilu vkládá fotografie, některé
nevhodné, odvážné až intimní. Ty si poté
onen podvodník - virtuální kamarád může
stáhnout, uložit a následně zneužít. Podvodníci jsou v komunikaci s dětmi velmi zběhlí
a navážou s dětmi takový vztah, díky němuž
děti navádí k vytváření a zasílání dalších fotografií. Toto jednání může vyústit až k vydírání,
a to i takovému, že pokud nebude uhrazena
určitá finanční částka, fotografie zveřejní na
internetu nebo třeba ve škole. Někdy se ale
bohužel může jednat o opravdového kamaráda, spolužáka, který získané fotografie použije tak, že je rozešle skupině dalších spolužáků či celé škole. Časté jsou i případy, kdy
virtuální kamarád po čase požádá o schůzku,
a děti toto pozvání přijmou. Ať již ze zvědavosti nebo se cítí sami bez kamarádů. Bohužel většina rodičů často ani neví o tom, že se
chce jejich dítě setkat s virtuálním kamarádem. Samozřejmě se nemusí stát nic hrozného, ale bohužel jsou známy i případy, kdy
věc poté musela řešit policie. Rodiče by měli
dětem vysvětlit, že taková setkání mohou
být i nebezpečná. Nejvíce ohroženou skupi-

Reflexy
Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické
podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí
či sníh jsou příčinou celé řady
dopravních nehod. Avšak nejen
zhoršené klimatické podmínky
a snížená viditelnost, ale také
nevyhovující oblečení bývá přímým důsledkem
tragických dopravních nehod
střetu s chodci
a cyklisty.
Snížená viditelnost není jen noc. Je to situace, kdy účastníci silničního provozu dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby,
zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za
mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné

nou jsou děti, především pak dívky ve věku
od 12 do 15 let.
Není dobré dětem zakazovat používání
internetu, protože zakázané ovoce chutná
nejlépe. Je však nutné stanovit si s dětmi
pravidla chování a používání internetu. Seznámit je s nebezpečími a do určité míry také
kontrolovat jejich chování. Buďte všímaví ke
svým dětem, zajímejte se o to, co na internetu dělají, kolik času na něm tráví, na jaké
chodí stránky a především, jaké informace
zveřejňují. V případě, že jsou ve skupině, kde
komunikují s cizími lidmi, neměli by sdělovat
žádné osobní informace, jako například, kde
bydlí, že jsou doma sami, jakou školu navštěvují nebo jim posílat svoje fotky. Poučte své
děti, že nikdy nesmí přistoupit na setkání
s cizí osobou, se kterou se seznámily na internetu. Nikdy neví, kdo je na druhé straně.
I když pošle „svoji“ fotografii, neznamená to,
že je to opravdu ten, za koho se vydává.
Jak poznáte, že se vaše dítě chová podezřele:
 často vysedává u počítače a dlouze si s někým píše
 zakrývá si obrazovku nebo zavírá prohlížeč, kdykoliv přijdete
 vyhýbá se odpovědi, když se zeptáte, co
na počítači dělá
Proto je dobré:
 umístit počítač do místnosti, kde máte
dítě pod dohledem
 stanovit si pravidla užívání počítače
pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích“. Tato povinnost vyplývá z § 53,
odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích (zákon o silničním
provozu).
Vidět a být viděn. Na to by měli myslet
všichni chodci. Řada z nich se totiž domnívá,
že když oni auto vidí, vidí i řidič je. To je ale
velký a často bohužel tragický omyl.
Viditelnost chodce
Důležitá je především spodní část těla,
tj. barva kalhot a bot a např. kočárku, který tlačíme před sebou a je tak vidět první. Reflexní
materiály je nejlepší umístit na nejvíce se pohybující část – upoutá tak větší pozornost.
Viditelnost cyklisty
Jízdní kolo musí mít vždy odrazku přední,
zadní, boční a na pedálech. Za snížené viditelnosti ještě navíc přední a zadní osvětlení.
Ideálním doplňkem povinné výbavy je reflexní proužek na kotníku.
Rady pro zvýšení viditelnosti
 Noste pestré oblečení!
 Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, abyste byli dobře
vidět za světla i tmy!
 Reflexní prvky umístěte nejlépe na zápěstí
ruky, blízko ke kolenům a do úrovně pasu
vždy směrem do komunikace (cyklisté
také na přilbu a kolo)!

 kontrolovat, co dítě na internetu dělá
a s kým si píše
 zvážit používání programu, který zabrání
dítěti vstup na nežádoucí stránky
Tomuto tématu se věnuje Evropský policejní úřad Europol, který spustil v roce 2017
kampaň s názvem #SayNo! („ŘEKNI NE!“),
varující před znepokojivě rychlým nárůstem
počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání
dětí v online prostředí a upozorňuje zejména
na nebezpečnost online komunikace. K této
kampani bylo natočeno krátké video, které
je možné shlédnout na internetu po zadání
hesla „Say no!“ případně „Řekni ne!“.
Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to!
Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se
můžou stát cílem páchání této trestné činnosti, je následující: „Neplať a nestyď se to
ohlásit na Policii.“ Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdílet Tvé fotky nebo video
se sexuálním podtextem, když nepošleš peníze, postupuj následovně:
1)
2)
3)
4)

Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.
Vyhledej pomoc. Nejsi sám.
Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou
osobu.
5) Oznam to na policii!
por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence
kriminality

 Dětem pořiďte oblečení, školní brašny
a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky!
 Reflexním prvkem opatřete i kočárek –
protože s ním vjíždíte na komunikaci dříve, než na ni vstoupíte vy!
 Nezapomeňte na zadní část těla. Při chůzi
s baterkou, svítilnou nebo použitím světla
v mobilním telefonu jste vidět jen zepředu!
Reflexní a fluorescenční předměty nejsou
drahé. Různé přívěsky, nášivky, samolepky, pásky apod. pořídíte v galanteriích nebo
v obchodech s jízdními koly za rozumné
ceny. I Policie ČR se dlouhodobě zaměřuje na
osvětu chodců a jejich zviditelňování v rámci silničního provozu. Od podzimu 2015 do
současnosti vydali policisté v rámci přímého
výkonu služby neoznačeným chodcům téměř 100 tisíc reflexních pásků a v této aktivitě
budou pokračovat i nadále.
Právě naše viditelnost zásadně ovlivňuje
to, zda se nám řidič vyhne nebo nás srazí.
BUĎTE VIDĚT!
por. Mgr. Lenka Dvořáková
koordinátor prevence kriminality
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Sto let republiky

Záchranka před sto lety?
Neexistovala.
Volání na linku 155 se dnes stalo naprostou samozřejmostí. Rychlá zdravotnická
pomoc je běžnou součástí životů. To je ale
hodně novodobá historie. Její počátky sahají
k první a druhé světové válce, kdy byla založena zejména na dobrovolné činnosti členů
Červeného kříže. Jejich úkolem byla zejména
přeprava zraněných z bojiště na místa, kde
mohl poskytnout ošetření lékař. Na bedrech
hasičů a Červeného kříže byla ostatně starost
o nemocné a jejich přepravu za lékařem již
v 19. století.
Jedním z prvních měst v České republice,
kde začala systémově a podle jasně stanovených pravidel pracovat nepřetržitá rychlá
zdravotnická služba (RZP), byl Liberec. O jejím zřízení bylo rozhodnuto v roce 1973 na
základě materiálů vydaných Světovou zdravotnickou organizací.
Přípravy na spuštění trvaly téměř celý
rok, provoz služby, která hned pracovala po
celých 24 hodin, byl spuštěn 4. 3. 1974. Od
počátků měla záchranka svůj centrální dispečink. Pracovalo pro ni 21 lékařů a 15 sester, za pacienty jezdili ve dvou vozech Škoda
1203, které byly speciálně upraveny pro potřeby pacientů i zdravotnického personálu.
Během let se zlepšovalo vybavení sanit,
odborná erudice personálu a samozřejmě
také počet výjezdů. V roce 1985 bylo rozhodnuto o vzniku dalšího výjezdového stanoviště ve Frýdlantu. Zde fungovala záchranka při
nemocnici, respektive při jejím oddělení ARO.
Ze začátku měla k dispozici upravený sanitní

vůz Škoda 1203, posádku tvořili lékař a sestra
převážně z ARO a výjezdů se zúčastňovali i lékaři a zdravotní sestry z chirurgie. V prvních
měsících pracovala záchranná služba pouze
v jednosměnném provozu.
Na Českolipsku byl provoz Rychlé záchranné služby (RZS) zahájen 1. 3. 1981. Byla
otevřena nová nemocnice a zároveň vzniklo
odloučené pracoviště Dopravní zdravotnické
služby (DZS) se dvěma speciálně vybavenými
vozidly rychlé zdravotnické pomoci. Provoz
byl nepřetržitý, pracovalo v něm 15 lékařů,
čtyři řidiči a čtyři sestry na dispečinku. Výjezdové sestry se zpočátku nepodařilo zajistit.
Na celý okres Česká Lípa byla pouze jedna
sanita ve složení řidič a lékař. V ostatních
částech okresu byla tato služba zajišťována
obvodními lékaři a LSPP.
V Jablonci nad Nisou vznikla ZZS v roce
1974 po vydání Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví. Službu v té době zajišťovali obvodní lékaři a zdravotní sestry z obvodních středisek. Dispečerkou byla jedna
zdravotní sestra, která zajišťovala během dne

