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Hejtman Libereckého kraje v Rokytnici

Hejtman LK Martin Půta pokračoval v závěru minulého týdne v pravidelném setkávání se se zastupiteli obcí a měst a občany
Libereckého kraje, tentokrát zavítal do Rokytnice nad Jizerou.
Po celý den jej doprovázel starosta města Petr Matyáš.
Hejtman si postupně prohlédl firmy
Eprona a. s., Tkalcovna RTK s. r. o., Skiareál
Spartak Rokytnice nad Jizerou a. s., a po
pracovním obědě se starosty okolních obcí
navštívil ještě Domov důchodců, stanoviště
ZZS LK a Dům dětí a mládeže Pod Střechou.
V závěru návštěvy pak besedoval s občany a zastupiteli města v místním Kulturním
domě.
S jednatelem akciové společnosti Eprona
Bedřichem Kotkem hovořil hejtman o historii i současnosti firmy, která se zabývá
tradiční výrobou usměrňovací a nabíjecí
techniky.

„Počátky výroby spadají do roku 1944,
kdy byla do Rokytnice nad Jizerou přestěhována vybombardovaná berlínská pobočka
firmy Siemens, a to nejen montáž zařízení,
ale i výzkum a vývoj selenových usměrňovacích desek,“ upozornil jednatel s tím, že
po válce vystřídal podnik několik majitelů
(Křižík, Tesla, ČKD), ale výrobní program
zůstal nezměněn. Těsně před privatizací
byl podnik součástí státního podniku Elektropřístroj Modřany a jako takový součástí
koncernu ZSE Praha. „V roce 1990 byl podnik privatizován v první vlně kupónové privatizace a valná hromada nových vlastníků
změnila jeho jméno na Eprona a. s.,“ uvedl
Bedřich Kotek.
Největším problémem podle něj je nedostatek techniků a dělníků na trhu práce,
žel, je tomu tak i v Rokytnici nad Jizerou
a v jeho firmě.
O tom svědčí i současná nabídka zaměstnání – elektromechanik, vyučen v oboru

elektro nebo SPŠ, vyhláška 50, dělník/
dělnice na elox, třísměnný provoz po - pá,
a servisní technik, vyučen v oboru elektro
nebo SPŠ, vyhl. 50.
„A právě třeba rekvalifikace, aby si třeba
soustružník udělal zkoušky na tzv. 50, vlastně v republice neexistuje,“ postěžoval si ředitel. Prvním krokem k nápravě je zavedení
určitých podmínek pro přijetí na gymnázia
a také zavedení stipendií na podporu určitých oborů, mezi nimiž jsou i ty technické,“
upozornil hejtman s tím, že letos kraj na
motivační a prospěchová stipendia pro vybrané učňovské obory vyčlenil 2 milióny Kč.
O nedostatku odborníků, technicko-hospodářských pracovníků, hovořil také jednatel firmy RTK s. r. o. Luděk Hájek, absolvent
textilní školy v Jilemnici.
„Zásadním problémem do budoucna
bude nedostatek lidí, kterých zaměstnáváme na 50. Je třeba, aby učňovské a střední odborné školství podpořilo perspektivu

tohoto odvětví, aby tradice textilu zůstala
zachována, šance tu je,“ shrnul jednatel.
Podle něj je RTK, spol. s r. o. v Rokytnici
nad Jizerou společnost, která navazuje na
dlouholetou tradici textilní výroby v Rokytnici nad Jizerou. Základy firmy je tak možno nalézt v roce 1867. Vyráběly se zde vždy
převážně bavlněné tkaniny a to hladké i žakárské, režné i barevné, určitou dobu měla
firma i vlastní bělidlo, takže sama upravovala tkaniny do konečné prodejní podoby.
V minulých letech prošla firma podstatnými
změnami. 100%ními vlastníky firmy se staly zahraniční firmy a to rakouská firma Linz
Textil Holding AG a švýcarská firma Jenny
Fabrics AG. „Přes padesát procent výroby
jde do zahraničí, zejména do Švýcarska a severských zemí,“ doplnil Luděk Hák.
Skiareál v Rokytnici nad Jizerou je největším zimním střediskem v Libereckém kraji,
zdůraznil ředitel areálu Jiří Krtička, ale vzápětí připomněl, že je i v souvislosti s letošní
nevydařenou zimou potřebné, aby se turistická sezóna prodloužila i na léto. V tom
jej podpořil jak starosta, tak zástupce petičního výboru Bronislav Patočka, který již
několik let bojuje o zprovoznění lanovky na
Lysou horu i v letních měsících.
„Naším cílem je oživit turistický ruch
i v létě. Je to jednou z možností jak dát lidem práci, když skončily textilky a další
fabriky. Nadále se snažíme řešit problém

s KRNAPem a ministerstvem životního prostředí, aby jízda na Lysou horu byla možná,
byť s omezením třeba 500 lidí za den,“ řekl
Bronislav Patočka.
„Myslím, že by bylo ekologičtější, kdyby
se lidé dostávali na hřebeny elektricky poháněnou lanovkou, než autobusy a auty na
Mísečky,“ dodal s tím, že stanovisko ochránců přírody je zatím zamítavé. Důvodem prý
je skutečnost, že horní stanice je v první,
nejpřísněji chráněné zóně.
Hejtman přislíbil, že v nejbližší době situaci kolem možného letního provozu lanovky
projedná se zástupci ministerstev životního
prostředí i pro místní rozvoj.
Domov důchodců, příspěvkovou organizaci Libereckého kraje, představila ředitelka
Hana Housová. Prozradila také, že domov
potřebuje nový výtah pro imobilní klienty,
a také úpravu terasy.
„Poskytujeme kvalitní péči pro 110 seniorů,“ podotkla ředitelka, která pro účastníky besedy hejtmana s personálem osobně
upekla horký štrůdl.
Na stanovišti ZZS LK v Rokytnici přítomná
posádka informovala hejtmana o problémech s pronájmem budovy a také o nutnosti pravidelné výměny opotřebených vozidel.
Současná sanitka Amálka má najeto přes
330 tisíc kilometrů. „Jen za leden při této
zimě jsme absolvovali na 120 výjezdů, včetně Harrachova. Problémy jsou s prokazová-

ním zdravotního pojištění cizinců, zejména
Poláků,“ řekla záchranářka.
Markéta Šmídová, ředitelka Domu dětí
a mládeže v Rokytnici nad Jizerou „Pod
střechou“, který začal fungovat v říjnu roku
1989 v prostorách bývalé „továrnické“ vily
naproti sportovní hale TJ Spartak, připravila
pro hejtmana a starostu úkol zabalit a naplnit kremrole, které zde připravoval kroužek
vaření a pečení.
„Vše se podařilo,“ hlásila ředitelka domu
Pod střechou, pod níž je v půdním prostoru
stálá galerie výrobků dětí, které do Domu
v hojném počtu docházejí.
Desítka odvážných dorazila na tradiční více než hodinovou besedu v Kulturním
domě, byť olympijské hry v Soči vrcholily.
Nechyběla tradiční témata – doprava, veřejné zakázky, obslužnost a samozřejmě již
zmíněná lanovka.
„Jak jsem se z mnoha stran, včetně náčelníka lanových drah Tomáše Cvrčka, dozvěděl, mají občané Rokytnice a jejího okolí
velký zájem na tom, aby se lanovka, která tu
stojí už od roku 1996, rozjela i v létě. Všem
jde hlavně o to, zvýšit zájem turistů o Rokytnici v letním období. Vypadá to tak, že
nyní leží rozhodnutí na ministerstvu životního prostředí. Pokusím se v nejbližší době se
setkat s ministrem a přesvědčit jej, aby v co
nejkratší době rozhodl,“ uzavřel hejtman.
– převzato z web. stránek Libereckého kraje

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140001 – Zpracování
konceptu spolupráce jednotek požární ochrany v západních Krkonoších pro období 2014 – 2020 společnosti Trojzemí o. p. s, Tř. 1.
máje 858/26, 460 01 Liberec III, IČ 25448030 za nabídnutou cenu
141.600,- Kč včetně DPH.
• Rada města dne 10. 10. 2011 stanovila počet zaměstnanců organizační složky Drobné služby města v rozsahu 7 osob. Funkci
vedoucího Drobných služeb města vykonává pan Zdeněk Hák
v rámci své pracovní náplně, přičemž je zařazen jako úředník
Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou. Přímou vedoucí práci ve složce vykonává pan Karel Mrázek, jako vedoucí pracovní
čety. Pan Mrázek k tomu ovšem vykonává další práce jako elektrikář, provozní montér i jako dělník čištění města. V posledních
několika letech navíc zásadně vzrostl význam i rozsah práce této
organizační složky. Bylo nakoupeno několik nových mechanismů
a od dubna 2014 bude Město provozovat nový nákladní automobil Mercedes na svoz tříděných odpadů. Veškeré činnosti týkající
se svozu tříděného odpadu přibudou tedy nově pod organizační
složku Drobné služby města. DSM se v minulých letech i rozšířil
rozsah prováděné zimní údržby místních komunikací a podobná
situace je u letní údržby – opravy komunikací, u sečení pozemků
města, u prořezávání náletů, u kompostování, apod. Práce bude
náročnější i s ohledem na výkaznictví. Radě města bylo proto doporučeno, aby funkce vedoucího Drobných služeb města a funkce vedoucího pracovní čety byla sloučena a nadále vykonávána
1 osobou, která bude zařazena přímo do této organizační složky
a bude ji vykonávat v místě pracovišť DSM. O tomto návrhu bylo
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jednáno se stávajícím vedoucím DSM panem Zdeňkem Hákem,
který souhlasí se svým přeřazením přímo pod DSM a se sloučením
funkcí. Pan Hák za léta své praxe u Města zná a odborně dohlíží
nad činností DSM, zná umístění a stav majetku Města, pomáhá
s řešením personálních otázek i sporů, ve spolupráci s vedoucím
pracovní čety řeší další záležitosti týkající se DSM. Od května by
převzal veškerý rozsah povinností a kompetencí, přičemž by svoji
funkci vykonával na plný pracovní úvazek.
• Rada města byla informována, že u bytových domů čp. 667 a čp.
668 v Horní Rokytnici, které byly postaveny s dotací Ministerstva
pro místní rozvoj ČR v letech 2000 – 2003, lze požádat o zkrácení vázací doby platnosti podmínek dotace a zároveň o výmaz
zástavního práva v katastru nemovitostí. Toto lze uskutečnit na
základě výzvy Ministerstva místního rozvoje, která byla zveřejněna na konci roku 2013. Bytové domy jsou v rozsahu 51 % v majetku Města Rokytnice nad Jizerou a v rozsahu 49 % v majetku
Bytového družstva Rokytnice – Horní kout. Po schválení žádosti
a výmazu zástavního práva bude prověřován způsob, jakým by
došlo k převodu 51 % podílu města na bytové družstvo. Převod
by samozřejmě muselo projednat a schválit rovněž zastupitelstvo
města. RM podání žádosti schválila.
• Starosta města předložil radě města k projednání problematiku
nákupu zemního plynu na ČMKBK pro rok 2015 a 2016. S Městem
Semily by měla být uzavřena Vícestranná smlouva o společném
postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele. V souladu s touto smlouvou by mělo
Město Rokytnice nad Jizerou potvrdit zájem o centralizované za3 - 4/2014
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dání veřejné zakázky na dodávku plynu i pro rok 2015 a rok 2016.
Důvodem je skutečnost, že ceny komodity se v průběhu roku
mění a je třeba být připraveno k okamžitému nákupu komodity
v momentu nejvýhodnějších cen na burze. RM vzala předložené
informace na vědomí a postoupila projednání návrhu smlouvy
zastupitelstvu města.
• Rada města vzala na vědomí odstoupení TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou, o. s. od pořadatelství závodů World Kriterium Masters v alpských disciplínách v roce 2016 a Světového poháru Masters v alpských disciplínách v roce 2015.
• Radě města byl předložen návrh na schválení Implementační
skupiny pro plnění Strategického plánu rozvoje města. Implementační skupina se bude scházet 1 – 2× ročně a jejím hlavním
úkolem bude aktualizace databáze projektových záměrů, sestavení akčního plánu na další období, vybrání několika projektů
z databáze, které lze v daném období realizovat, vypracování
monitorovací zprávy za plnění AP v minulém období, apod. Rada
města jmenovala Implementační skupinu ve složení:
»» Prioritní osa 1 – cestovní ruch – P. Kadavý
»» Prioritní osa 2 – kultura, školství – Mgr. B. Zemánková
»» Prioritní osa 3 – veřejná infrastruktura – R. Primásková
»» Prioritní osa 4 – životní prostředí – MUDr. D. Zajícová
»» Prioritní osa 5 – zdravotní a sociální služby – J. Černá
»» Spartak Rokytnice a.s. – Ing. J. Krtička
»» Společenské akce – Ing. L. Lukešová
»» Dotace – Ing. arch. T. Kučerová, Ing. P. Matyáš
• Jako každý rok byly i letos vypsány dotační tituly Ministerstva
kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu životního
prostředí a Nadace ČEZ. Investiční oddělení připravilo a řádně
odevzdalo již 2 žádosti o podporu na vybudování dětského hřiště u ZŠ (náhrada za stávající nevyužívané prolézačky u knihovny). V současné chvíli je dokončována žádost o dotaci na opravu
kapličky v Rokytně a připravuje se žádost na opravu nezpevněné
komunikace ke kapličce ve Františkově.
• Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků (grantů)
z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci I. pololetí roku
2014 v celkové výši 101.000,- Kč následovně:

»» TJ Turnov (Nativia chalenge)
4.000,- Kč
»» Tomáš Sedláček (Závody v silovém trojboji)
10.000,- Kč
»» Klub důchodců Rokytnice n. J. (Aby nikdo nebyl sám) 8.000,- Kč
»» Svaz důchodců Vilémov (na činnost)
6.000,- Kč
»» SDH Rokytnice nad Jizerou (Hasičský ples)
2.000,- Kč
»» SDH Rokytnice nad Jizerou (Čarodějnice)
2.000,- Kč
»» Starý kravín, o. s. (Dřevosochání)
20.000,- Kč
»» KČT Rokytnice n. J. (40. ročník Přejezd Krkonoš)
2.500,- Kč
»» KČT Rokytnice n. J. (60. let vzniku turistiky v Rokytnici) 3.000,- Kč
»» Borek Nechanický (Vo zlámanou grešli)
3.000,- Kč
»» MS Hořec (podpora činnosti)
4.000,- Kč
»» SDH Vilémov (MS ČR v požárním sportu 2014)
5.000,- Kč
»» Horská služba Rokytnice n. J. (celoroční činnost) 10.000,- Kč
»» Soví vrch, o. s. (nákup vybavení)
8.000,- Kč
»» Ing. Václav Stránský (Den v Horní škole)
5.500,- Kč
»» DS Jirásek (Rok s divadlem)
8.000,- Kč
• Rada města byla informována o projednávání návrhu Programu
rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020, ke kterému je možné do
14. 3. 2014 zasílat připomínky. Zároveň byl radě města předložen
návrh připomínek za město Rokytnice nad Jizerou, který se týká
zejména vymezení hospodářsky slabých oblastí v dokumentu.
Rada města návrh připomínek schválila a pověřila starostu města
zasláním těchto připomínek na Liberecký kraj.
• Rada města schválila zadání zakázky VZ 20140002 „Plocha pro sběrné místo a opěrná zeď“ společnosti HnH spol. s r. o., Jizerská 756,
514 01 Jilemnice, IČ: 15045021 za cenu 207.630,40 Kč včetně DPH.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku „Centru pro zdravotně postižené“ v celkové výši 1.000,- Kč na služby
umožňující osobám se zdravotním postižením nebo chronickým
onemocněním a seniorům žít tam, kde se cítí doma.
• Rada města vzala na vědomí, že dle novely zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, končí k datu
31. 7. 2014 funkční období ředitelky Základní školy Rokytnice
nad Jizerou, paní Mgr. Blance Zemánkové s tím, že nejpozději do
konce dubna 2014 bude o této věci radou města znovu jednáno
a budou přijata patřičná usnesení ohledně potvrzení její osoby
ve funkci na období dalších 6ti let.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU DNE 26. 2. 2014
Schválení rozpočtu města pro rok 2014
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Rokytnice
nad Jizerou pro rok 2014 jako schodkový o celkovém objemu
74.027.950,- Kč s tím, že schodek rozpočtu bude pokryt finančními
prostředky z minulých let, a to zůstatkem bankovních účtů z roku
2013 – položka 8115 a úvěrem přijatým od Českomoravské rozvojové záruční banky – dle přílohy č. 4/b-I. Tato verze rozpočtu je dále
zveřejněna v Rokytnickém zpravodaji. Schválený rozpočet v podrobném členění je zveřejněn na www.mesto-rokytnice.cz (buď záložka
„Rozpočet města“ nebo „Povinné informace, dokumenty“).