Záchranáři se vzdělávají celoživotně
Nedílnou součástí života záchranářů je každý rok aktivní účast na
řadě školení a kurzů. Trendy v medicíně se totiž neustále vyvíjejí a je
třeba jim přizpůsobovat práci tak, aby byla péče o život pacienta zajištěna co nejlépe. Zatímco ještě před několika lety záchranáři „pouze“ zajistili základní životní funkce postiženého a jeho co nejrychlejší
přepravu do nemocnice, dnes dbají nejen o záchranu života, ale svou
péčí také o jeho další kvalitu.
Spolu s tím, jak
se rozvíjejí možnosti
zdravotní péče a také
technického vybavení
záchranářských
vozidel, roste samozřejmě
také náročnost péče.
Záchranáři dnes například naprosto běžně
aplikují řadu léků, které
dříve neměli k dispozici.
To vše se ale musí neustále učit a své znalosti zdokonalovat. Každý
záchranář tak v průběhu kalendářního roku absolvuje v průměru tři
školení. Některá jsou zaměřená na urgentní medicínu jako celek, jiná
specializovaná například na děti, jako užší skupinu pacientů, a komunikaci s nimi. Důležitou součástí školení je i důraz na vlastní bezpečí.
Průzkumy totiž ukazují, že v řadě případů se záchranář mnohem více
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současně provoz převozových sanit. V noci
pak tuto službu zajišťovala vrátná polikliniky.
V roce 1988 liberecká záchranka poprvé
spolupracovala s leteckou záchrannou službou Praha. O čtyři roky později již byla letecká záchranná služba zřízena i v Liberci.
Od 1. 10. 2003 vznikla na základě rozhodnutí zastupitelstva Libereckého kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK). Vznikla sloučením čtyř bývalých
okresních záchranných služeb - Turnov (Turnov a Semily), Jablonec nad Nisou (Jablonec
nad Nisou, Tanvald), Česká Lípa (Česká Lípa,
Doksy, Jablonné v Podještědí) Liberec (Liberec, Hrádek nad Nisou, Český Dub, Frýdlant
v Čechách).
Praxe ukázala, že prioritou záchranářů
nemůže být jen rychlý transport pacienta
do nemocnice, ale zejména okamžitá pomoc, zajištění životních funkcí a příprava na
nemocniční péči. Narostl počet výjezdů, byl
obnoven vozový park a je vyvíjen i mnohem
vyšší tlak na odbornou erudici lékařů a sester
Zdravotnické záchranné služby.

než na ně soustředí na problémy pacientů. Pokud je ale záchranář
napaden, případně jinak ohrožen na životě, v konečném důsledku je
větší riziko pro něj i pacienta.
Školení pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje mají různý charakter. Některá si organizuje sama záchranka přesně podle svých požadavků. To umožňuje cílený vývoj záchranářů přesně v těch oblastech, kterých je v Libereckém kraji nejvíce
zapotřebí. Jiná jsou pořádána celorepublikově a sjíždějí se na ně záchranáři ze všech krajů. A kurzy se samozřejmě dělí i podle vlastního
zaměření záchranáře – na jiné chodí řidiči, na jiné letečtí záchranáři
a na jiné operátoři tísňové linky. „Školení jsou pro nás velmi důležitá.
Když člověk dělá svou práci dobře – a to naši zaměstnanci dělají –
po určité době by mohli mít sklony stagnovat, používat při záchraně
pacientů zažité stereotypy. Ty by určitě fungovaly. Dnes nám jde ale
o to, aby pacient i po ošetření v nemocnici mohl vést život v maximální
možné míře podobný tomu, jako před svým zraněním nebo onemocněním. Tomu se snažíme co nejvíce přizpůsobovat“, vysvětluje ředitel
ZZS LK Luděk Kramář. Příkladem může být třeba mozková příhoda –
zatímco dříve pacienti s ní umírali nebo byli v dalším životě odkázáni
na pomoc bližních, dnes při správně stanoveném postupu přežívají
a nemusejí mít ani radikální následky.
Samostatnou kapitolou vzdělávání je pak nácvik krizových situací, například cvičení zásahu při hromadných neštěstích. Ta slouží
i k secvičení spolupráce různých složek Integrovaného záchranného
systému. „Chceme být zkrátka na vše připraveni co nejlépe“, vysvětlil
Kramář.

Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 2. 12. 2018 – 6. 1. 2019 | Výstava betlémů – kostel Církve
adventistů v Horní Rokytnici
 8. 12. | Andělská projížďka – na trati Martinice v Krkonoších
- Rokytnice nad Jizerou bude vypraven zvláštní parní vlak
s mikulášskou nadílkou a čertovskou kapelou
 8. 12., 13:00 – 17:00 | Vánoční trhy – na Dolním náměstí – stánky,
občerstvení, kulturní program
 9. 12., 17:00 | Adventní koncert v kostele sv. Michaela – vystoupí
Dětský pěvecký sbor Skřivánek a muzikanti i sóloví zpěváci ze ZUŠ
Jablonec nad Jizerou
 14. 12., 19:00 | Vánoční koncert v kostele sv. Michaela – účinkuje
smíšený pěvecký sbor Camponotus
 16. 12., 16:00 | Nezbedná pohádka – uvede DS Krakonoš Vysoké
nad Jizerou, v KD, vstupné: 50,- Kč
 21. 12., 8:00 | Prodej živých kaprů z rybníku Žabakor – na Dolním
náměstí
 24. 12., 15:00 | Štědrovečerní bohoslužba se zpěvem koled
v kapli mistra Jana Husa v Berlíně
 24. 12., 12:00 – 18:00 | Možnost zapálení Betlémského světla –
v kostele sv. Michaela
 24. 12., 22:00 | Půlnoční bohoslužba – v kostele sv. Michaela
 25. 12., 18:00 | Slavnost narození Ježíše Krista – v kostele
sv. Michaela
 27. 12., 18:00 | Svátek sv. Jana Evangelisty – v kostele sv. Michaela
 29. 12., 17:00 | Vigilie svátku sv. Rodiny – v kostele sv. Michaela
 1. 1. 2019, 8:30 | Slavnost Matky Boží Panny Marie – v kostele
sv. Michaela
 12. 1. 2019 | Český pohár ve skialpinismu – O dřevěného
Krakonoše – areál Horní Domky
 19. 1. 2019, 19:30 | Rozmarný duch – anglická duchařská komedie,
uvede DS Lučany nad Nisou, vstupné: 80,- Kč
 26. 1. 2019, 16:00 | Malá čarodějnice – promítání rodinné
pohádky, v KD, vstupné: 70,- Kč
 4. 2. 2019, 19:30 | Můžu k tobě? – situační komedie z prostředí
psychiatrické ordinace. Hrají: Mirek Šimůnek, Bořek Slezáček, Eva
Decastelo a další, vstupné: 300,- Kč.
 8. – 10. 2. 2019 | Memoriál Dr. Jana Vedrala – další ročník
mezinárodního závodu v kategorii Masters
 15. 2. 2019 | Sjezd pašeráků + Pašeráckej jarmark – akce plná
masopustního veselí, doprovodný program

 Paseky nad Jizerou
 22. 12., 19:00 | Vánoční besídka – k poslechu zahraje Štěpán
Steav Vrána, Restaurace U Zapadlých vlastenců

 Harrachov
 15. 12. | Skiopening - slavnostní zahájení lyžařské sezóny – dolní
stanice lanové dráhy Delta – koncert Petra Koláře, lyžování, zábava
na sněhu pro děti, testování lyží, občerstvení
 24. 12. | Půlnoční mše – kostel sv. Václava
 25. 12. | Slavnost narození Páně – kostel sv. Václava
 26. 12., 16:00 | Svatoštěpánské koledování – kostel sv. Václava
 27. 12. 2018 – 1. 1. 2019, od 11:00 | Vánoční trhy – v parku u MěÚ
– rukodělné výrobky, vánoční punč, medovina, občerstvení
 1. 1. 2019 | Soutěž o nejlepší novoroční česnečku
 12. – 13. 1. 2019 | Kaml Cup – závod ve skoku a severské kombinaci
v kategoriích žáci a žákyně
 9. – 10. 2. 2019 | Rossignol Demo Tour – testování nové kolekce
lyží Rossignol a Dynastar

 Příchovice
 26. 12. | Na Štěpána na Štěpánku – turistické setkání na
Turnovské chatě u rozhledny Štěpánka

 27. 12., 19:00 | Vánoční koncert v kostele sv. Víta – pásmo
českých vánočních koled
 1. 1. 2019 | Novoroční výstup na Maják s muzeem Járy
Cimrmana – areál U Čápa

 Jablonec nad Jizerou
 15. 2. 2019 | Poslední ze žhavých milenců – jedna z nejznámějších
komedií amerického autora Neila Simona s Petrem Nárožným
a Simonou Stašovou v hlavních rolích

 Vysoké nad Jizerou
 25. 12., 19:30 | Republiku za koně a fotbal aneb obrázky z dějin
národa Havlase Pavlaty – uvede DS Krakonoš
 26. 12., 16:00 | Republiku za koně a fotbal aneb obrázky z dějin
národa Havlase Pavlaty – uvede DS Krakonoš
 29. 12., 19:30 | Republiku za koně a fotbal aneb obrázky z dějin
národa Havlase Pavlaty – uvede DS Krakonoš