Schválení přijetí úvěru z Regionálního
rozvojového fondu – zateplení Základní
školy
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky a. s. ve výši
4.800.000,- Kč, se splatností do 20. 5. 2024 a fixní úrokovou sazbou
Rokytnický zpravodaj
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1,80 % p. a., dále ZM schvaluje znění Smlouvy o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu č. 2013-4041-GU, zajištění
dlouhodobého investičního úvěru formou zřízení zástavního práva
k následujícím nemovitostem, které jsou majetkem města:
• pozemek ppč. 2034/1 (trvalý travní porost), o výměře 6405 m2,
k. ú. Dolní Rokytnice,
• pozemek ppč. 2123/1 (trvalý travní porost), o výměře 1363 m2,
k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.

Konečné prodeje pozemků, odkupy majetku,
darování
• ZM schválilo prodej části ppč. 2418/15 v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou Zdeňkovi a Blance Hákovým, Horní Rokytnice 621 za
cenu 280,- Kč/m² a za podmínek stanovených v usnesení č. 534
ze dne 11. 12. 2013.
• ZM schválilo směnu ppč. 3420/4 (vlastník Město) za část ppč.
1171/1 určenou pro vybudování budoucího chodníku (vlastník
Legos s. r. o.), vše v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou formou
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pozemek za pozemek a za podmínek stanovených v usnesení č.
535 ze dne 11. 12. 2013.
ZM schválilo prodej části ppč. 2429/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou Oldřichovi a Veronice Šturmovým, Horní Rokytnice 578
za cenu 280,- Kč/m².
ZM schválilo směnu části ppč. 1619/1 (vlastník Město) za ppč.
1619/2 (vlastník pan Hanout) v k. ú. Dolní Rokytnice formou pozemek za pozemek a s tím, že náklady na GP uhradí obě strany
rovným dílem.
ZM schválilo koupi stavby bez čp., garáže postavené na stpč. 784
a stavební parcely č. 784 o výměře 28 m² v katastrálním území
Dolní Rokytnice od Jiřího a Marcely Libišových, Jablonec nad Jizerou, za cenu 120.000,- Kč.
ZM schválilo záměr darování stavby hasičské zbrojnice bez čp. na
stpč. 117 o výměře 53 m², části pozemku ppč. 266/2 a části pozemku ppč. 261 (přesná výměra z těchto pozemků bude určena
GP) vše v k. ú. Františkov v Krkonoších.

Kabelová televize města
Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 1. května 2014 zahájení ekonomické činnosti města Rokytnice nad Jizerou v oblasti
provozování víceúčelového kabelového rozvodu a kabelové televize.

Diskuse občanů a zastupitelů
• Pan Seidl z přítomné veřejnosti se zeptal, jestli ze strany starosty
existuje nějaký nástroj, jak donutit neaktivní zastupitele k tomu,
aby chodili na pracovní zastupitelstva. A jestli by bylo možné
vytvořit tabulku, jak je to s prezencí jednotlivých zastupitelů na
zastupitelstvech. Ing. Matyáš odpověděl, že žádný takový nástroj
neexistuje. A ohledně tabulky – taková statistika byla v minulosti
zveřejňována například v Rokytnickém zpravodaji, není problém
ji zase udělat.
• Paní Olaszová chtěla upozornit na to, že dva týdny zpátky, jela
domů kolem 18:00 hodiny a celé Dolní náměstí nebylo osvětleno, jinak všude kolem se svítilo, tak kdo to tak nastavil. Ing.
Matyáš vysvětlil, že to nebylo o nastavení, ale o poruše astronomických hodin, které spínání ovládají, místo toho se tam dal
časovač, který nefungoval. Ten den tento problém řešil a veřejné
osvětlení bylo na náměstí rozsvíceno ručně po 18 hodině. Paní
Olaszová upozornila, že každé ráno v 6:30 hodin je celé Dolní náměstí zhaslé. Ing. Matyáš odpověděl, že se časovač nastaví tak,
aby osvětlení zhasínalo ráno později.
• Pan Martínek z přítomné veřejnosti se zeptal, zda se neuvažuje
o plošné úpravě plateb za komunální odpad. V případě, že tady
má někdo trvalé bydliště a objeví se tady dvakrát za rok, tak neví,
proč by měl platit plnou sazbu. Ing. Matyáš odpověděl, že ze zákona jsou možné určité úlevy. Tyto úlevy ale musí být nějak prokazatelné. Tady se o změně v placení za komunální odpad diskutovalo mnohokrát. Jde o to, že se chystá nový zákon o odpadech,
tak je zbytečné v tuto chvíli něco měnit, když ještě neplatí nový
zákon. Pan Kadavý doplnil, že ve vyhlášce o místním poplatku je
odstavec úlev – je tam pamatováno třeba i na školáky. Pokud se
prokáže, že se zdržuje jinde, je možná výjimka. Ale je potřeba
se obrátit na správce poplatků paní Jiroušovou, popsat jí situaci,
z jakého důvodu se člověk zdržuje jinde. Na základě těchto informací může paní Jiroušová dát úlevu. Pan Martínek z přítomné
veřejnosti řekl, že si myslí, že je to o důvěře.
• Paní Olaszová podotkla, že obec má dvě možnosti. Ve chvíli kdy
Město nechce být plátcem daně, zvolí cestu poplatků. Ve chvíli,
kdy se bude mluvit o ekonomické činnosti – právě kvůli kabelové
televizi – stála by za zvážení druhá možnost, kdy se nebude jed-
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nat o místní poplatek, ale bude se, jednat o službu, jako takovou.
Ta by samozřejmě podléhala DPH na jedné straně, ale na druhé
straně by si Město mohlo stanovit sazby. Výhoda je, že se pak
nemusí řídit daňovým řádem a ve chvíli, kdy lidi za popelnici nezaplatí, tak se jim může vzít. Pan Kadavý řekl, že teoreticky to asi
jde, ale jde o to, mít Rokytnici čistou. Ve chvíli, kdy bude služba
a občan si ji neobjedná a radši odpad odveze do lesa, tak je to
špatně. Je rád, že je systém plošného poplatku, že každý musí zaplatit a že lidi tento systém využívají. Jde o to, jestli Město systém
umí zkvalitnit, např. víc sběrných míst apod. Rozhodně by nešel
cestou, kdy si občan může vybrat, jestli chce nebo nechce vyvézt
popelnici, protože by to znamenalo mít odpad různě po příkopech a na černých skládkách. Paní Olaszová podotkla, že by na to
mohla být Městská policie. Pan Kadavý reagoval, že MP nemůže
stát na rohu každého lesa a čekat až tam někdo něco vysype. Paní
Olaszová řekla, že v případě rekreantů, kteří platí 500,- Kč za rok
a pak sjíždějí z kopců a vezou dolů plné pytle. Ing. Matyáš reagoval, že jsou dvě možnosti. Na základě zákona o odpadech se dá
stanovit, že se za dům zaplatí např. 2.000,- Kč. Druhá možnost
je tato poplatková. V Rokytnici je tento systém od roku 2003,
kdy skončila se svozem odpadu firma Rotes s. r. o. a přešlo se od
známkového systému k poplatkovému. Dělat změny, dokud se
nezmění zákon, nemá smysl. Pan Martínek podotkl, že pořád nechápe, za co má člověk platit, když se tady nezdržuje. Ing. Matyáš
řekl, že takový člověk má pořád možnost systém využívat
• Ing. Štěpánek vysvětlil, že když službu provozoval Rotes s. r. o.,
tak to bylo v době, kdy končila skládka ve Sklenařicích, a odpad
se začal vozit na skládku do Košťálova. Bylo zřejmé, že přepravní náklady budou dražší než za původních podmínek. Hledaly se
tedy cesty, jak to zlevnit, aby to bylo spravedlivé a známkový systém se zdál spravedlivý pro slušné občany. Jenže to nefungovalo.
Slušní platili a neslušných bylo hodně. Ti pálili odpad v kamnech
nebo byl po Rokytnici v odpadkových koších. Pak byl rád, když
tuto službu převzalo Město a začalo se platit formou poplatku.
Pan Martínek řekl, že je taky možnost neplatit. Dřív bylo, že se
přineslo potvrzení majitele objektu, kde ten člověk bydlel. A vrátila mu 250,- Kč. Jenže teď musí mít potvrzení od firmy, která
sváží odpad. Ing. Matyáš vysvětlil, že podle zákona, pokud chce
člověk úlevu, musí on prokázat, že na ní má nárok. Paní Olaszová
dodala, že v Jilemnici, 2-3 roky zpátky si lidé odhlašovali trvalé
bydliště, aby nemuseli platit za odpady, když bydlí jinde. Takže
Město Jilemnice pak začalo poskytovat tyto úlevy z placení za
odpady, aby nepřicházelo o výnosy na jednotlivých daních.
• Pan Hásek z přítomné veřejnosti se zeptal, zda Město, potažmo
zastupitelé zvažují fungování areálu na Studenově. Přece jen je
to o financích a hodně místních je na areálu existenčně závislých. Ing. Matyáš odpověděl, že na tohle téma se minulý týden
bavili s panem ředitelem Krtičkou, s panem Braunem, s panem
Gebrtem a domlouvali se na setkání s představenstvem nebo výborem TJ, aby získali informace o dalším osudu Studenova. Už
to není jen problém Spartaku, že neví co s areálem, ale celého
města. Ovlivňuje to velké procento ubytovatelů, v tomto mrtvém
stavu je to špatně. Pan Frauenterka z přítomné veřejnosti přisvědčil, že přesah tohoto problému je velký, co se v areálu děje
a jakým způsobem se tam poskytují služby. Ubytovatelé, i mimo
rokytnický katastr, jsou závislí na kvalitě služeb na sjezdovce. Je
to již rozhodně problém celého města. Ing. Matyáš řekl, že město může pouze apelovat. TJ Spartak Rokytnice, jako jediný akcionář, je občanské sdružení, které má 1000 členů a to jsou místní
obyvatelé. Takže jediný, kdo s tím může něco dělat, jsou členové
a ne Město. TJ Spartak Rokytnice i Spartak Rokytnice a. s., mají
ve svých rukou členové.
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• Pan Prokeš z přítomné veřejnosti se zeptal, jak to vypadá se sportovištěm pro
děti, na které se ptal na zářijovém jednání zastupitelstva. Jestli je v rozpočtu
zahrnuta nějaká investice do sportoviště
pro děti. Ing. Matyáš odpověděl, že v rozpočtu se obecně počítá se studií hřiště
základní školy, je podaná dotace na dětské hřiště u ZŠ, další jsou v rovině prověřování vhodných míst a hledání financí
na přípravu. PaedDr. Maloňová navrhla
vyasfaltovat prostřední parkoviště a tam
by šlo udělat dopravní hřiště. Pan Prokeš
navrhoval použít parkoviště P4, jde mu
o to, aby tam mohli jezdit děti na kole,
inlinech, nemusí to být certifikované hřiště. A ptá se, pokud tedy v současnosti
nejsou peníze v rozpočtu na sportoviště,
jestli tam ta částka bude zahrnuta třeba
za rok. Ing. Matyáš řekl, že se do rozpočtu zahrnují investice na věci, které jsou
připraveny. Teď kdyby se rozhodlo, že se
tam dá 1 mil. Kč na dětské hřiště, tak je
to k ničemu, protože není nic připraveno,
není studie, není projekt. Pan Prokeš řekl,
že jestliže tam ten milion není tak je to
proto, že ho tam zástupci Města nedali
a ti se zodpovídají občanům za to, jestli
tato infrastruktura existuje nebo ne. Ptá
se, jestli tam milion tedy bude za rok a co
se za to postaví.
• Paní Olaszová podotkla, že se vybralo
5 mil. Kč na daních, stejně Město není
schopno hřiště postavit. Školky jsou vybaveny, pak děti přejdou na Základní školu a nemají si kam jít hrát. Ing. Matyáš
řekl, že tyto věci se připravují, připravuje
se nové hřiště u základní školy, ale je to
všechno na delší dobu. Pan Hák dodal,
že jsou problémy s pozemky, když už se
nějaký vytipuje, tak se narazí na to, že je
tam například plyn a hned vznikají investice s přeložením. Ing. Matyáš potvrdil, že
je i těžké se shodnout na tom, kde hřiště
udělat (vyhledávací studie). Pan Prokeš
řekl, že nechce slyšet, proč to nejde, chce
slyšet, že to jde. V Rokytnici je jedno malé
hřiště, ve srovnání s ostatními, je v každé malé vesnici multifunkční hřiště. Tady
se asi spoléhalo na to, že sportovní zázemí pro obec udělá Spartak, ale to je věc
obce, ta se má starat o infrastrukturu. To,
že tady chybí hřiště, považuje za chybu.
Jestli Město chce, aby tady bydlely mladé
rodiny s dětmi, tak by se to řešit mělo.
• Pan Kadavý doplnil, že každý z občanů
také preferuje něco jiného. Někdo chce
hřiště, někdo spravit silnici apod. Úkolem

•

•

•

•

Města je to všechno nějak skloubit. Pan
Výběrové řízení na post
Šturma z přítomné veřejnosti navrhl, že
na sídlišti je plocha na rozšíření, tam by
člena představenstva a člena
se dalo hřiště vybudovat. Dále apeloval,
DR Spartak Rokytnice, a.s.
zda by se mohlo otevřít dětské hřiště na
sídlišti. Teď je takové počasí, taková mírTJ Spartak Rokytnice nad Jizerou vyhlašuje vyběná zima, že se tam dá být, protože mámy
rové řízení na obsazení místa člena představenstva
s dětmi nemají kam jít. Ing. Matyáš řekl,
a dozorčí rady Spartak a.s.
Uchazeči musí podat přihlášku elektronicky
že to není problém, že se hřiště otevře.
i písemně.
Pan Seidl se zeptal na tři horní parkoviště
Písemnou přihlášku zasílejte na adresu nebo doa plochu u betonárky. Spartak Rokytnice
ručte do kanceláře TJ Spartak:
a. s. má v zimě parkoviště v pronájmu,
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
stejně nejsou využita všechna. Navíc ve
Horní 461, 51244 Rokytnice n. Jiz.
spodní části parkují auta ubytovatelů.
mail: info@spartak-rokytnice.cz
Spartak platí parkoviště, k čemu je plocha
nejpozději: do 18. 4. 2014
betonárky, proč se nevyužije třeba k vybuPřihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
dování sportoviště. Město by mohlo tlačit
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
Spartak investovat do sportoviště, které
c) státní příslušnost uchazeče
by vzniklo na ploše betonárky. Ing. Matyd) míslo trvalého pobytu uchazeče
áš potvrdil, že tři parkoviště má Spartak
e) kontaktní spojení (telefon, e-mail) uchazeče
Rokytnice a. s. v nájmu. Plocha betonárky
f) datum a podpis uchazeče
byla v posledních letech využívána jako zag) označení, zda se uchází o místo v představenstvu
řízení staveniště při výstavbách kanalizace
nebo v DR
a dalších stavbách. Byly úvahy i o stavbě
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
supermarketu na této ploše, ale o využití
a) strukturovaný životopis
nikdy v zastupitelstvu jednáno nebylo. Pan
b) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
Seidl ještě navrhl plochu u Rotextile – tam
c) motivační dopis
je taky velká plocha, která by se dala vyuUchazeč musí splňovat následující požadavky:
žít. Ing. Matyáš namítl, že to pozemky ne• plnoletost
• bezúhonnost
jsou v majetku Města.
• platné členství v TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Paní Hejralová se zeptala, jak to vypadá
VÝHODOU:
s Rotextile a. s., jestli by bylo možné pozvat
• znalosti ohledně provozu lyžařského střediska
pana a paní Horákovi na další jednání zastus dlouhodobou vizí rozvoje
pitelstva, aby sdělili, co je nového. Pan Ka• celková orientace v lyžařském průmyslu
davý odpověděl, že to není problém, že Ho• dobrá orientace v ekonomických, technických
rákovým zašle pozvánku na příští jednání.
a hospodářských otázkách
Pan Seidl se informoval na starou továr• dobré organizační a komunikační schopnosti
nu „Prelog“ v Dolní Rokytnici, copak sta• orientace v marketingu a jeho využiti pro provoz
lyžařského střediska
vební úřad nemůže nařídit zbourání? Ing.
Veškeré náklady vyplývající z požadavků na vyběroMatyáš řekl, že zjišťovali výklad paragrafu
vé řízení nese uchazeč.
nového občanského zákoníku, který říká,
V Rokytnici nad Jizerou 19. 3. 2014
že pokud někdo nevykonává prokazatelně vlastnická práva, je možné mu po 10ti
letech nemovitost zabavit. Bohužel podle
Probíhá soudní spor o vlastnictví budovy
právního výkladu není toto ustanovení pro
a nikdo se o budovu nestará. Ale na roztento případ použitelné. Druhá možnost
díl od dolní továrny se dá s někým v tomje, že pokud stavba ohrožuje své okolí, nato případě komunikovat.
řídí stavební úřad majiteli demolici objek- • MUDr. Zajícová upozornila na chybějící
tu. Pokud ji majitel nezajistí, může stavebzátarasu na komunikaci k továrně v Dolní
ní úřad nařídit provedení demolice nějaké
Rokytnici. Ing. Matyáš uvedl, že o tom ví
stavební firmě. Bohužel v tomto případě
a že bude zátaras vrácen zpět.
náklady na demolici nese město. Není to
Zápisy z jednání rady města a zastupitak jednoduché nařídit nějakou nemovitost zbourat. Z hlediska stavebního zákona
telstva města, včetně rozprav a diskusí
je potřebné dodržet zákonné postupy.
k jednotlivým bodům, jsou v plném zněPaní Hejralová se zeptala, co bude s doní zveřejněny na webových stránkách
mem na dolním náměstí za KB. Ing. Maměsta: www.mesto-rokytnice.cz.
tyáš odpověděl, že je to podobný případ.

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat ve středu 23. dubna 2014 od 17.00 hodin v jídelně Základní školy na Dolním náměstí
(vchod jako do městské knihovny). Program jednání bude včas zveřejněn na úřední desce městského úřadu.

Rokytnický zpravodaj
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Termín pro odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 10. března 2014 v souladu se článkem 3 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky města
Rokytnice nad Jizerou č. 3/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem stanovila I. termín pro odkládání nebezpečných složek
odpadu a velkoobjemového odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou:
• Termín:		
14. květen – 16. květen 2014 (tj. všechny tyto dny, středa až pátek)
• Provozní doba:		
vždy od 13.00 hodin do 18.00 hodin
Upozornění: Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou došlo s účinností od roku 2013 k úpravě rozsahu bezplatných dnů. Odpady budou občané moci ZDARMA odkládat pouze od středy do pátku. Následující neděle bude běžným zpoplatněným
provozním dnem sběrného dvora.

Odpadové hospodářství
XX Třídění plechovek do šedých
pytlů
Město Rokytnice nad Jizerou nabízí svým
občanům další možnost pro třídění odpadů,
a to do šedých plastových pytlů. Do těchto
pytlů lze odkládat plechovky od jídla nebo
od nápojů – např. obaly od konzerv, konzerv
pro kočičí nebo psí jídlo, plechovky od piva
nebo nealkoholických nápojů. Do pytlů lze
rovněž třídit např. kovová víčka.
Do pytlů v žádném případě nepatří plechovky od barev, ředidel, olejů, apod. Tyto
vždycky odevzdávejte pouze ve sběrném
dvoře.

XX Jak správně třídit další odpad
Občany města Rokytnice nad Jizerou
pravidelně informujeme, jaké mají možnosti při třídění odpadů – kde jsou rozmístěny
velkoobjemové kontejnery, jaké existují pytle a jak to funguje na Sběrném dvoře.
PAPÍR
Do modrého kontejneru (nebo pytle) patří
například:
• noviny, časopisy
• sešity, bloky, diáře
• reklamní letáky a další reklamní tiskoviny
• knihy bez tvrdých obalů, paperbacky,
brožury
• různé katalogy, telefonní seznamy
• kancelářský papír i ze stahovaček
• veškeré krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů, balicí papír
• dopisní obálky, pozvánky, vizitky, jízdenky
• účtenky, složenky, papírové etikety
• obaly od potravin (mouka, cukr, čaj)
• vnější obaly od čokolád, krabičky od zubních past, krémů, léků
hh Není třeba odstraňovat kovové spony
(odstraňují se magneticky během zpracování).
hh Z obálek není třeba vydolovávat plastová
okénka.
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hh Krabice rozložte!
hh Pozor na dokumenty, které obsahují vaše
osobní data, vždy roztrhejte tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
Do modrého kontejneru (pytle) nepatří:
• kopíráky – obsahují karbonový prach
• pauzovací papír, spodní strany samolepek
• papír s povrchovou úpravou parciálními
laky
• silně znečištěný papír – např. od barev,
lepidel, mastnoty
• zalaminovaný papír
• použitý toaletní papír, kapesníčky, papírové utěrky, vložky, papírové pleny
• nápojové kartony (sbírají se zvlášť do
oranžového pytle)
PLASTY, PET-LAHVE
Do žlutého kontejneru nebo žlutého pytle
na pet-lahve patří:
• PET lahve, plastové lahve od mléčných
nápojů i mléka
Do žlutého stahovacího pytle na směsný
plast patří:
• Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarínů, krémů
• Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních past
• Igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky
• Fólie, ve kterých byly zabaleny potraviny
(ne celofán)
• Obaly od pracích prášků, plenek, mycích
a čisticích prostředků
• Obaly od bonbonů, oplatek, sušenek
a dalších sladkostí
• Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, instantních potravin
• Polystyren (bílý bublinkový)
• Plastové nádobí, kelímky, plata od vajec
• Plastové květináče, kořenáče a truhlíky
• Textilie ze 100 % polyesteru
• Obaly od CD, DVD, VHS včetně nosičů

Do žlutých kontejnerů a pytlů nepatří:
• Molitan, guma, lino, plexisklo
• Nic z PVC, novoduru, novoplastu
• Pneumatiky, těsnění, gumové podnožky
z aut
• Vícevrstvé obaly – nápojové kartony
• Koberce, předložky, gumové rohože
• Obaly od nebezpečných chemikálií
SKLO
Do kontejneru na bílé sklo na sběrném
dvoře patří:
• Pouze bílé sklo, což jsou čiré průhledné
lahve, zavařovací sklenice a skleněné nádoby z domácnosti (ne z varného skla)
Do zelených kontejnerů umístěných v obci
patří:
• Bílé sklo
• Barevné sklo – lahve od piva, vína, limonád, alkoholu
• Tabulové sklo, sklenice
• Skleněné obaly od léků
hh Před vhozením není třeba odstraňovat
etikety ani kovová víčka.
Do zelených kontejnerů umístěných v obci
nepatří:
• Zrcadla, plexisklo, autosklo, drátované
sklo
• Varné sklo
• Žárovky, výbojky, zářivky
• Obrazovky z monitorů, televizí, displeje
Tetra-pack (nápojový karton)
Do oranžových pytlů patří:
• Krabice od mléka, džusů, vína (označení
C/PAP, 81 nebo 84)
hh Krabice zmáčkněte nebo sešlápněte,
logicky tak zaberou méně místa
hh Nápojové kartony není třeba vyplachovat.
hh Nápojové kartony nedoporučujeme spalovat doma v kamnech. Nedokonalým
spalováním můžete do ovzduší uvolnit
těžké chovy a chloroorganické látky.
3 - 4/2014
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Odpadové hospodářství – od dubna významná změna v třídění odpadů
Jak již bylo několikrát psáno v minulých
číslech Rokytnického zpravodaje, bylo naše
město úspěšné při své žádosti o dotaci na
tzv. Intenzifikaci a optimalizaci systému pro
separaci a svoz složek komunálních odpadů
v Rokytnici nad Jizerou, což znamená, že dojde ke zlepšení a rozšíření stávajícího systému sběru tříděných odpadů.
Od poloviny dubna 2014 bude stávající
síť míst s nádobami na tříděný odpad rozšířena. V první řadě dojde k výměně nádob
na sklo (dosud nádoby pouze na barevné
sklo s horním výsypem), kdy budou umístěny velké zvony – rozdělené na vkládání bílého nebo barevného skla. Občané tak budou
moci třídit i bílé sklo přímo v těchto zvonech
a ne pouze na sběrném dvoře. Zároveň dojde k posílení stávajících míst o další kontejnery na pet-lahve a na papír. Vznikne i jedno
nové místo pro sběr tříděných odpadů, a to
v Horní Rokytnici u bývalé sběrny papíru.
Po doplnění a rozšíření nádob bude tedy
v Rokytnici umístěno 18 zvonů na barevné
a bílé sklo (dosud 15 malých nádob na barevné sklo), 29 nádob na pet-lahve (dosud
15 nádob) a 14 nádob na papír (dosud pouze 4 nádoby). Přehled míst s počty nádob
byl zveřejněn v minulém čísle Rokytnického zpravodaje.
Změna nastane i v oblasti svozu tříděného odpadu, který v současné době zajišťuje
spol. Severočeské komunální služby, s. r. o.
Město v rámci dotačního projektu obdrželo
finanční prostředky i na pořízení nákladního
automobilu s nosičem kontejnerů, hydraulickou rukou a lisovacím kontejnerem. Svoz
tříděných odpadů z nádob, pytlů i ze sběrného dvora tedy bude od poloviny dubna
2014 zabezpečovat samo město, a to prostřednictvím zaměstnanců Drobných služeb
města.
Pozor! V období první poloviny měsíce
dubna bude postupně docházet k výměně
některých nádob na třídění odpadů (zejména kontejnerů na sklo za zvony), k doplnění
sběrné sítě kontejnerů téměř na dvojnásobek a ke zřízení jednoho nového sběrného
místa v prostorách bývalé sběrny papíru
v Horní Rokytnici. Výměna nádob by měla
plynule navazovat na termíny odvozu odpadů ještě od spol. SKS, s. r. o. Přesto děkujeme občanům našeho města za pochopení,
pokud případně dojde k nějakým problémům. Budeme se snažit, aby výměna proběhla co nejrychleji a nejefektivněji.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
„INTENZIFIKACE A OPTIMALIZACE
SYSTÉMU PRO SEPARACI A SVOZ
SLOŽEK KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VE
MĚSTĚ ROKYTNICE NAD JIZEROU“
Na tento projekt získalo Město Rokytnice nad Jizerou dotaci z Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR. Výše dotace činní
4.407.541,65 Kč, výše celkových nákladů je
4.897.269,30 Kč. Spoluúčast města 10 %.

Cílem projektu je:
• doplnění sběrné sítě o nové nádoby na
již tříděné komodity (zajištění potřebného objemu nádob a donáškové vzdálenosti vzhledem k potenciálu produkce
dané komodity) a zavedení nádob na
sběr zatím netříděných komodit v některých sběrných místech (recyklačních
hnízdech/stání), a to zejména u papíru
• druhotně se doplněním sběrné sítě sníží množství přeplňovaných nádob a také
vznikající nepořádek kolem sběrných hnízd

Předmětem projektu je:
• pořízení dvounápravového svozového
nákladního automobilu s hydraulickým
nakládacím jeřábem (hydraulickou rukou) a hákovým nosičem kontejnerů
s pohonem 4×4
• pořízení kontejnerů pro svoz odpadu jako
výměnná nástavba k nákladnímu svozovému vozidlu (1 ks lisovací kontejner pro svoz
separovaných složek s vyklápěčem nádob,
1 ks kontejneru s dělící přepážkou pro svoz
skla bílého a barevného, 3 ks kontejneru
pro přepravu papíru, PET a směsného plastu, 1 ks kontejner pro úklid černých skládek
a volně odhozeného odpadu)
• pořízení 3 ks nádob na sklo na spodní
výsyp dělené na bílé a barevné sklo, tzv.
duo, 1,8 m3, 14 ks plastových kontejnerů s kolečky žluté barvy o objemu 1100 l
a 10 ks plastových kontejnerů s kolečky
modré barvy o objemu 1100 l.

• zajištění svozu nádob dle potřeby a naplněnosti
• minimalizace dopravních nákladů do
místa zpracování odpadů (možnost kombinovat naplnění vozidla separovaným
odpadem z nádob a z pytlového sběru
– v tuto chvíli probíhá odděleně)
• možnost lepšího hospodaření s odpadem jako komoditou (volit zpracovatele
odpadu podle výkupních cen)
Na konci loňského roku byly dodány veškeré dodávky – nákladní automobil s lisovacím kontejnerem, velkoobjemové kontejnery a sběrné nádoby.
V průběhu dubna 2014 budou nádoby
rozmístěny na sběrná místa a bude zahájen
svoz tříděného odpadu pomocí pořízeného
vozidla.
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Kompostování v Rokytnici nad Jizerou
Město Rokytnice nad Jizerou se v rámci Jilemnicka – svazku
obcí účastní spolu s dalšími 20 obcemi projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku.
Finanční dotace na realizaci tohoto projektu byla získána z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání
s odpady.

Cílem odpadového hospodářství v obcích je vytřídit bioodpad ze
směsného komunálního odpadu, proto aby se nedostal na skládku,
kde má uvedené negativní vlivy na životní prostředí a zároveň se
využila jeho kvalita, jako jsou živiny vhodné pro výživu rostlin a organické hmoty pro udržení půdní úrodnosti.

V roce 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky Na Vrších. Zároveň byly
v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou odkládat bioodpady (zejm. rostlinné zbytky z údržby zeleně
a zahrad). Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná vyhláška
č. 1/2013, o sběru a shromažďování rostlinných zbytků.

Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné
třídit. Pro produkci kvalitního kompostu někdy nazývaného zeleného kompostu se sbírají následující bioodpady:
• zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, apod.)
• kousky větví a stromů (pořezané, nastříhané, posekané, zpracované štěpkovačem)
• spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
• zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, ohryzky)
• listí, tráva, staré seno, sláma

XX Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území
města lze odkládat:
• do Sběrného dvora města Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice u čp. 143, Rokytnice nad Jizerou, a to kdykoli během provozní
doby sběrného dvora (středa a neděle, 13.00 – 18.00 hodin),
• do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých
částech města, nepřetržitě, 24 hodin denně:
»» u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
»» u fotbalového hřiště TJ Spartak na ppč. 1280/2 v k. ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou
»» na sídlišti Horní kout
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze
odkládat vždy v období od 15. dubna do 31. října daného kalendářního roku.

XX Co je to bioodpad?
Bioodpad je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad, který je
zákonem o odpadech definován jako jakýkoliv odpad podléhající
rozkladu. Bioodpad je součástí směsného komunálního odpadu,
který produkují občané, podíl ve směsném komunálním odpadu se
pohybuje průměrně od 40 do 60 %. Mezi bioodpad patří biologicky
rozložitelné odpady z domácnosti, zahrad a veřejné zeleně obce.

ROZPIS

STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBY
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátky
8.00 – 12.00 hod.

12. 4. – 13. 4.
19. 4 – 21. 4.
26. 4 – 27. 4.
1. 5.
3. 5. – 4. 5.
8. 5.
10. 5. – 11. 5.
17. 5. – 18. 5.
24. 5. – 25. 5.
31. 5.
31. 5. – 1. 6.
7. 6. – 8. 6.
14. 6. – 15. 6.
21. 6. – 22. 6.
28. 6. – 29. 6.

MUDr. Petr Jonáš
MUDr. Jaroslav Řezníček
MUDr. Jiří Jůza, Libštát 262
MUDr. Marie Mühlová
MUDr. Jiřina Machová
MUDr. Marie Mühlová
MUDr. Jana Hrbková
MUDr. Hynek Štilec
MUDr. Miroslav Michálek
MUDr. Daniela Zajícová
MUDr. Daniela Zajícová
MUDr. Dana Mařasová
MUDr. Irena Štilcová
MUDr. Marie Folprechtová
MUDr. Aleš Malý, Dolní 172

XX Jaký biodpad je povoleno do kontejnerů odkládat?

XX Do kontejneru je zakázáno odkládat!
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu.
Do kontejneru tedy rozhodně nepatří:
• zbytky jídel (tzv. gastro-odpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a také samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné
odpady,
• odpad v igelitových pytlích nebo taškách (odpad je nutné z tašek
vysypat),
• dřevotříska,
• v případě větví ze stromů, prosíme, aby do kontejneru byly vhazovány pouze větve o maximálním průměru 6 cm.
Důležité: Kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadů pouze
ze strany fyzických osob (plátců místního poplatku za odpad). Odkládání bioodpadů ze strany fyzických podnikajících osob a právnických osob je zakázáno.