 Jilemnice
 15. 12. | Vánoční jarmark – na Masarykově náměstí
 18. 12., 19:00 | Zamilovaný sukničkář – situační komedie,
v hlavních rolích Lukáš Vaculík, Filip Tomsa, Martin Zounar,
Mahulena Bočanová a další. Vstupné: 380,-/ 350,- Kč
 26. 12., 18:00 | Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru
Camponotus – Sloupový sál
 8. 1. 2019, 19:00 | Vražda v salonním coupé – Divadlo Járy
Cimrmana. Vstupné: 460,-/ 440,- Kč
 15. 1. 2019, 19:00 | Pavel Šporcl a Gypsy Way Ensemble –
vstupné 390,- Kč
 19. 1. 2019, 20:00 | Myslivecký ples – SD Jilm
 20. 1. 2019, 15:00 | Dlouhý, Široký a Bystrozraký – klasická
pohádka na motivy K. J. Erbena, uvede DS Roprachtice. Vstupné:
70,- Kč
 21. 1. 2019, 18:00 | S batohem napříč Marokem – diashow Pavly
Bičíkové. Vstupné: 80,- Kč
 22. 1. 2019, 19:00 | Táta – komediální one man show – světově
úspěšná divadelní komedie o mužích a ženách, ve které se najde
každý… Hraje Roman Pomajbo. Vstupné: 340,-/ 320,- Kč
 4. 2. 2019, 18:30 | Taneční show Kaleidoskop XXI. – show taneční
skupiny PAUL DANCE Jilemnice. Vstupné: 120,- Kč
 5. 2. 2019, 19:30 | Taneční show Kaleidoskop XXI. – show taneční
skupiny PAUL DANCE Jilemnice. Vstupné: 120,- Kč

 Semily
 21. 12., 19:00 | Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční – v podání
Podkrkonošského
komorního
symfonického
orchestru,
pěveckého spolku Jizeran a přátel Rybovy České mše vánoční z řad
instrumentalistů a zpěváků. Sbor Dr. Karla Farského.
 30. 1. 2019, 19:00 | Minipárty s Karlem Šípem – nová zábavná
talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa s hostem
J. A. Náhlovským.
Výstavy v Semilech:
 6. 10. 2018 – 20. 1. 2019 | Retrogaming – výstava historických
počítačů připravená ve spolupráci s Regionálním muzeem
v Litomyšli zachycuje výpočetní techniku od jejích počátků až
do poloviny 90. let 20. století. Součástí výstavy je i herna, kde
si pamětníci mohou připomenout tehdejší velké herní hity
a nejmladší návštěvníci porovnat dnešní dokonalou grafiku a zvuk
s tou, kterou znali jejich rodiče. Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 30. 11. 2018 – 31. 1. 2019 | Výtvarný salon v Semilech – první
ročník výtvarného salonu mladé generace profesionálních
výtvarníků a designerů. Přehlídka současného umění tvůrců ze
Semilska. Státní okresní archiv Semily
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PROGRAM KULTURNÍ DŮM Rokytnice nad Jizerou – ZIMA / JARO 2019
Sobota, 19. ledna 2019, 19.30 hod.

Pondělí, 4. února 2019, 19.30 hod.

Neděle, 17. března 2019, 16.00 hod.

ROZMARNÝ DUCH – DS Lučany nad Nisou

MŮŽU K TOBĚ? – Divadlo Artur

Anglická duchařská komedie o tom, že není
radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť
když hlavní medium je poněkud potrhlé povahy. Pak se totiž lehce může stát, že seriozní muž zažije rodinné propletence, s nimiž
si neví rady.
 Vstupné: 80,- Kč

Hrají: Mirek Šimůnek, Bořek Slezáček, Jindra Kriegel, Lucie Linhartová, Eva Decastelo,
Pavlína Mourková, Kristýna Podzimková, Josef Hervert

POLÍVKOVÁ POHÁDKA – DS Lipany Vrchlabí
Veselá pohádka o ježibabě Magi, loupežníkovi Bujónovi, strašidlech, strachu, lásce
a kouzelných polévkách.
 Vstupné: 50,- Kč
Neděle, 17. března 2019, 19.30 hod.
Jára Cimrman - DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A KRÁTKOZRAKÝ – DS Lipany Vrchlabí

Sobota, 26. ledna 2019, 16.00 hod.
KINO na kolečkách
– MALÁ ČARODĚJNICE

Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává Dlouhý, Široký a Krátkozraký ze dvou částí – přednášky
„Cimrmanova cesta za českou pohádkou“
a vlastní divadelní hry. Vlastní divadelní hra
pojednává o strastiplném putování, jehož
cílem je vrátit princezně Zlatovlásce její ženskou krásu – byla totiž očarována zlým obrem Kolodějem.
 Vstupné: 80,- Kč

Pohádka na motivy oblíbené dětské knihy
Otfrieda Preusslera.
Občerstvení – popcorn (slaný, sladký), limo,
pivo. Děti do 12 let v doprovodu dospělého.
 Vstupné: 70,- Kč

Sobota, 30. března 2019, 19.30 hod.
Situační komedie z prostředí psychiatrické
ordinace přibližuje s humorem a ironií zamotané mezilidské vztahy a také psychické
novodobé civilizační problémy, které naši
předci většinou vůbec neznali.
 Vstupné: 300,- Kč v předprodeji / 350,- Kč
na místě
Neděle, 3. března 2019, 19.30 hod.
Travesti show Techtle Mechtle CESTA
KOLEM SVĚTA
Nová zábavná show Cesta kolem světa
travesti skupin Kočky a Techtle Mechtle.
Výpravné kostýmy, flitrované šaty, dlouhé
řasy, vyčesané paruky a spousta známých
písniček a scének - na to vše se můžete těšit
v novém pořadu Cesta kolem světa.
 Vstupné: 280,- Kč v předprodeji / 300,- Kč
na místě

OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNÍCH
– DS Josefův Důl
Divadelní hra s lehkým humorem v italském
stylu. Děj se odehrává v malém nejmenovaném italském městečku, v rodině výrobce
zábavní pyrotechniky, který si chce za každou cenu najít otce, a to nejlépe se šlechtickým titulem.
 Vstupné: 80,- Kč
Sobota, 13. dubna 2019, 19.30 hod.
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA
BURKEHO – DS J. J. Kolár Poniklá
Kultovní groteska o trablech dr. Burkeho.
Situace jedince v ohrožení zapříčiní sled neuvěřitelných událostí, jejichž bláznivý vývoj
nelze zastavit.
 Vstupné: 80,- Kč

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci listopadu a prosinci 2018 tito naši spoluobčané:
80 let Čmuchal Jiří
81 let Novotný Zdeněk
Šimůnek František
83 let Patočková Vladimíra
84 let Erlebach Václav
Marková Zdeňka
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85 let Čermák Věroslav
Pešek Elisabeth
86 let Pěničková Věra
Hartig Václav
Pfeifer Walter
Gebrt Josef
87 let Jónová Jiřina
Pavlata Josef

88 let Bešinová Mária
91 let Topičovská Jana
92 let Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
95 let Doubková Irma

Všem oslavencům blahopřejeme!

Historie Rokytnice nad Jizerou
Historie dráhy Martinice –
Rokytnice
Vznik této železniční dráhy inicioval hrabě
Jan Nepomuk František Harrach v úzké spolupráci s tehdejšími starosty Jilemnice a Rokytnice za nemalé účasti průmyslníků z obou
rychle se rozvíjejících měst. Měla zrychlit
přepravu jak lidí, tak hlavně zboží a materiálu, nejen údolím Jizery, ale hlavně i dále do
kraje. Vždyť cesta poštovním dostavníkem
v roce 1892 z Rokytnice do Jilemnice trvala 2 hodiny a 20 minut a v opačném směru
ještě o 25 minut déle. Již v roce 1888 obdržel
povolení k přípravným pracím na železnici
Rokytnice – Martinice rokytnický okresní starosta Johan Müller, který bohužel ve svém
snažení neuspěl.
Vznik lokálky
Teprve v závěru 19. století dostaly události rychlý spád. Roku 1897 obdrželi povolení k přípravným pracím spolu s hrabětem
Harrachem okresní starosta z Jilemnice Jan
Zubatý, starosta města Jilemnice František
X. Jerie, okresní starosta z Vysokého nad Jizerou J. Vodseďálek, továrníci Theodor Hübner
a Johann Haney z Jablonce n. Jiz. a Rokytnice
n. Jiz. Rozvinula se široká diskuze o detailech
trasy. Rokytnice nad Jizerou vyvinula značné
úsilí, aby se nádraží postavilo na jejím katas
tru, nikoli na druhém břehu Jizery - v Blansku,
jak se původně plánovalo. Protože plánované prodloužení trasy ke kořenovskému Mýtu
bylo v tuto dobu nereálné, byla trať před Jab-