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT BIOODPADY
V MÍSTĚ KOMPOSTÁRNY NA SACHROVĚ HŘEBENU.

ul. 3. května 501, Semily
Fučíkova 62, Lomnice nad Popelkou
Libštát
Studenec 370, Studenec u Jilemnice
Horní Branná 3
Studenec 370, Studenec u Jilemnice
Jablonec nad Jizerou 321, Jablonec n. J.
Pošepného 263, Jilemnice
Harrachov 252
Pošepného 263, Jilemnice
Pošepného 263, Jilemnice
Poštovní 481, Jilemnice
Pošepného 263, Jilemnice
Horní 164, Rokytnice nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou

tel. 481 622 796
tel. 481 672 063
tel. 481 689 323
tel. 481 596 339
tel. 481 584 215
tel. 481 596 339
tel. 481 591 103
tel. 736 452 716
tel. 481 529 241
tel. 481 545 620
tel. 481 545 620
tel. 481 541 096
tel. 736 452 716
tel. 481 523 876
tel. 481 523 393

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví, přímo na odkaze: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
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Rozpočet města pro rok 2014 (v tis. Kč)
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 26. 2. 2014 schválilo rozpočet města na rok 2014. Rozpočet byl schválen v částkách
souhrnných za jednotlivé paragrafy. Podrobný rozpočet je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě nebo na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz (povinné informace, dokumenty).

PŘÍJMY

VÝDAJE

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob – ostatní
Daň z nemovitosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů PO za obec
Správní poplatky
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatky za povolení k vjezdu
Poplatek ze vstupného
Výtěžnost z výherních hracích přístrojů a loterií
Dotace „Přeshraniční spolupráce hasičů“
Dotace od Euroregionu Nisa
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce
Kompenzace za území v KRNAP
Dotace od Libereckého kraje – PD zastávka U Kroupů
Dotace na činnost JSDH

6.328
365
580
5.000
7.400
11.745
2.466
500
1.753
60
1.700
100
800
96
2
200
289
195
2.131,8
378
83
20,4
100

Dotace „Alej Horní Ves“
Dotace ROP „Celoroční dovolená“
Dotace zateplení Mateřská škola v Horní Rokytnici
Dotace zateplení Základní škola
Dotace zateplení Mateřská škola v Dolní Rokytnici
Dotace od SFŽP – protipovodňový varovný systém
Dotace od SFŽP – intenzifikace odpadu
Dotace od Fondu soudržnosti – protipovodňový VS
Dotace od Fondu soudržnosti – intenzifikace odpadu
Pronájem lesních pozemků
Příjmy z pronájmu ČOV
Příjmy z knihovnické činnosti
Příjmy městského informačního centra
Nájemné za kabelovou televizi a připojovací poplatky
Příjmy z divadla
Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy za pronájem nebytových prostor
Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa
Příjmy drobných služeb města
Příjmy za odměny za tříděný odpad a elektrozařízení
Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad
Příjmy z poskytovaných služeb – požární ochrana
Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa (úřad)
Úroky
Příjmy z pronájmu pozemků a věcných břemen
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z parkovacích automatů a park. karet

94
1.030
418
5.608,8
254,7
155,9
245
2.649,9
4.163
98
641
18
100
174,4
5
675
460
46
110
730
155
5
157,250
10
995
700
380

+ přijetí úvěru na zateplení Základní školy
+ zůstatek bankovních účtu na pokrytí schodku
CELKEM PŘÍJMY
Rokytnický zpravodaj
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4.300
7.356,8
74.027,950

Silnice, opravy a údržba, zimní údržba
Veřejná doprava – obslužnost autobusy
Odvádění odpadních vod
Předškolní zařízení (mateřské školy)
Dům dětí a mládeže
Základní škola
Cestovní ruch včetně MIC
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Rozhlas a televize (kabelová televize)
Kulturní dům
Ostatní činnosti kultury, podpora akcí
Městská knihovna
Městská policie
Požární ochrana – dobrovolná část
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby (vč. Drobných služeb)
Sběr a svoz odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)
Zastupitelstvo obce (včetně starosty, místostarosty.
Členové ZM a RM, výbory)
Činnost místní správy (městský úřad)
Pojištění + výdaje s prodejem pozemků
Dotace VHS + související výdaje
Protipovodňová ochrana
Splátka úvěru ČMRZB
Splátka úvěru MŠ – RRF
Splátka úvěru ZŠ – RRF
Splátka úvěru – Komerční banka

VÝDAJE CELKEM

6.700,6
261
800
3.453,5
961,7
12.833,3
1.490
242
554
467,4
473,5
349
443
901
1.280,5
1.882,2
108,5
5.306,2
8.265,5
1.418
20
643
1.569
14.435,73
993,62
940
3.058,7
3.214
313
176
474

74.027,950
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Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku
silnice II/294 městem Rokytnice nad Jizerou
Již druhým rokem probíhají projektové práce na dokumentaci k územnímu řízení pro
stavbu: „Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice č. II/294 městem
Rokytnice nad Jizerou“. Problémy při zpracování projektu vyvstaly nejen při projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy, ale zejména při zajišťování souhlasů
vlastníků pozemků, které budou budoucí stavbou dotčeny. Jednak doposud nejsou vypořádány vlastnické vztahy k pozemkům, na nichž byla v 80. letech minulého století
komunikace II/294 vybudována a dále pak jsou součástí stavby kompletní opravy šesti
mostních objektů a odvodňovacího systému a tyto vyžadují významný zásah do pozemků ve vlastnictví fyzických osob, které se stavbou sousedí. Opomenout nemohu ani na
zásah do soukromých pozemků za účelem vybudování nových chodníkových těles.
Děkuji tímto za vstřícnost všem osloveným, kteří již se stavbou vyslovili souhlas, a pevně věřím, že další vlastníky pozemků se nám o významu tohoto projektu ještě podaří
přesvědčit. Naším cílem je v tomto roce získat pravomocné územní rozhodnutí a předat
jej i s projektovou dokumentací Krajské správě silnic Libereckého kraje, aby mohla zahájit zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Nadále budeme pokračovat
v získávání nezbytných částí pozemků, určených pro realizaci stavby, do majetku Města.
Výsledkem, o který se snažíme, je nejen uvést komunikaci II/294 do dobrého stavebně
technického stavu a opravit a dobudovat chodníky i autobusové zastávky podél této
hlavní komunikace, ale zejména zajistit větší bezpečnost pro pohyb pěších po městě.
Romana Primásková

Zateplení Základní školy začíná
Přestože jsou prázdniny ještě daleko, investiční oddělení již začalo připravovat akci
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ. Bylo třeba domluvit postup prací zejména
v závislosti na provozu městské knihovny či školní jídelny, která poskytuje obědy nejen
žákům a učitelům, ale i široké veřejnosti. Díky značnému objemu prací (výměna oken,
výměna vnitřních a venkovních parapetů, zateplení fasád a zateplení střech na nové
budově ZŠ vč. spojovacího krčku) bude školní rok ukončen již 13. 6. 2014. Vedení školy
v současné chvíli čeká na potvrzení Ministerstva školství, vše ostatní je již schváleno.
Tímto děkujeme vedení školy za možnost zahájit práce již v polovině června. Delší prázdniny jistě potěší všechny školáky na rozdíl od rodičů, kterým přibyla starost s hlídáním
svých dětí. ZŠ však rodičům nabízí v době od 16. - 27. 6. provoz školní družiny či příměstský tábor v Domě dětí a mládeže.
Přípravné práce (stavba lešení) začnou již počátkem května a to nejprve na spojovacím krčku, aby byla výuka narušena co nejméně. S výměnou oken, která bude trvat včetně začištění v interiéru zhruba 1,5 měsíce, začne firma 16. června. Nejprve na
dvoupodlažním objektu (jídelna, knihovna) a následně na zbylých objektech. Díky tomu
přislíbila paní knihovnice částečný provoz knihovny i v červenci. Tímto velice děkujeme
paní knihovnici i pracovnicím školní kuchyně za vstřícnost a ochotu.

Speciální třídy ZŠ Rokytnice nad Jizerou
pro Vás chystají

Volby do Evropského
parlamentu

Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční ve dnech:
• v pátek 23. května 2014 od 14:00 do
22:00 hodin,
• v sobotu 24. května 2014 od 08:00 do
14:00 hodin.
V Rokytnici nad Jizerou jsou stanoveny
2 volební okrsky:
volební okrsek č. 1
zasedací místnost v přízemí městské radnice, Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad
Jizerou (boční vchod jako do městského informačního centra)
volební okrsek č. 2
místnost v Domě dětí a mládeže Pod Střechou, Horní Rokytnice 467, Rokytnice nad
Jizerou

INZERCE

Přenechám

zahrádku
s chatkou
Nabízíme:

rajčata, papriky, okurky, cukety, dýně, celery,
muškáty, afrikány, cínie, astry
Prodej bude probíhat od 12. května 2014 vždy od 8 – 16 hodin.
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nad bývalou drogérií
v Rokytnici nad Jizerou.
Za chatku požaduji finanční vyrovnání.

Mobil: 737 576 099
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Kaplička v Rokytně
Kaplička se nachází nedaleko fotbalového hřiště u historické cesty z Rokytna na horskou chatu Dvoračky. V Rokytnici nad Jizerou se
nachází celkem 5 kapliček. Čtyři již prošly větší či menší rekonstrukcí, kaplička v Rokytně je poslední,
která na rekonstrukci čeká. Město
provede opravu v letošním roce.
K historii vzniku kapličky se bohužel nedochovaly žádné informace.
Kaplička vznikla přibližně na přelomu 18. a 19. století. Kromě vlastní
historické hodnoty stojí z pohledu
nedávné historie za zmínku informace, že tato kaplička a přilehlé stráně
byly použity jako kulisa při natáčení
řady scén a zejména závěrečné scény ve velmi oblíbeném a známém
filmu Krakonoš a lyžníci, kdy architekt výpravy Vladimír Labský situoval ke kapličce a do jejího okolí závěrečnou honičku četníků – financů s pašerákem (Karel Heřmánek)
zmařenou dětmi při velikonočním Masopustu. Do svého majetku
se městu podařilo kapličku získat až v roce 2009. I přes intenzivní
snahu trval celý proces sedm let. Údržbou kapličky se v období od
padesátých let nikdo nezabýval, což je dnes na první pohled zřejmé.
Po získání kapličky do majetku města byla zpracována jednoduchá
projektová dokumentace „Návrh stavebních oprav budovy kapličky na stpč. 85/2 Rokytno v Krkonoších“, na základě které se město
pokoušelo několikrát získat dotaci na její opravu. Vždy neúspěšně.
V roce 2011 byla podána žádost o zapsání památky na Ústřední
seznam kulturních památek ČR. Žádost byla schválena a kaplička
byla koncem roku 2013 zapsána pod rejstříkovým číslem 105197.

Díky tomu mohla být podána žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP). Finance poskytuje Ministerstvo kultury
a rozděluje ORP Jilemnice, odbor
památkové péče. V současné chvíli
jsme obdrželi informaci o přidělení
50 000,- Kč na opravu. Toto rozhodnutí však musí být ještě potvrzeno
Ministerstvem kultury.
V únoru při prohlídce střešní
konstrukce byla nalezena v čočce pod křížem kovová patrona, ve
které bylo uloženo několik listin
z roku 1934. Jedná se o denní tisk,
turistický letáček, pamětní list a text
o opravě kaple, která proběhla v daném roce. Vše je psáno německy. Za
přeložení pamětního listu, který sepsal tehdejší učitel Heinrich Möchel,
děkujeme p. Arnoštovi Palmemu z Horní Rokytnice. V listu se píše
o průmyslové krizi, nezaměstnanosti, bídě, suchu a zdražování. Pro
zájemce jsou listiny s překladem k nahlédnutí na radnici v kanceláři
č. 21 (investiční oddělení). Všechny listiny budou do čočky opět vráceny a zároveň, jako připomínka dnešní doby budoucím generacím,
budou přidány informace ze současnosti.
V letošním roce bude také vybudována nová tematická stezka
s názvem Krakonoš a lyžníci, která povede okolo kapličky a bude zaměřená na historii lyžování v Rokytnici. U kapličky se bude nacházet
informační tabule.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM INFORMUJE
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
od 15. 3. 2014.
Provozní doba je přizpůsobena jarní (mimo)
sezóně. Provozní doba MIC je následující:
Pondělí:
Úterý – Pátek:
Sobota:
Neděle:

ZAVŘENO
9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
9:00 – 13:00
ZAVŘENO

Mobilní průvodce Krkonoše
Od dubna 2014 si může kdokoliv
stáhnout tuto aplikaci k sobě do mobilního telefonu také před budovou
radnice na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou. Aplikace prezentuje
region a zároveň pomáhá návštěvníkům s orientací například ve chvíli,
kdy je informační centrum uzavřené.
Moderní průvodce po Krkonoších jsou informace sbalené na cesty
v češtině, němčině a polštině, které
nic nestojí. Obsahují základní data
o nejvyšších českých horách a jejich
zajímavostech – např. tipy na výlety,
atraktivní turistické cíle, naučné a turistické trasy, sjezdovky a lyžařské běžecké trasy, informace o cyklobusech, ubytování
v regionu, kalendář událostí, důležité kontakty a mnoho dalších praktických informací.
Zákazník pro prohlížení nepotřebuje internetové připojení.
Mobilní aplikace je bezplatně k dispozici také na webových stránkách regionu
www.krkonose.eu, z internetového katalogu aplikací a v ostatních zhruba dvaceti krkonošských infocentrech.
Lucie Lukešová

Rokytnický zpravodaj
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ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDHO ROKYTNICE NAD JIZEROU ZA ROK 2013
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou měla k 31. 12. 2013 22 členů. Jednotka je zařazena do kategorie
JPO II/1 a od 01. 01. 2014 JPO II/1 a JPO III/1. Do početních stavů
stanovených vyhláškou je potřeba personálně doplnit případně doškolit jednoho velitele družstva a jednoho strojníka.
V roce 2013 zasahovala naše jednotka ve 46 případech.
Jednalo se o tyto události:
• požár – 14 případů
• dopravní nehoda – 10 případů
• technická pomoc – 16 případů
• prověřovací a taktická cvičení – 2 případy
• planý poplach – 4 případy
1. 08. 01. Technická pomoc Rokytnice – Dušánka – vyproštění
spadlého vozidla
2. 22. 01. Taktické cvičení Rokytnice – U Kroupů – vozidlo mimo
vozovku
3. 24. 01. Požár
Harrachov – Hotel Bellevue
4. 26. 01. Dopravní nehoda Rokytnice – komunikace u horního
parkoviště – 2× OA
5. 29. 01. Dopravní nehoda Hradsko – 2× OA
6. 01. 02. Požár
Rokytnice – parkoviště u Hotelu Starý
mlýn – OA
7. 24. 02. Technická pomoc Jablonec n. J. – přejezd na místní
komunikaci – OA
8. 08. 03. Planý poplach
Horní Mísečky – apartmány
9. 10. 03. Planý poplach
Horní Mísečky – apartmány
10. 25. 03. Technická pomoc Rokytnice – Dolní náměstí – únik
ropných produktů
11. 13. 04. Technická pomoc Rokytnice – Horní Kout – únik benzínu
12. 16. 04. Technická pomoc Rokytnice – Huťský potok – záchrana
psa z potoka
13. 18. 04. Požár
Rokytnice – Letní strana – požár louky
14. 01. 05. Dopravní nehoda Rokytnice – Rokytno – auto na střeše
15. 15. 05. Požár
Rokytnice – Vilémov – požár el.
rozvodny vleku
16. 24. 05. Taktické cvičení Rokytnice – Horní – horní školka
17. 26. 05. Planý poplach
Rokytnice – Studenov – nenahlášená
akce
18. 29. 05. Dopravní nehoda Jablonec n. J. – komunikace I/14 – 1×
OA
19. 03. 06. Technická pomoc Rokytnice – Huťský potok – záchrana
telete z potoka
20. 06. 06. Dopravní nehoda Rokytnice – Františkov – vozidlo mimo
komunikaci
21. 06. 07. Technická pomoc Rokytnice – Penzion Baneta – odchyt
zmije
22. 21. 07. Požár
Rokytnice – Bahýnka – nenahlášené
pálení bez dozoru
23. 24. 07. Dopravní nehoda Rokytnice – U Kroupů – 2× OA
24. 29. 07. Požár
Jestřabí – požár chaty po zásahu
bleskem
25. 03. 08. Požár
Rokytnice – Malá Rokytnice – požár trávy
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26. 04. 08. Požár
27. 05. 08. Požár
28. 06. 08. Požár
29. 07. 08. Technická pomoc
30. 08. 08. Technická pomoc
31. 08. 08. Technická pomoc
32. 09. 08. Požár
33. 10. 08. Technická pomoc
34. 02. 09. Požár
35. 05. 09. Dopravní nehoda
36. 10. 09. Požár
37. 06. 10. Dopravní nehoda
38. 26. 10. Požár
39. 23. 11. Dopravní nehoda
40. 24. 11. Technická pomoc
41. 03. 12. Technická pomoc
42. 07. 12. Technická pomoc
43. 07. 12. Planý poplach
44. 09. 12. Technická pomoc
45. 09. 12. Technická pomoc
46. 16. 12. Dopravní nehoda

Jablonec n. J. – Vojtěšice – požár
hospodářského stavení po zásahu
bleskem
Jablonec n. J. – Horní Dušnice – požár
lesa
Rokytnice – sběrný dvůr – požár
odpadků
Rokytnice – Vilémov – spadlý strom
komunikace I/14
Rokytnice – Horní – spadlý strom
cesta na Dvoračky
Rokytnice – Horní – otevření koupelny
Jablonec n. J. – Blansko – požár lesa
po zásahu bleskem
Rokytnice – Horní – otevření bytu na
žádost Policie ČR
Rokytnice – Letní strana – požár el.
vedení k domu
Rokytnice – uhelné sklady – únik
provozních kapalin do Huťského potoka
Harrachov – Nový svět – požár chalupy
Harrachov – komunikace I/10 –
motocyklista
Rokytnice – horní parkoviště – požár
OA
Rokytnice – komunikace I/14 – 2× OA
se zraněním
Komunikace I/14 směr Harrachov
Mýto – spadlé stromy
Rokytnice – Rokytno – spadlý strom
Komunikace I/14 směr Harrachov
Mýto – spadlé stromy
Harrachov – požár hotel Praha
Vilémov – spadlý strom
Rokytnice – sídliště - protečení střechy
do bytu
Vilémov – 1× OA na střeše

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 521,75 hodiny, z toho
• požáry 264,75 hodin
• dopravní nehody 101,5 hodin
• technická pomoc 93 hodin
• prověřovací a taktické cvičení 34 hodin
• planý poplach 18,5 hodiny.
Asi největší zápřah byl v době od 3. do 10. srpna 2013, kdy měla
naše jednotka během 8 dnů 9 zásahů.
V roce 2013 se jednotka zúčastnila dvou cvičení. První prověřovací cvičení připravil velitel stanice HZS LK v Jilemnici v rámci cvičení
pro jednotky předurčené pro zásahy u dopravních nehod a konalo
se v lednu na silnici I/14 v blízkosti křižovatky U Kroupů. Cílem cvičení bylo stabilizovat havarované vozidlo v prudkém svahu, poradit
si s překonáním výškového rozdílu a prací v terénu, kde hrozí volný
pád, pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostit z auta
dvě zaklíněné osoby a z pod auta napůl těla přimáčknutou výcvikovou figurínu.
3 - 4/2014
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Jako druhé cvičení provedla jednotka taktické cvičení, kde bylo
námětem požár ve 2. patře mateřské školky v Horní Rokytnici. Cílem
bylo seznámení jednotky s objektem mateřské školky a především
nácvik evakuace dětí a personálu MŠ při požáru únikovými cestami
a také za pomoci automobilového žebříku ze stanice HZS LK Jilemnice. Po úspěšném uhašení požáru a ukončení cvičení si mohly děti
prohlédnout a vyzkoušet vybavení a výstroj hasičů, v rámci besedy
se dozvěděly, co hasiči dělají a jak se chovat při vzniku mimořádné
události. Na závěr děti dostaly od hasičů symbolického dráčka Soptíka, který jim bude setkání s hasiči připomínat.

Kromě zásahové činnosti je nedílnou součástí činnosti jednotky
odborná příprava jejich členů. V roce 2013 bylo prováděno při pátečních schůzích školení členů jednotky a to dle rozpisu. Strojníci začátkem roku absolvovali školení k získání osvědčení profesní způsobilosti řidiče. V květnu proběhlo cyklické školení k problematice zásahů
u dopravních nehod a vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel. Následně se čtyři členové zúčastnili 25. 5. druhého ročníku
krajské soutěže JSDHO Libereckého kraje ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. V říjnu se pět členů jednotky účastnilo školení
v Sokolově k otevírání uzavřených prostor za pomoci prostředků firmy
Loksmith CZ, od které jsme zakoupili nářadí. V listopadu se velitelé

a strojníci účastnili cyklického školení pořádaného HZS v Turnově.
Velitelé letos poprvé jeden den nahradili samostudiem za pomoci
e-learningu. V tomto roce jsme se ještě účastnili školení nosičů dýchací techniky a prodloužení oprávnění pro obsluhy MP. V roce 2013
absolvovali všichni členové povinné roční zdravotní prohlídky.
Další nedílnou součástí činnosti jednotky je údržba výstroje, výzbroje a údržba a opravy naší techniky, která probíhala při pravidelných čtvrtečních směnách, při kterých bylo odpracováno 736 hodin
a dalších 493,5 hodiny na mimořádných směnách. Účast na pravidelných směnách je dána rozpisem služeb.
Jednotka byla dovybavena:
1) Díky sponzorskému daru a finančním prostředkům sboru vydělaných při kulturních akcích:
»» Nářadím na otevírání dveří
»» Zvedacími vaky
»» Obleky proti bodavému hmyzu
»» Motorovým vysavačem a foukačem na bodavý hmyz
»» Lezeckým materiálem
2) Díky dotaci získané z Libereckého kraje a rozpočtu města
»» Repase CAS 24 LIAZ 150.000,- Kč + 100.000,- Kč
»» Rekonstrukce sociálního zařízení na hasičské zbrojnici
34.000,- Kč + 84.000,- Kč
3) Díky mimořádné dotaci z Libereckého kraje 169.000,- Kč
»» Motorová pila
»» Výjezdový tablet do LIAZ
»» Zásahový oblek
»» Pracovní oblek PS II
»» Zásahové rukavice
»» Hadice B a C
»» Repase dvou čerpadel PS12

Co se týká techniky, podařilo se v roce 2013 především díky dotaci
z Libereckého kraje provést potřebnou úpravu nástavby prvovýjezdové cisterny LIAZ CAS 24. Úpravy spočívaly v úpravě vnitřního uspořádání skříní pro umístění základního vybavení a vybavení potřebného
v rámci předurčeností jednotky – vzhledem k tomu, že vozidlo získala jednotka od HZS, nebylo členění skříní nástavby uzpůsobeno pro
uložení vybavení, které jednotka využívá. Dvě skříně neměly členění vůbec. Současně byla provedena montáž LED osvětlení vnitřních
prostor nástavby, montáž teleskopického
osvětlovacího stožáru s ručním ovládáním
Horská bouda Dvoračky a Horský hotel Štumpovka
a oprava převodovky – přetěsnění hnacího
pořádají
hřídele převodovky. Po této úpravě může
tato cisterna, i když je 25 let stará, sloužit
jednotce ještě několik let.
Horší je situace s dalšími dvěma vozidly,
dopravním automobilem Avia DA 12 a cisternou Tatra 148 CAS 32, které byly vyrobeny před více než 30 lety. Tato vozidla začínají
být i přes časově velmi náročnou údržbu
a průběžné opravy prováděné strojníky jednotky velmi poruchová a nespolehlivá, což
je u hasičských vozidel velký problém. Navíc
„Skončila beze sněhu chudá zima
a pořádáme s ní rozloučení, aby nám všem bylo prima !!!“
bude nutné u obou vozidel řešit problém
s rozsáhlou korozí podběhů kabiny i nástavRozloučení se uskuteční v pátek 11.4.2014 od 19 hodin na Dvoračkách a Štumpovce.
by. Vynakládat finanční prostředky na neustálé opravy této staré techniky je však neeProgram: Předtančení pod širým nebem při ohňostroji. K tanci a poslechu hraje na Štumpovce kapela James Band
a na Dvoračkách Vocal Gittar. Raut na Dvoračkách i Štumpovce. Bohatá tombola.
fektivní a bylo by lepší situaci řešit náhradou
Doprava: Zajišťujme dopravu od Starého Mlýna, tam i zpět v ceně vstupného.
této staré techniky technikou novou.

6.tradiční ples

Vstupné: Dvoračky 350,- / Štumpovka 400,Vstup pouze ve společenském oblečení.

Rokytnický zpravodaj
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Srdečně Vás zve rodina Starých

Zdeněk VOLF
– velitel JSDHO Rokytnice nad Jizerou
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INFORMACE Z DOLNÍ ŠKOLKY
Zima v MŠ Dolní Rokytnice
Přestože sněhu letos napadlo málo – zimních radovánek jsme si
užili.
Od 16. prosince proběhl Grant s Univerzitou Hradec Králové. Tohoto kurzu se zúčastnilo 32 dětí. Každé dítě mělo svého vysokoškoláka, který ho učil lyžovat. Studenti jsou veselí a naši malí lyžaři si tyto
dny každoročně hodně užijí.
Lednový lyžařský kurz nám letos pro nedostatek sněhu odpadl.
Od konce ledna jsme využili blízkosti lyžařských vleků od MŠ (200 m)
a zbytek zimy chodily větší děti místo vycházek lyžovat. Malé děti na
zbytcích sněhu ježdíkovaly a stavěly sněhuláky.

Zápis do MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
Zápis se koná v průběhu měsíce května – června.
• školka rodinného typu se sportovně turistickým zaměřením
• školka má 3 oddělení – naším cílem bylo vytvořit dětem barevnou školku (ve spolupráci s Ing. arch. Mertlíkem třídy byly zařízeny nábytkem, který vytváří hrací koutky)

XX Velká výhoda MŠ je rozlehlá a členitá zahrada, která
obklopuje celou budovu a zajišťuje dětem klidné
místo na hry:
1) lesopark: slouží pro enviromentální výchovu (naučná stezka ...)
2) malý lesík: systém lan
3) hřiště na kopanou, košíkovou a dopadové plochy: jsou vyrobeny
z povrchu 4soft pro měkký dopad – je to jeden z nejbezpečnějších povrchů pro předškolní děti
4) herní část: 2 pískoviště, hrad Kamelot, trampolína ....
5) klidová část: louka, kde např. v pěkných letních dnech děti cvičí jógu
6) dopravní hřiště: kruhový objezd, 4 křižovatky, železniční přejezd
....
Díky tomuto vybavení jsme byli označeni jednou z 5 nejlépe vybavených mateřských škol v ČR.
Další velkou výhodou školky je blízkost lyžařských areálů (200 m)
Ski areál Udatný a Ski areál Pařez. Děti lyžují podle zájmu od ledna do
března, kdy zakončí lyžařskou sezónu karnevalem na sněhu (lyžování
je dobrovolné – chceme, aby děti vnímaly lyžování jako zábavu).

XX Co nabízíme dětem:
Zimu jsme už tradičně zakončili v březnu karnevalem na lyžích
a ježdících. Děti si ještě ráno stačily samy upéct čokoládový perník,
aby měl den slavnostnější atmosféru. Pak se rychle namalovaly, oblékly do masek a vyrazily lyžovat.
8. března naše školka pořádala společenský večer „Ples v Kině“.
Touto cestou děkujeme všem našim příznivcům za podporu. Výtěžek
plesu věnujeme na kreslící tabule pro děti na školní zahradu.
Letos slaví školka 50 let – k narozeninám dostala nová okna a fasádu. Výročí je to kulaté, a tak jsme se rozhodli udělat pro všechny
bývalé zaměstnance Den otevřených dveří. Děti už nacvičují divadlo,
vyrábí kulisy, masky, aby mohly těm, kteří spojili část svého života se
stejnou budovou jako ony, zahrát pohádku a přichystat malé pohoštění. Těšíme se na vás 14. 5. 2014 (pohádka začíná v 10.00 hodin).
Zima je pryč a nás v dubnu, měsíci bezpečnosti, čeká složení řidičské zkoušky pro odrážedla a koloběžky na našem školním dopravním
hřišti před městským policistou. Držte nám palce.
Oznámení: screeningové vyšetření očí dětí bude probíhat v naší
MŠ v jarních měsících – zájemci sledujte naše internetové stránky
www.msrokytnice.skolniweb.cz, kde upřesníme termín.
Poděkování: panu M. Udatnému a vlekařům v jeho zařízení za
umožnění bezplatného lyžování.
Děti a kolektiv MŠ Dolní
Fotogalerie na straně 28
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• keramickou dílnu
• vlastní divadelní představení, příprava salátů a pomazánek, pečení koláčů a cukroví ...
• turistické výlety, dětský aerobic, jógu pro děti od 3 – 6 let, atletické dny, lyžařský výcvik a následné lyžování, plavecký výcvik
• čertovský den, cestu za bábou Podzimnicí, tajemství Vílího stromu, letní karneval.....
• angličtinu, tanečky, hru na zobcovou flétnu, mažoretky ve spolupráci s DDM
• návštěvu divadelních představení , výlety za poznáním: Zoo, pohádkové hrady...
• Náš ŠVP plán má název „Putování se Sluníčkem za krásami světa
„Z jeho názvu vychází i logo školky, které je umístěno nad hlavním
vchodem a navrhl ho Ing. arch. F. Novotný
• Při výchovně vzdělávací práci využíváme některé prvky z montessori školy.
• Byli jsme oceněni ve výtvarném projektu škol: Malujeme duší –
téma Láska.
• Zvítězili jsme v krajské sportovní olympiádě MŠ.
• Každoročně spolupracujeme s odborníky na screeningové vyšetření očních vad dětí z MŠ (vyšetření probíhá pro zájemce v MŠ
každoročně).
• Spolupracujeme s Domem pečovatelské služby, ZŠ Rokytnice nad
Jiz. a ZUŠ Jablonec n. Jiz.
• Propagujeme zdravý životní styl – proto i stravování v MŠ je v tomto duchu.
Dění naší školky můžete sledovat na stránkách:
www.msrokytnice.skolniweb.cz
3 - 4/2014

Rokytnický zpravodaj

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Projekt Sněhuláci pro Afriku
Žáci speciálních tříd se zapojili do projektu Sněhuláci pro Afriku. Smyslem projektu je myšlenka,
kdy děti pomáhají dětem. Našim úkolem bylo postavit sněhuláky a ty nejlepší přihlásit. Nadšení
jsme měli, ale letošní zima a nedostatek sněhu dělal starosti nejen nám, ale i organizátorům. A tak
v průběhu soutěže bylo povoleno stavět sněhuláky z libovolných materiálů. Naše sněhuláky jsme
tedy vyrobili z kartonů. Vybrali jsme dva naše „ reprezentanty“ a ty jsme přihlásili, nafotili a poslali
do soutěže. Společně s obrázky jsme zaslali částku
100,- Kč (50,- Kč za jednoho přihlášeného sněhuláka). Z těchto vybraných finančních prostředků budou nakoupena jízdní kola, na kterých budou moci
africké děti jezdit do škol, které mají vzdáleny více
než 10 km.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Sněhová nadílka byla letos velmi skoupá, i přesto si školní družina užila dva týdny pěkného lyžování, při kterém nám přálo počasí. Lyžovali jsme
na vleku „U koupaliště“, kde jsme měli možnost
využívat výukovou zvířátkovou dráhu místní lyžařské školy paní Lucie Pavlíkové. Děti byly nadšené
a spokojené.
Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě
Udatný za bezplatné používání vleku a za pomoc
a ochotu všech zaměstnanců při našem lyžování.
Odvoz lyží nám zajišťoval pan Petr Jon a firma
Major ski, za což mnohokrát děkujeme.
Za organizaci lyžování děkujeme ještě těmto
rodičům: paní Kateřině Brožíkové a Pavlíně Kalendové, panu Zdeňku Hákovi ml.
Této pomoci si velmi vážíme!!!
Vychovatelky školní družiny

Sylva MASÁŽE a PEDIKÚRA

INZERCE

Sylva Hojsáková
Dolní Rokytnice 493
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 603 217 329
Web: www.rokytnice.com/hojsakova
E-mail: hojsakova@seznam.cz
Masáže • klasická • baňková • lávovými kameny • Breussova • čokoládová se zábalem • indická masáž hlavy • Dornova metoda •
moxování • čínská masáž Tuina I. • rašelinové zábaly/záda, kolena, ramena / Pedikúra • mokrá i suchá
Rokytnický zpravodaj
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UDÁLO SE
GREŠLE SE VYDAŘILA aneb Malé ohlédnutí za posledním rokytnickým lyžnickýmpočinem

V sobotu 15. března se v areálu Bahýnka
uskutečnil již 4. ročník v zápolení lyžování historického, jenž pod názvem Vo zlámanou grešli
známý jest. Počasí vezdejší se dle předpovědí
meteorologických vskutku změnilo, a do té doby
slunné jarní počasí vystřídáno v den závodu bylo
dopoledním deštěm, silným větrem a sněhovými přeháňkami. Jak bystrý čtenář z vlastního
pozorování sám ví, letošní zima svoji působnost
velice brzy skončila, a proto pořadatelům velký
dík náleží za jejich nasazení, že tento sportovní počin mohl i v roce letošním proběhnouti za
podmínek pro sport lyžnický poněkud problematických. Bahýnka jsou v Rokytnici poslední
svah lyžnický, kde na zbytcích sněhu bylo jest
možno klání uskutečniti.
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Po obědě, kdy v programu již první lyžnická
disciplína byla, totiž sjezd
vyznačenou tratí, v odborných kruzích slalomem nazývanou, se počasí k lepšímu přiklonilo
a nálada všech účastníků
výtečná byla. Podmínkou
účasti – přihlédnuvše
k faktu, že jedná se o historické klání – nutno dřevěné ski bez hran a dobový úbor lyžníků byly. Více
než dvacítka převážně rokytnických lyžníků sešla se, též dostavili se účastníci
až z dalekého Božího daru a z Jablonce nad Nisou. Považ, vážený čtenáři, až
tam dosahuje věhlas našeho závodu!
Následoval slalom se startem hromadným, kdy čtveřice lyžníků startovala vždy najednou a první dva, resp. dvě, v cíli odebrali se znovu ihned ku
startu, kde opět měřili síly se dvojicí vzniknuvší stejným způsobem z další
skupiny. Tímto způsobem, pavoukem takzvaným, nejrychlejší z účastníků
určen byl. Poslední disciplínou bylo klání ve skoku dalekém a lyžníci předvedli na připraveném můstku dechberoucí výkony, kdy nejdelší skok, nezaujatým porotcem naměřený, úctyhodných sedmi celých metrů dosahoval.
Nutno podotknouti jest, že ani ženy lyžnice nestály v pozadí, a před jejich
výkony a odvahou projevenou nutno smeknouti jest.
Náročné klání završeno bylo jest společenským večerem, kdy osazenstvo závodu a další široké veřejnosti rokytnické bavilo se ve stylu 30. let při
jazzové hudbě a zpěvem vyhlášené pražské pěnice Adély Zejfartové. Zde
potřeba jest smeknouti podruhé před krásou našich spanilomyslných dam,
jež v róbách dobových oděny byly, a daly tak vyniknouti své přirozenosti.
Závěrem dovoluji si ještě jednou poděkování vysloviti organizátorům za
tento zážitek a společně Grešli popřejme neutuchající slávu a oblíbenost
a lidem vezdejším radost, kterou jim sport lyžnický přináší!
Na viděnou na Grešli 2015!