loncem n. Jiz. převedena na levý břeh Jizery
a nádraží postaveno na rokytnickém katas
tru. Rokytnice jásala a ani jí příliš navadilo, že
vlastním nákladem 23 000 K musela upravit
vyhlédnuté místo a postavit staniční budovu. O rok později, 29. srpna 1898, obdrželi
Jan hrabě Harrach, Johann Haney, Theodor
Hübner, František Jerie a Jan Zubatý koncesi
na provoz místní dráhy Jilemnice (dnes Martinice) - Rokytnice. Vysoko musíme ocenit
nezdolnou a zřejmě rozhodující aktivitu Jana
hraběte Harracha. Tato dráha byla stavěna
výhradně ze soukromých prostředků bez
jakékoliv státní nebo zemské podpory. Aby
byla zajištěna prosperita dráhy, museli místní
zájemci každoročně garantovat minimální dovozné,
tj. zajištění takové přepravy zboží, aby byla vybrána
alespoň stanovená minimální částka. Záruku dopravy jistého počtu vagónů
zajistily převážně firmy:
Gerl, Mohr a syn, Linke
a Stumpe, Palme, několik
podnikatelů z Jilemnice
a samozřejmě hrabě Harrach. Vybudování trati se
mělo uskutečnit do pěti let
a jako záruku bylo nutné
složit kauci 20 000 zlatých.
Celkové náklady měly činit
4 880 000 K. Nepopulárního vyvlastňovacího řízení
se ujal advokát z Jablonce
nad Nisou Dr. Friedrich
Thieben. Jenom v Jilemnici
bylo vyvlastněno 52 majitelům celkem 7,54 ha
pozemků, za které bylo zaplaceno asi 28 400 K. Dráze musela ustoupit také
celá řada obytných stavení, jejichž výkupní ceny se
pohybovaly od 800 K za

chaloupku na Přívlace až po 5 800 K za přízemní domek v Jilemnici. Koncesionáři svěřili provedení stavebních prací firmě „Gross
a company“ z Vídně. Ta si zřídila v Jilemnici
pobočku a 10. října 1898 zahájila stavbu.
Trať rostla neobyčejně rychle. Denně na ní
pracovalo až 2 000 osob, ponejvíce Chorvatů, Srbů, Slováků a Italů. V menším množství
také Čechů, Poláků, Rusínů a také několik
Rumunů. Seznamte se s několika pracovními nařízeními, která platila při stavbě trati…
Mladiství mohli pracovat od 16 let, ovšem do
jejich plnoletosti (18 let) museli navštěvovat
večerní nebo nedělní školu. Pracovalo se na
dvě směny, vždy od 6 do 6. Odpočinek měl
také své místo. Dvě půlhodinové pauzy dopoledne a odpoledne a hodinová přestávka
na oběd. S ohledem na křesťanskou víru
byla pravidla formulována takto: „V neděli
konají se jen ony neodkladné práce povahy
přechodní“. O Velikonocích, svatodušních
svátcích, Vánocích a na Nový rok se nepracovalo vůbec. Denní mzda dělníků obnášela
1,80 - 2,80 K. Zedníci dostávali 4 K. Již na jaře
1899 byly proraženy oba tunely a začalo se
s pokládkou kolejí. Oba tunely byly u Hradska. Kratší na 15. kilometru byl později zlikvidován a na jeho místě postaven kamenný
most, po kterém vedla cesta. Staniční budovy
s výjimkou sytovské a rokytnické byly typizované a jejich stavbu provedl jilemnický stavitel Josef Pošepný. Pouze jabloneckou budovu
postavil rokytnický stavitel Hájek. Podle koncesních dohod měla mít místní dráha vlastní
vozový park o 4 lokomotivách, 14 osobních,
5 služebních a 24 nákladních vozech. V lokomotivce ve Floridsdorfu byly však objednány
pouze tři tendrové lokomotivy řady 162, každá za 50 000 K.
Zahájení provozu
6. listopadu 1899 dojel do Jablonce první služební vlak. Vedla jej lokomotiva č. 3 se
strojvedoucím Franzem Salzwimmerem a topičem Ignatschem Karzem. O dva dny poz-
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ději jej, zatím neoficiálně, uvítali také v Rokytnici. 27. listopadu také projel celou trasu
nezbytný policejní vlak. Slavnostní zahájení
provozu se odehrálo 7. prosince 1899. Vlak
tvořila ověnčená lokomotiva, jeden poštovní
vůz a pět osobních vagonů. Do stanice Jablonec n. Jiz přijel ve 13:29 hod. První pravidelná pošta do Rokytnice byla vypravena
15. července 1900. Zprovoznění železnice do
Rokytnice bezesporu přispělo k rozkvětu západních Krkonoš, avšak některým živnostem
přineslo citelnou újmu. Patřila mezi ně četná
povoznictví a vše, co s nimi souviselo - zájezdní hostince, kovárny, sedlářství, kolářství atd.
Dosavadní dopravci nemohli konkurovat výhodné a levné železniční dopravě a řada podniků zanikla.
Provoz lokálky
V době zahájení provozu jezdily na dráze
tři páry smíšených vlaků denně. Roku 1913
přibyl další. Lístek z Jilemnice do Rokytnice
stál 84 krejcarů. Ve snaze zlepšit návaznost
dopravy na přípoje na hlavní trati (značné
usilí vyvíjel zdejší odbor Klubu českých turistů a Český krkonošský spolek SKI) byl jízdní
řád opakovaně upravován a zlepšován. Roku
1908 trvala nejkratší cesta z Martinic do Rokytnice pouhých 47 minut, což byl výkon velice solidní. S výjimkou let hospodářské krize
a doby těsně před okupací se prudce rozvíjela
krkonošská turistika a na Jilemnicku se pořádaly četné lyžařské závody, na které se sjížděli diváci i závodníci z celého okolí. Dnes už si
nedovedeme představit, že třeba v době závodů musely být pravidelné soupravy v Martinicích posíleny o čtyři až šest vozů a mnohdy musely být vypraveny zvláštní posilové
vlaky. Některé rychlíky dokonce vozily přímé
vozy Praha - Rokytnice. Tyto vlaky vyjížděly
v zimním období z Prahy v sobotu odpoledne
a vracely se zpět v neděli v podvečer (sobota byla pracovním dnem). Zpáteční jízdenka
(včetně místenky) z Prahy stála u vybraných
vlaků 70 Kč, někdy dokonce 50 Kč. Skupinám
se zpravidla slevovalo 33 %. Velkými změnami prošel provoz na místní dráze v tragickém
roce 1938. Hned v říjnu 1938 byla zabrána
Rokytnice n. Jiz. a její nádraží. Dne 8. října
v odpoledních hodinách odtud odjel smíšený
vlak, odvážející spolu se zaplněnými osobními vozy také 13 nákladních vozů naplněných
nejnutnějším majetkem uprchlíků. V listopa-

du byla zřízena celní kontrola ve stanicích Sytová –
Háje a Poniklá – Přívlaka.
V květnu 1945 vypuklo
povstání a 7. května byl
zastaven provoz v úseku
Sytová – Háje – Rokytnice
n. Jiz. 16. 5. 1945 přijel do
stanice Rokytnice obsazovací vlak se zaměstnanci
Československých státních drah a stanice byla
opět vrácena a včleněna
do správy Československé republiky. V poválečném období se hustota
dopravy pronikavě zvýšila. Denně jezdilo na trase
10 párů vlaků. V padesátých letech skončila velice
úspěšná tradice přímých
vozů Praha – Rokytnice
nad Jizerou a zpět.
Zimní provoz
Od samého začátku provozu si služba na
místní dráze, především
v zimě, žádala velké úsilí
zaměstnanců. Například
7. dubna 1903 se přihnaly
tak velké sněhové vánice,
že stanice Rokytnice byla
odříznuta od okolního světa. Večerní vlak
z Jilemnice do Martinic dojel pouze za město, kde uvázl v závějích. Přes veškerou snahu
mohl pokračovat až za 24 hodin. V údolích
napadly až 2 metry sněhu. Obrovské útrapy připravila železničářům zima 1928/29,
kdy teplota u Jizery opakovaně klesala až na
-35 stupňů. V lednu 1963 za kruté zimy „železniční provoz sténal a MěNV volal usilovně hlavně schopné důchodce na pomoc při
uvolňování trati k Hrabačovu… Pluhy a frézy
se nezastavily. Na trati k Jablonečku přejel
motorák zajíce. Na zpáteční cestě se o něj
rvali dva jestřábi. Oba vlak přejel. Rovněž
vánice na počátku března 1970 zasypaly kraj
takovými spoustami sněhu, že provoz mezi
Jilemnicí a Rokytnicí musel být na několik dní
přerušen. Podobné potíže se objevovaly často, a tak nás nepřekvapí, že kronikář místo
sněhových kalamit zaznamenal jako kuriozi-

Příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky
přejí za Městské informační centrum
Svatava Šmiková, Denisa Hančová a Jitka Hrušková
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tu: Málokdy se stalo, aby za celé zimní období nemusel ani jednou jet sněhový pluh, jak
tomu bylo v zimě 1974/75.
Co k tomu dodat. Dnes sní svůj tichý dávný sen zanedbaná a opuštěná budova rokytnického nádraží, kterou si vlastním nákladem
nechali zbudovat tehdejší rokytničtí občané.
Kdysi frekventované nádraží, kam zajížděl
i takřka ke každému spoji autobus ČSAD,
dnes ožije pouze jednou týdně, příjezdem
jednoho jediného spoje z Martinic… a mám
takové tušení, že i ten jeden jediný motoráček brzy skončí v zapomnění a s ním i dlouhá,
119 let trvající historie našeho nádraží.
DJ
K tomuto povídání bylo čerpáno z publikace
„Historie místní dráhy Martinice v Krkonoších –
Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou“ autorů Jana
Luštince, Petra Luštince a Jaroslava Křenka.

Informace z městské knihovny
V knihovně jsou připraveny nové knihy
různých žánrů, knihy pro zamyšlení i odpočinek. Na závěr roku nabízíme nejen další
knihy čtenářkami oblíbených autorek, ale
také napínavé knižní novinky jiných autorů
– současné i historické – pro všechny ostatní
čtenáře.
Další novinkou je již kompletně vybavený koutek pro čtenáře s křeslem, stolkem
a lampou.
Dětské oddělení má, kromě nových knížek, také překvapení pro malé návštěvníky.
Přijďte se s dětmi podívat na nový domeček
„Soví hrad“ nebo tradiční knížkový adventní
kalendář v nové podobě!

Nové knihy na
listopad
Romány pro ženy:
»» Třeštíková – Veselí
»» Hartl – Nejlepší víkend
»» Tyburcová – Dokud jsme dva
»» Bomann – Čas vlčích máků
»» Ostby – Kousky štěstí
»» Bourdin – Clařino dědictví

Na webových stránkách můžete nahlédnout do aktualizovaného Knihovního řádu.
Došlo zde, mimo jiné, k úpravě informací
o darování knih do knihovny – je omezeno na
knihy nové, v dobrém stavu. S darovanými
knihami souvisí také tato ojedinělá nabídka:
Od začátku prosince bude v knihovně
možnost výhodného zakoupení různých
encyklopedií a naučných knih ve velmi dobrém stavu. Jde o knihy věnované městské
knihovně, ve které by však nenašly takové využití. Jsou vhodné i jako hodnotný dárek.

Nové knihy na
prosinec

Společenské a psychologické
romány:
»» Vigan – Pouta
»» Jančar – Dnes v noci jsem ji viděl
»» Emmich – Nezapomeň
»» Katalpa – Doupě

Romány pro ženy + společenské a psychologické romány:
»» Váňová – Holčičky
»» Keleová-Vasilková – Sítě z pavučin
»» Chalupová – Liščí tanec
»» Janečková – Pád do tmy
»» Moyes – Sama sebou
»» Haywood – Kaktus
»» Page – Plovárna
»» Shaffer – Spolek přátel literatury
a bramborových koláčů
»» Gunnarsson – Advent
»» Searles – Nebudete se bát ničeho
zlého

Historické romány:
»» Chadvick – Letní královna (1.)
»» Sansom – Lamentace
»» Doherty – Vraždící Anubis (dar)

Humor:
»» Boček – Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka
»» Součková – Běh života s úsměvem

Autobiografie, skutečné osudy:
»» Niemi – Popmusic z Vittuly
»» Čechová – Totál Balkán
»» Urbaníková – Ztracené
»» Devátá – Kde spí lufťáci

Historické romány:
»» Moro – Na vlastní kůži
(poč. 19. stol., pro ženy)
»» Chadwick – Zimní královna
(Eleonora Akvitánská, 2. díl)
»» Cornwell – Inkvizitor (Hledání
svatého grálu 2.)
»» Follett – Ohnivý sloup (středověká
Anglie, volné pokračování Pilířů
země a Na věky věků)

Napětí (detektivky a thrillery):
»» Přibyl – Pětidomí
»» Weaver – Ztracený
»» Coben – Nenech to být
»» Meyer – 7 dní
»» Marsons – Pokrevní pouta
»» Constantine – Poslední paní
Parrishová
»» Corry – Pokrevní sestra
»» Stevens – Návštěvnice (4.)
Regionální literatura:
»» Pohádky z Františkova (dar)

Napětí (detektivky a thrillery):
Pro ženy (i muže):
»» Howard – Nezvěstná
»» Castillo – Modlitba za mlčení
»» Adams – Není úniku
»» Green – Sama v černém lese

Městská knihovna bude v letošním
roce naposledy otevřená ve čtvrtek 20. 12.
a po svátcích se znovu setkáme ve středu
2. 1. 2019.
Přeji všem čtenářům a příznivcům knihovny a čtení klidné Vánoce a radostný nový rok!

Pro muže (a ženy):
»» Meyer – Kobra (4.)
»» Kepler – Lazar
»» Dán – Žiješ jenom dvakrát
»» Mayne – Šelma
»» Child – Večerní škola

Soňa Valášková

»» Mýty a předsudky o zvířatech.
Je pravda, co se o nich říká?
»» Stromy. Od semínka k rozlehlému
lesu
»» Čí je to kostra? Vše o kostech
a kostrách (obrázky + odklápěcí
okénka)

Nové knihy v oddělení
pro dětské
a dospívající
čtenáře – 4/2018
Pro předškoláky a začínající
čtenáře a čtenářky:
»» Krtek a barvy. Krtek a zvířátka
(leporela)
»» Pomoc v horách (Učíme se číst)
»» Moje maminka je nej (Horáková) –
genetická metoda čtení
»» Co dělá vítr, když nefouká (Vostrá)
»» Herkules na zámku (Dvořáková)
»» Pohádky na hraní (Rodari)
»» Kočičí pohádky (Pospíšilová)
»» Pošťák myšák doručuje (Dubuc)
»» Vombat Jirka (Papoušková)
»» Tři příběhy (Eco)
»» Kdo straší školní strašidlo (Pospíšilová)
»» Týden mezi indiány (Pospíšilová)
»» Valentýnka a narozeniny (Peroutková)
»» Dona Carla nikdo nezastaví (Scherz)
»» Lapuťák a kapitán Adorabl (Landsman)
»» Anča a Pepík 5. (Lomová)
Zábavné poučení:
»» Můj stát. Putování s českým lvem
za sedmi symboly

Pro větší čtenáře a čtenářky:
»» Hurnter – Zákon smečky – Soumrak (4.) Rudý měsíc
»» Pantermüller – Lenčiny katastrofy
»» Walliams – Nejhorší děti na světě
»» Tarshis – Vlna se blíží (krátký dobrodružný příběh, větší písmena)
»» Šlik – Po stopách ztraceného
syna (3.)
»» Griffiths – Ztřeštěný dům na
stromě: 26 pater
»» Peirce – Velkej frajer Nate
»» Del Rio – Warren XIII. a vševidoucí
oko
Pro dospívající:
»» Stroud – Kvílející schodiště
(Lockwood a spol.)
»» Riordan – Zloděj blesku (1.) Moře
nestvůr (2.)
»» Chainani – Škola dobra a zla (4.)
Vzhůru za slávou
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Máte slovo
Volby v Rokytnici
Tak máme zase po obecních volbách. Velké poděkování patří všem, kteří se odhodlali
v těchto volbách kandidovat a samozřejmě
také všem, kteří přišli volit. Výsledky voleb
dopadly pro naši kandidátku, díky vám, velmi
dobře, za což děkuji. Musím přiznat, že jedině
výsledky voleb mi vždy po čtyřech letech nalijí optimismus do žil a novou energii do dalšího volebního období. To platí dvojnásobně
po uplynulých čtyřech letech, které nebyly
úplně jednoduché.
Výsledky voleb však nepotěšily evidentně
všechny. Nesmíření se s výsledky voleb nám
dokonce poprvé v historii přineslo do Rokytnice žádost o přezkum výsledků voleb neboli
žalobu na neplatnost hlasování do komunálních voleb. Tuto žalobu podal náš pan zastupitel spasitel, protože přece není možné, aby
„prostí a méně vzdělaní občané s minimálními příjmy z našeho chudého pohraničí“ volili
ty, kteří chtějí provozovat a spravovat vodohospodářský majetek města dobře a kvalitně, a to za odpovídající vodné a stočné. My
zastupitelé jsme podle této žaloby prý koordinovali ve skupině a organizovaně úpravu

volebních lístků v náš prospěch. Na tomto
se údajně podíleli i okrskové volební komise
a zaměstnanci radnice. Radnice je prý totiž
takový rodinný podnik. Konspirační teorie
bez jediného důkazu, podložená pouze nesmyslnou teorií o jakési číselné anomálii ve
volebních výsledcích. Světe div se, anomálie
se zde prý vyskytuje už od roku 2010. Soud
našemu spasiteli, po podrobném prověření
žaloby, nedal za pravdu a volby jsou platné.
To však ještě není konec, protože zároveň podal trestní oznámení na zneužití
pravomoci úřední osoby a porušení volebního zákona, které řeší Státní zastupitelství
v Semilech. Výsledek bude, podle mého odhadu, stejný a pan zastupitel se pak možná
omluví všem členům okrskových volebních
komisí, zaměstnancům městského úřadu
a zastupitelům, které nařkl z organizovaného zločinu a znevážil tak jejich záslužnou
práci. Urputná spasitelská práce našeho zastupitele tímto jistě nekončí a bude i nadále
celé čtyři roky rozvíjet své konspirační a lživé
teorie o předražených a zmanipulovaných
zakázkách, bude i nadále zatěžovat zaměstnance města a městský rozpočet požadavky
na předložení desítek a stovek dokumentů,

na což má jistě podle zákona právo. Tyto materiály bude pak i nadále posílat na Centrálu
organizovaného zločinu Policie ČR, hospodářskou kriminálku Policie ČR, Státní zastupitelství a další orgány činné v trestním řízení.
Ti se těmito teoriemi budou muset zabývat
a ztrácet s nimi svůj čas, který by mohly věnovat skutečným kriminálním činům. My zase
budeme místo práce pro město jezdit na výslechy a vysvětlovat, že jsme opravdu nic neukradli. Našeho spasitele to však nic nestojí,
takže nám bude celé čtyři roky dokazovat, že
nám ukáže. Bude si i nadále přes město a zastupitelstvo vyřizovat osobní účty se všemi,
kteří mu v jeho bohulibé činnosti zkřížili cestu
na Spartaku, městě a kdekoliv jinde.
Budeme to muset všichni vydržet a doufat, že během dalších čtyř let pochopí všichni
obyvatelé Rokytnice, že zde zastupitele spasitele z Prahy nikdo nepotřebuje.
Ještě jednou děkuji jménem svým i jménem kolegů z kandidátky SLK za podporu ve
volbách.
Petr Matyáš