Václav Stránský

PAŠERÁCKEJ VEJKEND 21. – 22. 2. 2014
Od pátku do soboty proběhla v Rokytnici nad Jizerou
velice známá a tradiční akce nesoucí název „Pašeráckej
vejkend“. Členové SDH Rokytnice nad Jizerou organizačně zajistili výstavbu a demolici stánků a také úklid
náměstí po celé akci. Díky nim se Dolní náměstí během
ranních hodin proměnilo v tržiště regionálních výrobků. Jitrnice, jelítka, ovar, tlačenka, zabijačkový guláš,
prdelačka a sulc voněly na každém kroku. Zpestřením
letošního roku byl FOTOSTÁNEK ŠKODA NIKON, jehož
posádka fotila kolemjdoucí a zdarma jim fotografie
během pár minut vyhotovila. Žáci a žákyně ze Základní školy roznášeli vynikající koláče, které pod dozorem
paní učitelky Vávrové napekli. I v letošním roce nezklamali a oblékli se do dobového oblečení a umocnili tím
tak atmosféru masopustního veselí a zábavy.
Doprovodný program s živou hudbou, divadélkem
pro děti, kerkonošskou poudačkou a písněmi v podání sólistek ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou zakončil očekávaný příchod Krakonoše, který přivítal lyžníky na náměstí a odvedl je s početným průvodem nedočkavých
návštěvníků na Studenov.
Nemusím ani připomínat, že letošní zima nepřála,
ale i navzdory tomu se členové Horské služby pustili do
příprav s vervou a sjezd pašeráků a pašeraček zvládli
na jedničku. Bylo na co se dívat a každoroční ohňostroj
byl také velmi pěkný. Sobotní program měl na bedrech
Skiareál Horní Domky, který i přes nepřízeň počasí také
vše perfektně zvládl a akci hodnotím jako velmi zdařilou.
Ráda bych závěrem poděkovala všem, kteří se na
organizaci celé akce podíleli.
Lucie Lukešová

Dětský karneval

Dětská očička se jako již každým rokem rozzářila v neděli 2. března 2014 v Jídelně ZŠ. Na Dětský karneval, který již tradičně pořádal
Dům dětí a mládeže Pod střechou se sešlo 65 dětí v maskách, 6 dětí
bez masek a doprovázelo je 70 dospělých osob. Účast byla hojná
a důkazem oblíbenosti této akce pro děti jsou pro porovnání i loňská čísla – loni se sešlo na 80 dětí a 73 dospělých.
Jakmile zazněly první dětské písničky z reproduktorů, děti si začaly užívat karneval, který patřil jenom jim. Tančilo se a skákalo tak,
až se na ně přišel podívat sám pán hor Krakonoš a přinesl jim něco
dobrého na zub. Pravdou je, že některé děti se bály, ale nakonec
došlo i k velkému fotografování s Krakonošem.
Rokytnický zpravodaj
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Všechny masky dětí byly nádherné, barevné a různorodé – některé běžně zakoupené v obchodě a jiné doma vyrobené. A právě
ty „domácí výroby“ byly letos poprvé hodnoceny a první tři místa
oceněny lákavými dorty. A bylo z čeho vybírat – víly, čerti, princezny,
kovbojové, šmoulové ,... – porota v čele s pánem hor měla opravdu
nelehký úkol. Bronzová byla roztomilá lesní víla Mariánka Floriánová, stříbrní nezbední čertíci dvojčata Pacákovi a zlato zaslouženě
vyhráli naprosto originální kominíčci Filípek a Vojtík Tošovští. Všem
ještě jednou gratulujeme – i když gratulace si zaslouží především
šikovné maminky :-).
K. Javůrková
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KULTURNÍ SERVIS
Přehled událostí v Rokytnici nad Jizerou
• 11. 4. 2014 – 6. Tradiční ples Horské boudy Dvoračky a horského hotelu Štumpovka
• 20. 4. – 15. 6. 2014 – „Krajka, výšivka, knoflík“ – výstava na Starém
Kravíně ve Františkově
• 30. 4. 2014 – Pálení čarodějnic, parkoviště P2 v Horní Rokytnici nad
Jizerou
• 17. 5. 2014 – Den (otevřených dveří) v Horní škole s bohatým doprovodným programem a večerní zábavou, areál Horní školy, Rokytnice
nad Jizerou
• 7. 6. 2014 – Den dětí v areálu přírodního divadla, od 14:00 hod.

Okolí
• Do 31. 12. 2014 – Meiznerův Betlém, rodinný betlém z 19. století,
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
• Do 31. 12. 2014 – Osobnosti Semilska, stálá expozice, slavní rodáci
Semilska a výběr malířských děl spjatých s Pojizeřím, Muzeum a Pojizerská galerie Semily
• Do 31. 12. 2014 – Znovuotevření stálé expozice Etnografie, soubor
loutek, lidový nábytek, … Muzeum a Pojizerská galerie Semily
• 11. 4. 2014 – Jarní podvečery v Tržnici řemesel, řemeslné dílny, Jilemnický pivovar, Jilemnice
• 12. 4. 2014 – Legenda české hudební scény Petr Spálený se skupinou
Apollo, od 19:00 hod. KD Jablonec nad Jizerou
• 12. 4. 2014 – 9. Semilský country festival, tradiční akce, od 19:00 hod.,
KC Golf, Semily
• 13. 4. 2014 - Ševcovská pohádka, hraje DS Krakonoš, začátek v 16:00
hod., KD Jablonec nad Jizerou
• 13. 4. 2014 – Veselé Velikonoce, pohádkové leporelo na Velikonoční
téma, SD Jilm od 10:00 hod., Jilemnice
• 3. 4. 2014 – Ženich pro čertici, pohádka pro děti a rodiče, hraje DS
Železný Brod, KC Golf, Semily
• Do 18. 4. 2014 – Výstava obrazů Vítek Jonáš – IN/OUT, výstava semilského malíře, Státní okresní archiv, Semily
• 19. 4. 2014 – Ptačí koncert souboru Quadrille, komorní hudební zážitek, Sloupový Sál č. 1, Jilemnice
• 27. 4. 2014 – Stromy umírají vstoje, lyrická hra – drama, hraje DS J. K.
Tyla z Lomnice nad Popelkou, KC Golf od 19:00 hod., Semily
• 3. 5. 2014 – Žabí stezka, program zaměřený na život obojživelníků
a pozorování života v tůních na Jizerce, Jizerka
• 5. 5. 2014 – Kambodža, povídání s Petrem Srpem, Kino 70 od 18:00
hod., Jilemnice
• 7. 5. 2014 – Slaměný klobouk, divadlo, hraje DS Bozkov, SD Jilm od
19:30 hod., Jilemnice
• 11. 5. 2014 – Koncert ke dni matek, Kostel svatého Petra a Pavla v Semilech, od 19:00 hod.
• 12. 5. 2014 – Jarní módní přehlídka TS Paul-Dance, SD Jilm, Jilemnice
• 16. 5. – 17. 5. 2014 – Jazz pod Kozákovem, 29. ročník tradičního jazzového festivalu
• 17. 5. 2014 – Májový jarmark, náměstí Jilemnice
• 21. 5. 2014 – Manželský poker, divadelní komedie, hraje J. Langmajer,
D. Šinkorová, A. Gondíková atd., SD Jilm od 19:30 hod., Jilemnice
• 31. 5. 2014 – Pomáháme fotbalem, 3. ročník akce, součástí bude bohatý doprovodný program pro děti a následně kulturní program pro
dospělé, Harrachov
• 16. 6. 2014 – XXIV. ročník Veteránské soutěže Tatra, závod historických
vozidel a veteránů, trasa: Jilemnice – Vysoké nad Jizerou – Příchovice
– Kořenov – Harrachov – Rokytnice n. Jiz. – Roudnice – Benecko
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny na
Pálení čarodějnic, které se uskuteční
ve středu 30. dubna 2014
na centrálním parkovišti P2 v Horní Rokytnici.

PROGRAM:
• 19.30 – 19.45 hodin – řazení lampiónového průvodu
u bývalého A-clubu
• 19.45 – 20.00 hodin – lampiónový průvod
• 20.00 hodin – vystoupení mažoretek DDM Pod střechou
• 20.30 hodin – zapálení vatry
• Vystoupí rocková skupina ADAPTACE.
• Občerstvení zajištěno!

Žádáme občany, aby do připravované vatry
nenaváželi žádný vlastní rostlinný či jiný odpad!

3 - 4/2014
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Flétnový komorní soubor

MAGISTRI

vás srdečně zve na koncert české hudby
v neděli 11. května v 11:00 hodin
do kostela Sv. Prokopa v Jablonci n. Jiz.
Po roce se znovu v Jablonci nad Jizerou setkají flétnisté z Olomouce, Českých
Budějovic, Kralup nad Vltavou, Červeného Kostelce, Dobrušky, Police nad Metují,
Třebechovic pod Orebem a z Prahy, aby
společně absolvovali pod záštitou ZUŠ
Jablonec nad Jizerou dvoudenní seminář
komorní hudby. Letošní rok je věnován
projektu Ministerstva kultury „Rok české
hudby 2014“. Flétnisté se budou zabývat
studiem partitur českých skladatelů 20.
století, které jsou často v unikátních rukopisech šitých na tělo flétnovému souboru.
ní. Přátelství harmonizované společným hraním je neméně pečlivě
dolaďováno i po nich.
Na koncertě budou k vidění (a slyšení) neobvyklé altové a basové
příčné flétny. Zahrají na ně s chutí Magdalena Bílková Tůmová, Dagmar Becková, Jarmila Čechová, Hana Friede, Štěpánka Holancová,
Vít Janečka, Gabriela Krečmerová, Iva Latináková, Hana Řezníčková
a Veronika Sedláčková.

Soubor „MAGISTRI“ vznikl před 6 lety na seminářích komorní
hry pod střechou Národního institutu dalšího vzdělávání pedagogů v Hradci Králové. Iniciátorkou kurzů a zakladatelkou souboru je
jeho umělecká vedoucí MgA. Magdalena Bílková Tůmová. Činorodost Magistri dokládá celá řada úspěšných koncertních vystoupe-

TJ SOKOL Jablonec nad Jizerou
pořádá
v Kulturním domě v Jablonci n. Jiz.

Začátek sobota 13. 9. 2014
Kurzovné 900,- Kč
Závazné přihlášky do 30. 6. 2014!!
Kulturním domě u pí. Paloušové
na tel. číslech : 481 591 288, 737 222 459
na email.adrese : tjsokol.jnj@seznam.cz

Rokytnický zpravodaj
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POZOR!

TÍMTO NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE

V SOBOTU
17. KVĚTNA 2014

PŮJDE CELÁ ROKYTNICE
DO ŠKOLY

1937

2014

…MYSLÍME SAMOZŘEJMĚ NAŠI STAROU DOBROU „PĚTSETŠESTKU“, TEDY TU HORNÍ ŠKOLU Č.P. 506.

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU I JEDNOTLIVCE. V ROZVRHU JE SPOUSTA ZAJÍMAVÝCH PŘEDMĚTŮ.
TĚŠIT SE MŮŽETE NAPŘÍKLAD NA:

HORNÍ ŠKOLA BUDE TÍM, CO SI Z NÍ ROKYTNICE UDĚLÁ!
PŘIJĎTE SE PODÍVAT 17.5., CO VŠECHNO JE MOŽNÉ, A TŘEBA SE TAKÉ ZAPOJÍTE.
OBČERSTVENÍ V PRŮBĚHU CELÉHO DNE ZAJIŠTĚNO. HLÍDÁNÍ DĚTÍ JAKBYSMET. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA VÝVĚSKÁCH PO ROKYTNICI
FACEBOOK (HORNÍ ŠKOLA) • WWW.ROKYTNICE.COM/HORNISKOLA

DOTAZY?
20

604 212 674

HORNISKOLA@CENTRUM.CZ
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Nové knihy v březnu
Romány pro ženy, společenské romány:

»» Kleypas – Citlivá místa
»» Bauermeister – Škola milostných chutí
»» Lowell – Nech minulost spát
»» Sparks – Svatba
»» Haran – Květy pouště
»» Monyová - Zítra vyjde slunce
»» Ivey – Dcera sněhu
»» Slouka - Viditelný svět
»» Nicholls – Otázka za deset (humor)
»» Fröhlich – Oblíbené kousky (humor)
»» Petrusová – S hlavou v pejru (humor)

Psychologické a autobiografické romány
a vzpomínky:
»» Giordano – Osamělost prvočísel
»» Geiger – Starý král ve vyhnanství
»» Kraus – Země bez boha (holocaust)
»» Tvrdá – Třešňovou alejí (Volyňští Češi)
»» Feynman – To nemyslíte vážně, pane
Feynmane!
Napětí (detektivky, thrillery, válečné romány, fantasy):
»» Kepler – Písečný muž
»» Ekman – Černá voda
»» Niedl – Štvanice
»» Hedström – Úkryt ve Villette
»» Gerritsen - Závěje
»» Dubanský – Pitevna ztracených snů
»» Jackson – Ztracené duše
»» Cook - Nano
»» Roberts – Měj se na pozoru
»» McNab – Průstřel
»» Niedl – Past
»» Spjut – Stallo (fantasy)
»» Stevens – Království (Hřbitovní královna je
zpět!)
Populárně-naučná literatura:
»» Knihovna v noci (Manguel)
»» Knihy a typografie (Pecina)
»» Kmotr Mrázek - Krakatice. Svědek na zabití
(Kmenta)
»» Jak žít a nezbláznit se (Pekařová)
»» Nevěstince a nevěstky – Zmizelá Praha
(Kopáč)
»» Sisi a její děti (Egghardt)
»» Aristokratky (Pecková)
»» Přes Altiplano na svatbu (Vackovi)
»» Zahrada k nakousnutí – Permakultura
podle Seepa Holzera

Nové knihy na duben
Romány pro ženy, společenské a psychologické romány:
»» Moyes – Poslední dopis od tvé lásky
»» Howard – Nebezpečné vyhlídky
»» Alpsten – Sestry rudého slunce
»» Millay – Moře klidu
Rokytnický zpravodaj
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»» MacLean – Seznam skandálních snů
»» Jones – Štvanec
»» Růžička – Na ocet (Deník slečny Daniely)
»» Březinová – Příběhy domu
»» Petrusová – Nepřítel mého nepřítele
»» Čepelka – Příliš mnoho pohřbů
»» Picoult – Vlk samotář
»» Keegan – Třetí světlo
»» Claudel – Vnučka pana Linha
»» Albom – Úterky s Morriem aneb Poslední
lekce mého učitele

Humoristická literatura:
»» Simsion – Projekt manželka
»» Nichols – Otázka za deset
»» Payne – Neviditelný
»» Frayn – Skios
»» Hašek – Šťastný domov
»» Fisher – Americká soda
Napětí:
»» Harris – Vražda o narozeninách. Vražda na
Den matek
»» Marklund – Svědek
»» Fossum - Provokatér
»» Nesbo – Červenka
»» Rowland – Róninova milenka
»» Delaney – Vraždy bez svědomí
»» Seghers – Partitura smrti
»» Crais - Hlídka
»» Niedl – Poslední batalion
»» Frost – Jeden hrob za druhým (Noční lovci
6.)