Eprona, a. s. Rokytnice nad Jizerou
ve spolupráci s firmou ABB Trutnov
hledá nové zaměstnance
na tyto pracovní pozice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

programátor CNC
elektromechanik – elektromechanička
pracovník na eloxovací linku
elektrikář
seřizovač tvářecích strojů
zámečník
svářeč – brusič

Vstřícné jednání je samozřejmostí, těšíme se na vás!
Informace na tel. čísle 481 549 127, e-mail: sekretariat@eprona.cz
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Pro své zaměstnance
nabízíme:
• závodní stravování
• bezúročné půjčky
• motivační odměny
• jubilejní odměny
• dodatkovou dovolenou
• čisté pracovní prostředí

Sport

SILOVÝ TROJBOJ
 MISTROVSTVÍ EVROPY – FRANCIE
2. Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) benchpressu
dorostu, juniorů, mužů, žen a masters (EPF / IPF)
se konalo ve dnech 9. - 12. srpna 2018
ve francouzském Mérignacu.
Z této soutěže přivezl cenný kov

JAKUB SEDLÁČEK.
Po velkém boji nakonec obsadil

2. místo.

 MISTROVSTVÍ VÝCHODNÍCH ČECH

 MISTROVSTVÍ ČR – BOHUMÍN

Z 5. Mistrovství východních Čech v klasickém silovém
trojboji,

6. Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů
a žen v Bohumíně 28. 10. 2018.

které se konalo v Nymburce 22. 9. 2018,
se hlásí duo našich závodníků

Této soutěže se zúčastnil JAKUB

JAKUB SEDLÁČEK a TOMÁŠ SEDLÁČEK.

Na výkon 785 kg mu stačily pouze dva pokusy od každé disciplíny.
Třetí pokusy vynechával a všech šest odzávoděných pokusů bylo
platných. I na těchto závodech zvedal s lehkostí jemu vlastní. V kategorii do 93 kg obsadil 1. místo a suverénně ovládl celou soutěž.

JAKUB naprosto suverénně v kategorii do 93 kg ZÍSKÁVÁ ZLATO
a stává se taktéž absolutním vítězem soutěže, když poráží skvělého Davida Lupače a ukazuje tak, že na nastávajícím MČR pravděpodobně nebude mít konkurenci.

SEDLÁČEK.

TOMÁŠ, ač veterán, si to rozdal s mladšími v kategorii do 105 kg,
ZÍSKAL BRONZ a stanovil nové NÁRODNÍ REKORDY v DŘEPU
a MRTVÉM TAHU v kategorii masters.

 MISTROVSTVÍ ČR – SVITAVY
4. Mistrovství České republiky masters v klasickém silovém
trojboji ve Svitavách 10. 11. 2018.
Této soutěže se zúčastnil

TOMÁŠ SEDLÁČEK,
který v kategorii do 105 kg
obsadil krásné 2. MÍSTO
a TŘETÍ V ABSOLUTNÍM POŘADÍ a zároveň
vytvořil DVA NÁRODNÍ
REKORDY VE DŘEPU
A MRTVÉM TAHU.
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FOTBAL – Návrat legend
V neděli 30. 9. 2018 byl místní fotbalový svatostánek opět přiveden k životu. Z občas vynechávajícího reproduktoru se linuly melodie
(kdysi) populární hudby, vůně udících se klobás byla cítit od Kroupů až
po Rezek a zlatavý pěnivý mok (pro ty zletilé) tekl proudem. Říkáte si,
že by pouťové veselí expandovalo se svými atrakcemi až na stadion?
Nikoliv. Hřiště opět posloužilo účelu, ke kterému bylo roku 1946 vybudováno; aby se zde hrál FOTBAL! Rokytnice B proti Rokytnici C. Mnoho
osobností s reputací sahající do několika sousedních územně samosprávných celků tak s posvátnou úctou oprášilo a nazulo kopačky, natáhlo „štulpny“, odělo se do dresů, které se za ty roky vlivem módních
trendů jaksi zmenšily (hovořit o váhovém nárůstu je totiž ve spojitosti
s legendami vskutku nemístné) a vyběhlo za velkých ovací na trávník

s heslem „Kdo přežije rozcvičku, přežije už všechno!“ Ba ne, takový
pohled by byl značně úzkoprsý. Dosažený věk je u fotbalisty marginální atribut, snoubí-li se um s nabytými zkušenostmi. Hra samotná
tak byla plná bravurních kombinací, technických fines, obranných
zákroků, hlavičkových soubojů, střel na bránu a samozřejmě gólů…
Kdo však nakonec vyšel z tohoto výjimečného klání vítězně? Každý,
kdo byl přítomen! Neboť fotbal v naší obci, stejně jako v mnoha dalších, upadá (nebo již padl zcela) a sešla-li se místní komunita ve svém

volném čase, aby se aktivně či pasivně zúčastnila, pak toto memento
zašlých časů mělo smysl zároveň i jako propagace (na dobrovolném
vstupném byla vybrána částka 2.940 Kč, která bude investována do
přípravného žákovského týmu - pozn. aut.).

Reproduktor oněměl, brány jsou zvednuté, drny zašlapány, dresy
se otáčejí v bubnu pračky - celý stadion opětovně upadl do letargie.
Na jak dlouho? To je jen a JEN na NÁS! Kdo ví, třeba se podaří kopanou
resuscitovat a udržet při životě nastoupivší generací žáků, jež bude
nejen rozdávat radost ze hry, ale taktéž bude mít zájem o správu hřiště pro generace následující v rámci zachování kontinuity. Inspirací
nechť je příběh pana Miloslava Kousala, který se kopané v Rokytnici
nad Jizerou věnuje již od roku 1972 - tedy neuvěřitelných 46 let! Takřka půl století věrnosti jednomu klubu je výjimečné a úctyhodné!
Přemýšlejme nad potencialitou vlastního příspěvku. Mluvme
o tom v kruhu rodinném i ve společnosti. Buďme aktivní a nebojme
se participovat na společném díle…
Autor: Ivo Kobr ml.
Za fotografie děkujeme Aleši Štěpánkovi.

KUŽELKY – Rokytnický turnaj dvojic
Skončil 18. ročník našeho tradičního turnaje.
Během 18. 5. - 2. 7. naši kuželnu navštívil
rekordní počet startujících (302 dvojic) z celé
ČR opět i s téměř kompletní špičkou reprezentace a čerstvými mistry světa z nedávného mistrovství v Rumunsku.
Bylo dosaženo 40 výkonů přes 500 kuželek. Rekordy padaly pouze v kategorii žen,
kde domácí laťku posunula Zuzka Hartychová už na 475 kuželek.

22

Dále v dvojicích mužů se dařilo nejlépe M. Valáškovi a Z. Novotnému – 15. místo.
Dvojice žen Věra Stříbrná
a Zuzka Hartychová obsadila
18. místo.
Dvojice smíšená Líba Hartychová a Jan Volf 29. místo.
Turnaj je i pro neregistrované hráče, z nich se nejvíce dařilo dvojici mužů Martin Langer
a Vláďa Škoda – 2. místo.
Dvojice žen - Alena Martinová
a Jana Škodová obsadila 4. místo.
Dvojice smíšená Iveta Hanoutová a Václav Kašpar - 5. místo.
Že se jedná o největší návštěvnost svědčí
i to, že patříme mezi nejpadavější kuželny
v republice, (bohužel stále jen dvoudráha)
a řada hráčů si zde dělá osobní rekordy někdy i na sklonku své hráčské kariéry.
Děkujeme všem za účast a sportovní
výkony a těšíme se na setkání i v příštím roce.
Chtěl bych poděkovat také mé rodině, která se na organizaci podílela, převážně taťkovi
Zdeňku Novotnému jako hlavnímu rozhodčí-

mu a mé drahé polovičce Evě, která zajišťovala mňamky v podobě snídaní a večerního
grilování.
Děkuji moc, bez vás bych to nedal!!!
S pozdravem Gut Holz Zdeněk Novotný
Kompletní výsledky najdete
na www.rokytnice.com/kuzelky