Nové knihy v oddělení pro
děti a mládež – jaro, léto
2014
Pro začínající čtenáře, nejmladší školáky,
předškoláky a jejich rodiče
»» Smějeme se s pohádkou (Sirovátka)
»» Pohádky o Krakonoši (Kubátová)
»» Popelka. Brémští muzikanti
»» Bajky (Marešová)
»» Pohádka o Bruncvíkovi (Seifertová)
»» Lentilka pro dědu Edu (Březinová)
»» Dušinka (Stará)
»» Rybí sliby (Krolupperová)
»» O lakomém křečkovi (Pospíšilová)
»» Mančí a Jonáš (Motlová)
»» Kosprd a Telecí (Papoušková)
»» No jo, medvěd!
»» Malá baletka. Ela a dobrá víla
»» Záhada oživlé mumie. Záhada v novinách
(Detektivní kancelář Lasse a Maja)
»» Tři tatínci a maminka
»» Zdravé pohádky z vlastní zahrádky
»» Tajný cestovní deník – Agáta a Kožich
(Jiroušková)
»» Velikonoční knížka (Říčanová)
»» Nejveselejší kniha o autech
»» Čím budu?

Pro větší čtenáře:
»» Ende – Děvčátko Momo a ukradený čas
»» Gardner – Operace králíček (Křídla a spol 1)
»» Míková – Mrakodrapy
»» Stančík – Mrkev ho vcucla pod zem
»» Reschová – Jemně tajemně
»» Buckley –Zločin v říši pohádek (Sestry
Grimmovy 1)
»» Pershall – Tajemství duchů – Přízrak beze
jména (3.)
»» Meddour – Wendy Quillová a krokodýlí
ocas
»» Groening – Bart Simpson:Průvodce životem
Pro dospívající čtenářky a čtenáře:
»» Wood – Nepolepšitelné děti ze sídla Ashton
3. Neviditelný host
»» Clare – Město padlých andělů (Nástroje
smrti 4.)
»» Asquith – Patnáctka v tom!
»» Stiefvater – Ve znamení štíra
»» Stirling – Najít Sky
»» Peroutková – Mia flor
»» Keil – Léto na druhou
»» Favorite – Hrdinky
»» Muchamore – Ostrov. Motorkáři (série
Cherub – kluci)
»» Vopěnka – Spící tajemství (3.)
»» Fryčová – Varování (7 neuvěřitelných
příběhů)
»» Lowry – Dárce
»» Shan – Palác prokletých (Sága Lartena
Hroozleyho 3.)
»» Sedgwick – Moje ruka touží po meči
»» Ellis – Tohle jsem udělal
»» Opráski sčeskí historje aneb…
»» Kompletní příručka kreslení
»» Ruční práce pro malé šikulky
»» Hustej internet

Upozornění pro čtenáře
městské knihovny –
uzavření knihovny:
V červnu bude knihovna otevřená pouze
do 12. 6. 2014!
Poté bude uzavřena z důvodu výměny
oken a zateplování v celé budově školy.
Následovat bude úklid a čerpání dovolené.
Pokud se práce podaří podle předběžného plánu, otevřeme knihovnu alespoň na
jeden týden v červenci (7. 7. – 10. 7.). Vše
se ale bude ještě upřesňovat, stejně jako
termín provozu knihovny v srpnu. Sledujte
vývěsku knihovny, webové stránky a přijďte
si včas vyměnit knihy na dovolenou. Děkuji
za pochopení.
Soňa Valášková, knihovnice
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POUDAČKA
DIUNEJ SJET.
Sou věci, kerý mně vertaj makovicej,
jak ňákej čever. Sjet je jinej. Dřiu, dyž měli
chlapi mezi sebou zlou kreu, tak si dali přes
deržku a šli ke domu. Nnes to ženou přes
soudy, kde vědí perd, kerej z nich je dobrotisko a kerej pumperlik s práznou makovicej. Inu jo, asi to tak má bejť.
Jenno ale vostalo celej čas stejný. Sotva
se jeden vodžejbruje k Abrahámoj, už si někdo nad hrobem uvádí deržku, jaká to byla
prapřehonná vosoba, jak pomáhala druhem a jaká škoda to je pro celej sjet. A půlka
kerchova se křižuje. Ani neboždikum to palice neberou. Dyť tú potvoru nepravou znali.

Všichni se mollej, jen ať tú díru nevykopaj
polle jejich hrobu. Trápiť se s tim hajzlikem
i po smerti? Tůlle!
Kór tejď, jak maj lidi doma tý vitela. Každej komendant byl prapřehonnej a co toho
dal sjetu. I dyž se třá uchlastal, byl letora
ušlechtilá. Při tom celej život žvejkal, to co
napsal někdo jinej a perní starost měl vo to,
aby dostal kalou hromadu z našich berní. Je
jennou jistý, že smert patří k životu. Ale komendanti vo ní poudaj tak, jako by se měla
zbořiť půlka sjeta. Mně je stokrát milejší
docela vobyčejnej chlap nebo žencká, kerý
nechali celej život v továrně a dřeli za pár
sralek.

Inu, každej rub má svůj líc. Dyž tak poslouchám tý žvásty, tane mně na mysel, co
tu vlastně vostává? Všechny honný už budou, až na pár zbylejch komendantů i těch
co se ňák zapletli s politikou, pod dernem.
Mý, co se eště jakž takž deržíme na živu,
musíme bejť pěkný kvítí. Že nám není hamba. Jennou příde čas, že už ani tý honný nebude kde bráť. A co vostane? Samej hajzlik,
kurdik a vožrala. Třeci není možný, aby těch
prapřehonejch byl pelnej sjet.
Míra Jon

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum slaví v měsíci březnu a dubnu
2014 tito naši spoluobčané
80 let
81 let

82 let
83 let
84 let
85 let
86 let

Jindřišková Emilie
Palme Arnošt
Goldmannová Jaruška
Martinková Marketa
Kuřinová Vlasta
Koldovský Vladislav
Soukupová Zdeňka
Muchová Marie
Bartoničková Libuše
Jirouš Oldřich
Hásek Vladislav
Hásková Pavla
Votoček Josef
Kobr Miroslav
Petráková Ludmila

87 let
88 let
89 let
90 let
91 let
92 let
93 let
96 let

Chlumová Anna
Ďulayová Miloslava
Kmínek Josef
Kebrtová Marie
Králíček Lubomír
Kamencová Jaroslava
Bartoníčková Jarmila
Kocourková Ludmila
Kavanová Božena
Echtnerová Lidmila

Všem oslavencům
blahopřejeme!

Poděkování
Děkujeme přátelům a známým za účast na
rozloučení s panem Jaroslavem Prokopem.
Dále děkujeme paní V. Soukupové za pronesení smuteční řeči a panu O. Pfeiferovi za ochotu
a vstřícnost při zařizování obřadu.
Rodina Prokopova

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Pavlem Fojtem. Poděkování patří také
členům Horské služby, paní Věře Soukupové
a panu Otu Pfeiferovi za ochotu a vstřícnost při
zařizování pohřbu.
Rodina Fojtova

MÁTE SLOVO
Jak má Špindl postaráno o reklamu a co
z toho plyne pro nás
„Špindl, Špindl velkej švindl… Nejezděme tam, kde nás drze obírají!“
Tak zní nadpis článku p. Boehmové na blogu Idnes.cz, který už
shlédlo okolo 200 tisíc čtenářů.
A co Rokytnice ?
Ve svém domě pronajímám dva apartmány a podstatnou část
klientely tvoří turisté z Polska.
Nemají to sem daleko, jazyk je blízký. Navíc si prošli podobnou
komunistickou minulostí jako my a díky tomu jsou ochotni tolerovat
mnohé nedostatky a nešvary, které turisté ze západní Evropy včetně
bývalé NDR už těžko snášejí.
Jezdí do Rokytnice a do Čech rádi a díkybohu zaplnili díru po východních Němcích a Češích, kterých přijíždí stále méně. Alpy jsou
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totiž blízko a vždy toho budou moci nabídnout více než Krkonoše.
Zeptejte se kohokoli, kdo v Rokytnici podniká v cestovním ruchu,
jak by vypadalo jeho podnikání, kdyby přestali jezdit Poláci. A co
kdyby v Rokytnici skončil cestovní ruch úplně? Kolik z nás je na něm
přímo nebo nepřímo závislých? Troufnu si odhadnout, že nejméně
polovina.
Proč se tedy k lidem, kteří k nám přijíždějí s úmyslem nechat zde
své peníze, chováme tak, jako by nás obtěžovali?
Uvedu pár příkladů, kterých jsem byl osobně svědkem:
Starší německý pár u pultu s uzeninami slušně pozdraví „Tobry
den“ a přeje si „Bitte Einhundert Gramm Schinken“ a prstem ukazuje na nakrájenou šunku. „Mluvte českiiií“ vříská na ně neupravená
prodavačka za pultem. Zákazníci s vyděšeným výrazem odcházejí
a asi sem už nikdy nepřijedou. Jindy se číšník v restauraci halasně
baví se skupinou Němců a okázale ignoruje polský pár, sedící u vedlejšího stolu, dokud se ti dva nezvednou a neodejdou. Jinde městský policista dusí starší holandské turisty za to, že zaparkovali před
3 - 4/2014
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radnicí a okamžitě si nedošli pro parkovací lístek (auto zatím neopustili). Ti, celí vyděšení, hledají spásu v informačním středisku. Asi
už taky nikdy nepřijedou. Holandský lyžař, začátečník, při nástupu
na vlek spadne a je vlečen po zádech vzhůru. „Zaplatil si až nahoru“
komentuje to obsluha vleku a s klidem ho nechá vláčet dále. (Dotyčný už naštěstí na vleku nepracuje.)
Dobré pověsti Rokytnice jako lyžařského střediska letos také nesmírně uškodil přístup provozovatele Skiareálu Horní Domky, zejména poměr kvalita / cena a zavádějící informace o sjízdnosti tratí.
Okolo 10. ledna byla sjezdovka v úrovni Kaprunu už úplně vytálá
a nebylo kudy sjet. Přesto se časové jízdenky prodávaly dál. Když
lyžaři po první jízdě zjistili, že svah je de fakto nesjízdný a požadovali vrácení jízdného, byli odmítnuti. I já jsem byl v jednom případu
angažován a má zkušenost mě vedla k napsání tohoto článku. Bylo
to tak:
Skupina čtyř u mne ubytovaných lyžařů se 6. 2. t. r. vydala v 8
hodin ráno lyžovat a koupili si denní jízdenky v Top season v ceně
620,- Kč. Měli v plánu, že později za nimi přijedou i manželky s dětmi
a stráví pěkný den lyžováním v TOP lyžařském středisku. Protože byl
sníh na části svahu promíchán s kamením a na Slalomáku vydřená
místa, rozhodli se po první jízdě, tedy asi v 8:30, že zde lyžovat nebudou a přesunou se do konkurenčních Pasek. (Možná v tom hrálo roli
i špatné počasí, kdoví, oproti lednu byly podmínky ještě relativně
dobré). Pokladní jim z titulu své funkce peníze vrátit nemohla, ale
dala jim číslo na vedoucího provozu. Ten se s nimi odmítl bavit a 3×
za sebou jim položil telefon (volali pokaždé z jiného čísla) a zavolal
policii. Pokřikovali totiž na přicházející lyžaře, že je svah neupravený
a že je to zlodějina. Poté se dva z nich vypravili do kanceláře ředitele
a slušně ho žádali o nějaké řešení této situace (nabízeli například,
ať jim vrátí jen 60 nebo 70 procent ceny jízdenek). Pan ředitel sdělil
stěžovatelům, že jim peníze nevrátí, že si měli nejdříve koupit jednotlivou jízdu, sjezdovku si prohlédnout a pak si případně koupit
denní (!!!). Když mi svůj příběh večer s rozhořčením vyprávěli a ukazovali skutečně fotografie s množstvím drobného kamení ve sněhu a vydřenými místy na Slalomáku (pořízené v 8:30 ráno), zavolal
jsem řediteli a žádal vysvětlení celého incidentu. O této věci jsem
pak napsal článek a rozeslal ho e-mailem rokytnickým podnikatelům v cestovním ruchu. Na něj, kromě jiných, reagovala i paní Žalská
a poměrně podrobně mi popsala celý incident i z pohledu druhé
strany. Díky za velmi objektivní pohled.
Důsledky celého incidentu jsou ale tyto, ať už je vina či pravda na
kterékoli straně:
1) Pan K. poslal mailem (v angličtině) oficiální reklamaci na a. s.
Spartak a slíbil, že mne bude informovat o postupu jejího vyřizování.
2) Dále hodlá svůj popis události zveřejnit na polských turistických
serverech, včetně popisu postupu vyřizování své reklamace.
3) V pátek, tedy druhý den po incidentu, jeli všichni zúčastnění
s rodinami vyzkoušet nový terén v Herlíkovicích a vrátili se velmi
spokojeni.
4) V sobotu ráno se se mnou mile rozloučili. Když jsem se jich
zeptal, zda příští rok přijedou, odpověděli, že je u mě „bardzo
milo“, ale ať se nezlobím, že do Rokytnice už nepřijedou (jezdili
ke mně asi 5 let rok co rok).
5) Díky jejich negativním referencím si svůj výlet do Rokytnice
velmi rozmyslí další polští turisté. To znamená, že tratit na tom
budeme my všichni tady, a ne málo, protože toto určitě nebyli
jediní hosté, kteří letos z Rokytnice odjížděli naštvaní.
A v novinách a na internetu se možná kromě článku o Špindlu
objeví další, velmi čtený článek s nadpisem třeba:
„Rokytnice, Rokytnice, jednou a už nikdy více…“
Rokytnický zpravodaj
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Mezi polskými lyžaři je jistě i dost hulvátů, vandalů a vyčůránků,
které tu ani nechceme, ale tito mezi ně určitě nepatřili. Nesnažili
se skipasy přeprodat jiným příchozím, snažili se svůj problém řešit
oficiální cestou s vědomím, že budou tratit – chtěli vrátit třeba jen
70% ceny. Já jsem s nimi neměl za těch 5 let jediný konflikt nebo
problém.
Musíme si zvyknout na to, že náš zákazník je náš pán a my mu
musíme vycházet vstříc, i když si třeba myslíme, že není v právu. Ten,
kdo může tratit, jsme totiž my, ne on.
Pro a. s. Spartak v případě reklamace, navrhuji toto řešení:
Nespokojenému hostu se zdvořile omluvit, vysvětlit mu, že děláme, co můžeme a že nás jeho nespokojenost mrzí. V oprávněném
případě mu vrácený skipas vyměnit za poukázku na jeho jméno na
nový skipas, platnou jeden rok. (Je tedy nutné znát a být schopen
posoudit aktuální stav tratí !) Tím a. s. nepřijde o peníze a ještě si
zajistí, že host znovu přijede. Bude-li trvat na vrácení peněz, sepsat
s ním oficiální reklamaci s tím, že bude-li kladně vyřízena, peníze mu
budou poukázány. A tyto reklamace by měly být pokud možno vyřizovány kladně, protože dobré jméno střediska je nade vše!
Při mizérii letošní zimy se objektivně pro kvalitu lyžování na Lysé
hoře nedalo udělat o mnoho víc (o trochu víc se dá udělat vždycky)
a vystříkaných víc než 100 tisíc kubíků vody svědčí o úsilí zasněžovací
party.
Ve výsledku tu ale byl v podstatě jediný sjízdný svah, vzniklý nešťastnou kombinací Modré sjezdovky a Slalomáku. Ano, v daných
podmínkách se asi o moc víc nedalo dělat. Jde ale o to, jak se vedení
střediska k této věci postavilo a jak ji prezentovalo veřejnosti.
V hlavní sezóně se v tomto TOP lyžařském středisku prodávaly
denní jízdenky v Top season v ceně 620,- Kč, jako by bylo vše v naprostém pořádku. Že je v provozu jen jediná trať, a ta je (logicky)
v odpoledních hodinách v úseku pod Harrachovskou cestou už tak
zboulovaná, že ji průměrný lyžař jen obtížně zvládá, je zřejmě OK.
Je to jako kdybych já svým hostům místo rezervovaného a zaplaceného dvoupokojového apartmánu dal jednopokojový (však
se tam taky vejdou) a až si přijdou krátce po příjezdu stěžovat, že
je neumytý sprchový kout a v posteli špína, řekl jim, že si měli nejdřív zaplatit jeden den a pak si případně zakoupit týdenní pobyt.
A nevrátím jim ani korunu a ještě na ně zavolám policii. Ať si jdou
jinam, třeba do Pasek, když se jim u mě nelíbí. Pak konečně ukážu
těm zatraceným turistům, kdo je tady pánem!
Chtěl bych všechny, kteří přímo či nepřímo žijí z cestovního ruchu, důrazně varovat:
NEZAHRÁVEJME SI !!!
Dělejme všechno proto, aby hosté cítili, že tu jsou vítáni a že
si jich vážíme! Usmívejme se, každého zdravme, buďme ochotní
a vstřícní. Oni sem přece přijeli s úmyslem nechat nám tu své peníze! Pokud se ale setkávají s nezdvořilostí, arogancí a klamáním, jednoduše pojedou jinam, třeba do Pasek, Herlíkovic nebo Alp. Možností je tolik. Je to jako, když přijdu do hospody, kde je milá obsluha
a dobrá atmosféra. Pak jsem ochoten přimhouřit oko třeba nad kvalitou piva nebo politým ubrusem. Pokud ale z jednání obsluhy cítím
„neotravuj, zaplať a vypadni “, už mě tam nikdy neuvidí.
A jestli si takový dojem budou odvážet návštěvníci z Rokytnice, už
je tu také nikdy neuvidíme. Pak, jak kdysi s nadsázkou řekl televizi p.
Braun, postavíme dole u Jizery bránu, zamkneme a napíšeme tam:
„Dál už jsou jen medvědi“.
Václav Novotný
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MÁTE SLOVO…