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA 2018
18. listopadu 2018 na 2. ročníku Dětské
olympiády v hale TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou vzplál olympijský oheň. Zúčastnilo
se 92 dětí a soutěžilo se ve 12 disciplínách.
Napsat, že v hale TJ Spartak v Rokytnici nad
Jizerou bylo živo, zdaleka nevystihuje pravý
stav věcí. Živo je i na zalidněném náměstí, ale
člověku se nezdá, že by se v tom mumraji nacházel nějaký řád. V hale to bylo něco jiného.
Při pohledu na spoustu dětí, které zároveň
pobíhají mezi kužely, poskakují, hází holinou

Are The Champions. Ve 13:15 hodin zažehla
olympijskou pochodeň juniorská mistryně
světa Veronika Zvařičová. Po slavnostním
zahájení začaly děti plnit jednotlivé disciplíny.
Děti ve věku od 1 roku do 14 let (rozdělené do 12 kategorií – dle věku i pohlaví)
soutěžily celkem ve 12 disciplínách. Tradiční
i netradiční disciplíny byly zaměřené na rychlost, vytrvalost a sílu. Bylo potřeba spousta
nářadí: lavičky, tunel, míče, trampolína, kužely, kruhy, koza… Některé z disciplín Dětské

„opičí dráha“. „Nejtěžší ze všeho byly kliky“,
hodnotil olympiádu jeden ze závodníků, který byl už na olympiádě v roce 2017.
Tradičních sportů se toto setkání většinou
jen zlehka dotýká. Na skutečných závodech
málokdy uvidíme, aby sportovec házel holinou či prolézal tunelem. U starších dětí by to
problém nebyl, ale pro malé děti pochopitelně nemůžeme pořádat nějaké tvrdé disciplíny. Na rázu disciplín však nezáleží, důležité
je, že děti mají pohyb a baví se. Všechny děti
odchází s diplomem a medailí. Jen 3 nejlepší ve své kategorii dostanou medaili, diplom
a hodnotné nejen sportovní ceny. Snahou
pořadatelů Dětské olympiády je vést děti
ke sportu a užít si den s rodiči a kamarády.
Mottem olympiády je: „Společně, ne vedle
sebe“.
Poděkování partnerům
a organizátorům
Dovolte mi tímto upřímně poděkovat
všem partnerům a organizátorům, kteří svůj
volný čas během podzimu věnovali přípravám Dětské olympiády.
Sponzoři:
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Město Rokytnice nad Jizerou
Firma Ing. Josef Blažek – medaile
Emba, spol. s.r.o.
Singing Rock s.r.o.
Šnekolend Rokytnice nad Jizerou
dozadu, lezou nebo kopou do míče, diváka
sice v prvních několika okamžicích zavalí pocit chaosu, ale stačí, aby se trochu soustředil
a začne zjišťovat, že ten živoucí a neustále se
proměňující organismus má svá pravidla.
Dětská olympiáda byla show jako na velké
olympiádě - zapálení ohně, olympijská vlajka,
vlajka České republiky, průvod sportovců za
doprovodu legendární písně od Queen - We

olympiády jako například hod holinou dozadu nebo hod špejlí do dálky byly materiálně
nenáročné. Starší děti letos soutěžily i v hodně náročných disciplínách jako kliky či lehsedy. Také nová disciplína „opičáci“ byla silová.
Jejím cílem bylo udržet se co nejdelší dobu za
ruce zavěšený na laně. Rekordní čas s překvapením zdolal teprve šestiletý závodník
v čase 1 minuta a 53 sekund. Nechyběl ani
skok do dálky a asi nejoblíbenější disciplína

Organizátoři:
Za oddíl ASPV: Lenka Votočková, Michaela Hnyková, Pavel Hnyk, Jiří Fišer, Marcela
Fišerová, Katka Javůrková, Martin Riedl, Gábina Bulušková, Věra Tarabová, Tomáš Udatný,
Standa Hartych, Iva Tadrová, Janča Jindřišková, Jakub Havel, Šárka Holubcová, Ellen
Počinková, Kája Hnyková, Anička Martinová
a Carol Havlová.
Autor: Zuzana Počinková
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LYŽOVÁNÍ
10 let činnosti Ski klubu Masters
Mezi historicky důležité milníky místního sjezdového lyžování patřil
rok 1908, kdy byl v Rokytnici nad Jizerou založen Ski klub.
Sto let poté v roce 2008 vznikl na popud Vladimíra Málka Ski klub
Masters při LK TJ Spartak Rokytnice n. Jiz.
Ke konci roku 2016 jsme se rozhodli založit samostatný klub, a to,
co nás dovedlo k tomuto velkému úkroku stranou, bylo již mnohokráte řečeno. Chtěli jsme ukončit negativismy z řad VLK vůči našim
sportovcům Masters.
My se rychle rozvíjeli a šli dopředu a neochota nacházet řešení ve
VLK a VTJ se pro nás stala brzdou našeho lyžování. Z toho pak plynula různá nedorozumění a posledním silným momentem, který nás
k tomuto kroku vedl, bylo rozhodnutí výboru Lyžařského klubu (VLK)
o nesmyslně vysokých ročních poplatcích pro naše hostující členy,
kteří, když došli k částce 27.000,- Kč a ještě ani nezačali lyžovat, se
rozhodli toto neakceptovat.

Za deset let práce jsme toho hodně stihli a ukázali, že to jde i bez
finanční podpory LK a TJ, protože v rozpočtu se pro nás peníze nenašly. Dokázali jsme si sehnat finanční prostředky nejen na naši činnost,
nejen na Mistrovství světa Masters v USA v roce 2012, kam jsme odjeli s početnou skupinou našich závodníků, ale dokázali jsme sehnat
finanční prostředky i na závod Memoriál Dr. Jana Vedrala FIS, jehož
první ročník se uskutečnil jako Český pohár Masters a v roce 2012 se
pořádal již jako mezinárodní závod, čímž jsme zviditelnili naší TJ, LK
a Ski areál Horní Domky i na mezinárodní úrovni.
Dnes jsme klub, který má 20 aktivních členů a patříme mezi nejlepší a největší kluby Masters v ČR i v zahraničí.
Za deset let činnosti se můžeme chlubit řadou významných cen.
Mezi nejvyšší ocenění závodníka patří křišťálový globus za celkové hodnocení světového poháru. Takové globy máme již tři.
Dva získala Vladimíra Krejčí – v roce 2011 za druhé místo a v roce
2016 též za druhé místo.
Hanka Ledvinová je držitelkou globu za třetí místo v sezoně 2018.
Velkým úspěchem byly medaile ze Zimních her Masters ve Slovinsku v roce 2010 v podání
Jana Samohela ml., který byl tehdy o pouhou setinu sekundy
druhý,
a Jana Čermáka st., který získal bronz.
Pyšníme se několika medailemi z Mistrovství světa Masters:
Roman Dědeček v USA získal v roce 2012 medaili v Super-G za
třetí místo,
Vlaďka Krejčí na své konto připsala třetí místo ve slalomu v Abetone v roce 2016 a druhé místo ve slalomu v roce 2017,
Hanka Ledvinová vlastní medaili za třetí místo ve slalomu v Megeve v roce 2012 a v letošním roce si dovezla z USA bronz ve slalomu
a stříbro z obřího slalomu.

Jan Čermák má z Meiringenu v obřím slalomu v roce 2017 bronz.
Dále se naši závodníci pravidelně umisťují na stupních vítězů na
světových pohárech Masters a medaile již počítáme na stovky.
Závodění, jak již bylo výše zmíněno, není naše jediná činnost. Máme
za sebou uspořádání šesti ročníků mezinárodního závodu Memoriál
Dr. Jana Vedrala Fis a nyní připravujeme již 7. ročník tohoto výjimečného závodu, který se uskuteční v termínu 8. - 10. 2. 2019.
Naší velkou chloubou je nadějný Matěj Ponocný, který závodí
v kategorii handicapovaných – za neslyšící závodníky.
Před třemi lety jsme převzali nad Matějem patronát, nyní je i členem našeho nového klubu a po celou dobu nám dělá velkou radost,
protože získává medaile nejen v lyžování, ale díky své všestrannosti
se na stupních vítězů pravidelně umisťuje i v atletice a úspěšný je i ve
fotbale.
Svými vynikajícími letošními výsledky z deaf Evropských pohárů
a Mistrovství republiky se nominoval do přípravného družstva na
Deaf olympiádu.

Letos získal ocenění nejlepší Sportovec semilského okresu a Libereckého kraje v kategorii handicapovaných.
Seriál Světového poháru Masters byl pro sezonu 2018/2019 zahájen a čeká nás řada významných závodů. V roce 2020 by se měly
uskutečnit další Zimní hry Masters, kterých by se mělo opět zúčastnit
na 20.000 závodníků Masters, a my se již nyní na tuto výjimečnou akci
připravujeme.
Věříme, že naši činnost budeme moci nadále rozvíjet stejně rychlým tempem jako doposud a našim závodníkům Masters přejeme
v dalších letech mnoho úspěchů a radosti, kterou jim tento sport přináší.
Vladimír Málek
předseda Ski klubu Masters Rokytnice n. Jiz., z.s.
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SKI KLUB MASTERS Rokytnice nad Jizerou, z. s.
pořádá

8. – 10. 2. 2019
závody FIS Masters

MEMORIÁL

Dr. JANA VEDRALA
Rokytnice nad Jizerou – Skiareál Horní Domky
které se konají pod záštitou předsedy alpských disciplín SLČR Ladislava Forejtka,
hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půty
a starosty Města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petra Matyáše.
Město
Rokytnice nad Jizerou

Informace – Vladimír Málek (tel.: +420 603 828 342)

EURO CAR Vik, s.r.o.
OPEL Liberec a Lučany nad Nisou

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
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ŠACHY
V říjnu se hrál v Liberci u příležitosti Dne
OPEN Liberec 2018 v seniorských
kategoriích.
Zúčastnili
se také
3 naši hráči.
Místo konání:
klubovna sportovní
haly v Rokytnici
n. Jiz.
Hrálo se na 7 kol. Dařilo se Z. Hollmannovi,
Vedoucí turnaje: Zdeněk Hollmann
když vyhrál všech 7 partií a bezpečně zvíEmail: zhollmann@seznam.cz
Mob: 604tězil
670 992
s náskokem dvou bodů před druhým
Tel: 481 523 843
Struhárem z Lok. Liberec. J. Veverka obsadil
Rozhodčí:
Luboš
Šimůnek,
Pohořalý
10.
místo
a J.Josef
Hanuš
12. místo.
Termín: 26.
12. 2014
seniorů

Šachový oddíl Spartak Rokytnice nad Jizerou pořádá:

VÁNOČNÍ RAPID 2018

Hrací tempo:2Koncem
x 15 minut /října
9 kol byly také zahájeny soutěže

osmičlenných
Kategorie:
bez omezení

družstev v rámci Libereckého kraje na soutěžní sezonu 2018 – 2019.
Přihlášky: do 25. 12. 2014 vedoucímu turnaje
„A” mužstvo opět hraje krajský přebor, kde
hraje70 Kč,
12dětioddílů.
Nebude jednoduché se
Vklad: dospělí
40 Kč
v
přeboru
udržet
v
konkurenci oddílů z větCeny: věcné v hodnotě 1000 Kč
ších měst, jako například Jablonec n. N.,
Časový plán:
prezentace:
8:45 – 9:30
hod. Lípa apod.
Liberec,
Turnov,
Česká
1. kolo 9:45
„B”podružstvo
hraje
krajskou soutěž - sku5 kole přestávka
30 min.
pina východ. Zde hraje 8 oddílů.
Občerstvení zajištěno

I letos o Vánocích pořádá náš oddíl již

Každý lichý hráč z jednoho oddílu přiveze kompletní šachovou soupravu
tradiční “Vánoční turnaj v rapid šachu”. Zavčetně hodin

čátek 26. 12. v 9:15 hod. v klubovně sportovní haly. Zveme příznivce šachu i neregistrované.
Z. Hollmann

Srdečně zvou pořadatelé

Termín: 26. 12. 2018
Místo konání: Sportovní hala v Rokytnici n. Jiz.
Vedoucí turnaje: Zdeněk Hollmann
E-mail: zhollmann@seznam.cz
Mobil: 604 670 992
Rozhodčí: Luboš Šimůnek, Josef Pohořalý
Hrací tempo: 2 x 15 minut / 9 kol
Přihlášky: do 25. 12. 2018 vedoucímu turnaje
Vklad: dospělí 70 Kč, žáci 30 Kč
Ceny: věcné

Časový plán: prezentace: 8:45 – 9:15 hod.
1. kolo 9:30
po 5. kole přestávka 30 min.
Občerstvení zajištěno

Klub českých turistů, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Pro následující období připravujeme tyto akce:
 Na Štěpána na Štěpánku
 Ve středu 26. 12. 2018 v 8:05 hod. odjezd linkovým autobusem
(Jablonečákem) z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Příchovic
k Motorestu. (Čas se může změnit, ještě nejsou k dostání nové
jízdní řády). Pokud již bude dostatek sněhu, vezměte si běžky. Po
výstupu na Štěpánku je na Turnovské chatě možnost se občerstvit a u pořadatelů z KČT Benešov u Semil si převzít pamětní list.
 Z Turnovské chaty se půjde na Prdek – Hermínu – kolem kostela
do Havírny a přes Vilémov do Rokytnice n. Jiz. - asi 13 km. Z Vilémova je možnost využít linkových autobusů. Kdo chce, může si
to zkrátit od paseckého kostela k papírně a poté nad papírnou
nebo od Kroupů jet busem.
 Akci organizuje: Jan Mikulášek, tel.: 732 889 801

 Silvestrovská vycházka
 V pondělí 31. 12. 2018 ve 13:00 hod. sraz u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz. Zde se dohodneme na krátkém výletu po Rokytnici n. Jiz. nebo nejbližším okolí. Doporučujeme si něco na
zahřátí vzít s sebou.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel.: 737 248 405

 15. Novoroční výstup na Strážník bez kyslíkových přístrojů
 V úterý 1. 1. 2019 mezi 13:00 a 15:00 hod. sraz na kótě 781,9 m.
Dřevo a buřty s sebou. Pokud Vám zbylo od Silvestra něco dobrého na zub, můžete to vzít s sebou. Každý účastník obdrží pamětní list.
 Akci organizuje: Mirek Kavan, tel.: 723 215 322

 Novoroční relax
 V sobotu 5. 1. 2019 v 9:00 hod. sraz u Medicalu v Horní Rokytnici n. Jiz. Poté podle počasí, sněhových podmínek a nálady buď
na běžkách nebo pěšky. Trasa kolem 15 km.
 Výlet organizuje: Jan Mikulášek, tel.: 732 889 801
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 20. Setkání turistů ve Františkově
 V sobotu 12. 1. 2019 mezi 11:00 až 15:00 hod. v hostinci U Hásků
ve Františkově se uskuteční tradiční setkání turistů z okolních
odborů KČT. Rokytničtí mají sraz v 9:30 hod. u Modré Hvězdy
v Horní Rokytnici nad Jizerou. Odtud se vydají buď pěšky nebo
na běžkách do Františkova. Účastníci obdrží pamětní list.
 Akci organizuje: Jarda Hejral, tel.: 737 248 405

 Tajný výlet
 V sobotu 19. 1. 2019 proběhne tajný výlet, jehož propozice budou odtajněny později, proto sledujte naše webové stránky.
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel.: 608 952 404

 Expedice Háskov
 V neděli 27. 1. 2019 ve 14.00 hod. sraz u Hančů v Horní Rokytnici
n. Jiz. Poté následuje náročný výstup k restauraci U Hásků ve
Františkově.
 Expedici organizuje: Anna Erlebachová, tel.: 721 406 735

 Z Vysokého na Štěpánku a zpátky
 V sobotu 9. 2. 2019 odjezd v 8:03 hod. linkovým busem z Horní
Rokytnice n. Jiz od ČSAD (staví na všech zastávkách) do Vysokého n. Jiz., nám. Odtud na běžkách na Štěpánku a zpátky. Trasa
celkem asi 15 km. Po dohodě s vedoucím akce je možno jet na
běžkách od Štěpánky do Rokytnice n. Jiz. samostatně. Návrat
z Vysokého n. Jiz., nám. busem v 13:45 nebo 14:00 hod.
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být
konečný. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné
před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.

Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com

ZIMNÍ NABÍDKA PALIV
HNĚDÉ UHLÍ: - ořech 1, ořech 2, kostka (Ledvice – Bílina)
- ořech 1, ořech 2 baleno v pytli po 25 kg
UHELNÉ BRIKETY (Rekord):

- 2“ volně ložené
- 6“ volně ložené nebo pytlované po 40 kg
- 7“ balené po 10 kg (igelit)

DŘEVĚNÉ BRIKETY EKO: - RUF - kostky z měkkého smrkového dřeva
- RUF HARD - kostky z tvrdého dřeva
- válečky ENERGO z měkkého dřeva
- válečky ENERGO HARD z tvrdého dřeva
DŘEVĚNÉ PELETY: - EN plus A1 (15 kg - 6 mm)
ŠTÍPANÉ DŘEVO: - baleno v pytli po 25 kg
ZÁTOPOVÉ TŘÍSKY: - baleny v pytli
POSYPOVÁ SŮL: balena v pytli po 25 kg
PROPAN BUTAN: 2 kg, 10 kg, 33 kg
Paliva dopravíme dle objednaného množství sklápěcími vozy s pásem, hydraulickou rukou nebo dodávkou.
Nabízené zboží zakoupíte na provozovnách: STAVEBNINY a UHELNÉ SKLADY v Rokytnici nad Jizerou.
Technické informace poskytne p. Štěpánek, tel.: 603 729 927.

Provozovna:
Betonárka – Uhelné sklady
Dolní Rokytnice 297
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 481 523 321
Mobil: +420 732 904 499
E-mail: betonarka@stemro.cz

27

Vítání občánků
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 20. října 2018 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Přivítáni byli:

Červenka Matěj

Floriánová Anežka

Jakoubková Ella

Kobrová Anežka

Kuřinová Adéla

Lukeš Florian

Müller Jakub

Nedvědová Kristýna

Patočková Barbora

Račáková Madlen

Špačková Anna

Vacková Josefína

Žáček Jakub

Periodický tisk územního samosprávného celku. Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 1. 2019. Sazba & tisk SURA s. r. o.