Ze života pražáka vozíčkáře v Rokytnici č. 2

V minulém Rokytnickém zpravodaji, v rubrice Máte slovo, prezentoval své názory vozíčkář Michal Seidl.
Jak v článku píše, přistěhoval se do Rokytnice, jeho děti vstoupily do Lyžařského klubu spolu s jeho manželkou. Pamatuji se na ně
z dětských závodů o Supercenu Rokytnice. Nyní se o ně stará trenér
Jan Samohel. Na jaře loňského roku jsem obdržel dopis od pana Seidla, ze kterého nebylo zřejmé, co vlastně chce. Později jsem se dozvěděl, že to bylo myšleno jako přihláška do LK. Procesně má výbor
LK zavedené, že si chce s každým novým členem pohovořit o vzájemné prospěšnosti v činnosti LK. Nicméně jsem nechtěl proces přijetí již prodlužovat a na vlastní odpovědnost předsedy LK jsem pana
Seidla přijal. Bylo to v době, kdy se pan Seidl začal projevovat svou
„kritikou“ všeho kolem LK a TJ Spartak.
Na prvním setkání s výborem LK byla osobní prezentace pana
Seidla neuvěřitelná. Na otázku, proč chce vstoupit do LK, odpověděl, že chce získat skipas. A další jeho reakce směřovala k mé osobě
s požadavkem, abych okamžitě odstoupil z pozice předsedy LK, ač
k tomu neuvedl důvod. Vydíral mě tím, že pokud neodstoupím, zahájí proti mně se svými pražskými známými právníky kroky takové,
aby mě znepříjemnil život.
Není se co divit, že členové výboru LK k takové osobě zaujali
negativní postoj a nesouhlasili s členstvím v LK. Ono se s panem
Seidlem ani jako pořádní chlapi diskutovat a hledat řešení nedá,
protože žádné řešení nenavrhl. Jediné co z pana Seidla vyzařuje je
zaujatost proti vedení LK, TJ a Skiareálu.
Pan Seidl píše o psychickém deptání v TJ. Velmi by mě zajímalo,
kdo a kdy byl psychicky deptán. Dále píše o způsobu, jakým se v minulosti jednotlivci vypořádávali s kritikou, o způsobu který přesně
vypovídá o jejich duševních a lidských vlastnostech. Své odpůrce
psychicky zdeptali a společensky likvidovali.
Nevím, jak pan Seidl došel k takovému názoru. V Rokytnici je tři
roky a hovoří o minulosti, o které ví možná jen z hospodských povídaček.
Chápu, že vozíčkář to v životě nemá jednoduché, sám jsem si
prošel dvakrát těžkou zdravotní anabází a musel jsem hodně bojovat o svůj zdravotní stav. Už proto jsem vždy měl a mám k tělesně
postiženým lidem úctu a respekt.
Dokazuje to i má podpora přímo v Rokytnici, kdy jsem do skiareálu přivedl partu tělesně postižených lyžařů a spolupořádal jsem
pro ně v letech 2009 až 2011 závody Mistrovství ČR a jeden mezinárodní FIS závod.
Pan Seidl mě svým chováním nepřesvědčil, abych s ním mohl
spolupracovat, a do dnes jsem od něj neslyšel nějaký konstruktivní
a přínosný návrh, jak zlepšit činnost LK. Dosud mě jen veřejně napadá, že jsem mocensky vládl členům LK a ještě jsem je poškozoval.
Zatím mě tuto lež důkazně neobhájil. On jí totiž ani nemůže obhájit,
to jsou jen výkřiky, aby mě poškodil. Nicméně abych mu dokázal, že
mě nejde o nějakou moc, odstoupil jsem z nově navolené pozice ve
výboru LK. K rozhodnutí o odstoupení mě vedlo i to, že s takovým
člověkem naplněným zlobou spolupracovat nechci.
Členství v LK si pan Seidl vynutil cestou přes své známé pražské
právníky. Ono je otázkou, zda na toto vynucení měl LK přistoupit.
Závěr nechám na vás.
Obrázek o dění v LK můžete sledovat na webu www.spartakrokytnice.cz, kde jsou i výstupy z konference LK dne 28. 3. 2014, kdy
bylo zvoleno nové vedení LK.

Tímto opět zdravím všechny milé a poctivé lidi. Musím vám na
úvod sdělit, že jsem byl zase opětovně přijat, což byla pro mne první a poslední pozitivní zpráva z TJ Spartak. V pátek 28. 3. proběhla
volba nového výboru v lyžařském oddíle. Myslím si, že volně pokračuje smutný příběh tohoto oddílu. Myslel jsem, já bláhový důvěrně
neseznámen s místním koloritem, že něco změním v tomto oddíle.
Psal jsem se s příspěvky, ale kdybych jel se psy do lesa se vypovídat,
tak by to bylo užitečnější, protože tam je aspoň čerstvý vítr. Jediné
čeho jsme dosáhli je pouze to, že za 20 let přišlo na konferenci nejvíc
členů tohoto oddílu. O naše názory tam nikdo nestál. Orientačně
popíši tento náš naprosto nerovný boj. Odhadem 60 členů LK volilo
výbor, takový jaký je. Dále 15 lidí mělo odvahu něco změnit a více
jak 130 lidí tyto vnitřní boje v lyžařském oddíle vůbec nezajímají.
Velmi mě děsí, s čím se v nejbližší době letošního roku setkáme.
Teprve tehdy se ukáže, o co ve skutečnosti jde. Budu předpokládat, že zbytek jednotlivých oddílu tělovýchovné jednoty bude obcházeno a bude jim slibováno hory doly. Buďte ale na pozoru, při
zakládání a. s. a v lyžařském oddíle probíhaly také tyto sliby. Jediné
co se stalo, tak to, že tělovýchovná jednota finančně vykrvácela do
projektu sportovní haly a těšili se na další peníze. Bohužel, ti opravdoví sportovci celé jednoty uvěřili. Za ta léta slibů, si můžete ověřit
skutečnou realitu.
Teď trochu k a. s. Letošní špatná zima bude využívána k tomu,
že je potřeba prodat majetek TJ. Co když bude špatná i příští zima,
to zase něco prodáme? Nejbližší o co půjde, je Akuma. Na tuto především dřevěnou stavbu, je žalostný pohled. Je to způsobeno majitelem TJ Spartak. Představte si všichni majitele rodinných domků,
že byste se o své majetky také tak starali. Zděná část, to znamená
zadní objekt si myslím, že potřebuje pouze stavební regeneraci. Dřevěná vzhledem k ekonomickému přínosu je dobrá tak do kamen.
Představte si, že by zde byla velká samoobslužná restaurace, kterou
by provozovala TJ. Místní lidé by měli práci možná i přes rok. Tento
pozemek má cca 1 500 m2. Neznám lepší pozemek takto strategicky
umístěný vedle lanovky, kterou projde za rok 400 000 tisíc potencionálních zákazníků. Kdyby jen 1/3 utratila 50,-, tak je tržba za 6,6 milionu Kč. Stanovení této prodejní ceny, která by byla výhodná pro TJ,
je velmi problematické z důvodu možného dlouhodobého přínosu.
Tuto cenu by asi žádný nový majitel nebyl ochoten zaplatit. Dále se
v případě prodeje bude muset vyplatit odstupné současnému nájemci. Otázka je, kdo z této transakce bude mít na závěr užitek. Odpovídám si: nový majitel a TJ zase nezůstane nic a zaplatí ještě daň
z příjmu. Nežijeme pouze přítomností, ale musíme se starat o budoucí dlouhodobé příjmy. Je obecné pravidlo, že cokoliv co se vám
jako investice vrátí do 6 let, je v pořádku. Takže když připustíme,
že by tam stálo něco na stravování za max. 15 milionů, tak rezerva
k návratu investice je velká. Nesměla by se ale opakovat stavební
a finanční katastrofa typu Kokrháč.
Jsem kategoricky jako člen TJ proti jakémukoliv prodeji majetku
TJ. Kam to asi může směřovat, když firma bude prodávat své výrobní
nástroje? Její rozvoj se v budoucnost omezí a zastaví. Dnes se v lyžařském průmyslu nabízejí především služby jako půjčovny, servisy,
školy a stravování. To jsou ještě místa, kde může TJ vydělávat peníze
a dávat práci místním. Porovnejte to s místní realitou a ptejte se kdo
a proč!!!
Nemyslím si, že by měl být problém tento areál pře úvěrovat.
Dokonce pan Málek, i když je líčen jako škodná, jednu velkou mezinárodní banku sehnal a bankéře, který má blízký vztah k místnímu
lyžování. Podmínka byla si udělat především pořádek v TJ. Banka
by snížila roční splátky, aby společnost mohla dýchat a investovat.
Problém je, že toto pře úvěrování asi nedokáže současné vedení

Jiří Jirman – nyní již ex-předseda LK TJ Spartak Rokytnice a řadový
člen LK
A za mě rozhodně bez Michala!
jirmanjirka@gmail.com
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jak TJ tak především a. s. Žádná banka do toho nepůjde, pokud se
neseznámí s hospodařením této a. s. a nebude to pro ni naprosto
průhledné. Toto vedení se bude snažit zalepit těmito nevýhodnými
prodeji současný stav. Případný výtěžek z prodeje je jako když ho
hodíme do kanálu a opět se projí. Tento krok vůbec nic nevyřeší.
Tyto špatné zimy se pravidelně opakují. Nikdy to TJ Spartak nečinilo potíže. Současné vedení žilo dlouhodobě na dluh a to je letos
dostihlo. Nerozumím, proč já a všichni poctiví členové TJ, máme
trpět z důvodů něčí neschopnosti a aby tito lidé ohrožovali naše zájmy a práva členů TJ Spartak. V Rokytnici je organizována petice na
prodej Studenova. Dověděl jsem se důvody, které vás vyburcovali
k její inicializaci, také mne by asi nenechali chladným. Spartak prostě s nikým nekomunikuje, protože asi nic nepotřebuje. Očividně
lidé, kteří způsobili vaší reakci, si neváží našich zákazníků a nemají
tam co dělat. Jsou tam jenom pro to, aby měli svojí výplatu. Měli
bychom se to veřejně dozvědět, aby si i ostatní lidé udělali vlastní
názor a chtěli nápravu po lidech, kteří tomu jenom nečinně přihlížejí. Ve vedení by měli být lidé, kteří to budou dělat od srdce a proto,
že je to baví, něco užitečného pro Rokytnici dělat.
Z důvodů obecné a finanční prospěšnosti této společnosti pro
celou Rokytnici by měla zůstat co nejsilnější. Tato společnost má

NAŠEL SE PES
– díky všem, co nám
pomáhali!!!
Milí přátelé, všichni dobří lidé
z Rokytnice a okolí. Před dvěma
týdny se nám zaběhla v Harrachově naše fenka Casi. Je to lovecký
pes s výcvikem a pravidelná návštěvnice naháněk. Ale především
je to honič. A to znamená, že ji to táhne do lesa víc než je běžné.
A právě před 14 dny, když jsme se v Harrachově chystali k odjezdu z dovolené a nakládali věci do auta, si naše honička udělala
výlet. Hledali jsme ji, volali, pískali, ale marně. Byla pryč. Zahájili
jsme pátrání ve velkém stylu. Obeslali jsme všechny možné instituce, které nás napadly, rozeslali stovky e-mailů a zpráv na sociálních sítích a rozšířili zprávu s prosbou o pomoc při hledání všude,
kde se dalo. Kamarádi se přidali a pomohli nám jako opravdoví
kamarádi.

jediný problém a tím jsou místní vazby, osobní ambice a nevraživost ke všem, kteří tento sytém za léta vytvořený by mohli jakkoliv
ohrozit. Všimněte si lidí, kteří argumentují, že tyto změny nejdou.
(Potrefená husa nejvíc kejhá). Současné vedení nepotřebuje změny.
Ono to totiž takto vyhovuje, a nebo si s tím už neví rady a přerostlo
to zdravou mez.
Na této schůzi LK jsem byl vylíčen jako vyděrač Spartaku. Mám si
toto zacházení nechat líbit? Ptejte se, kdo inicializoval tento můj následný krok. Proč tyto následky svého špatného rozhodnutí nemají
také nést a uhradit.
Obecné konstatování:
Nenechte se opětovně nachytat na sliby.
Jsou mezi vámi lidé, kteří byli profesně obětí tohoto letitého systému. A také lidé, kteří naprosto bez ostychu hodí přes palubu i ty,
kteří jim léta pomáhali
Vždy za vším hledej peníze. V současnosti bohužel obecné společenské pravidlo.
Zdraví člen TJ Michal Seidl
seidl111@gmail.com
www.proski-rokytnice.cz
A fenku jsme našli. Po dvou nocích ji chytila paní Procházková v
Rokytnici, dala jí buřt a zavolala městskou policii. Tou dobou ji už
viděla i řada dalších lidí a ti všichni nám volali a společně s městskou policií se snažili nám pomoci. V Rokytnici visely letáčky a lidé
na ně reagovali a volali nám také.
Je až neuvěřitelné, jak rychle a ochotně nám všichni pomáhali.
Městské úřady, KRNAP, Horská služba, městská knihovna, horské chaty, veterináři, útulky, atd., atd.
Ale chceme napsat hlavně toto:
NAKONEC JSME FENKU NAŠLI, byli jsme všichni šťastní, kamarádi
měli radost, náš druhý pes měl také radost, ale stalo se ještě něco.
Najednou jsme měli pocit, že žijeme v prima státě, že lidé jsou
hodní a ochotní, že Vám pomohou rádi i na úřadech a na policii.
Že to není jako v novinách nebo v televizi. Kdyby to dopadlo jinak, tak bychom to tak vnímat nemohli, ale takhle ano.

DĚKUJEME
Rodina Novákových s honičkami Casi a Jedi

Šestinozí atleti budou závodit v Rokytnici
Přijďte 4. 5. 2014 fandit na největší závody v běhu se psem
Čtyři nohy pes a dvě nohy člověk, to je dohromady šest nohou, které spolu musí
vytvořit tým v disciplíně, která se jmenuje canicross.
Canicross je běh se psem. Canicross je disciplína kombinující výcvik psa a atletiku. Canicross je souhra člověka a psa. A právě v canicrossu se bude 4. 5. závodit v Rokytnici n. Jiz.
Závod dlouhý 4,5 km je prvním podnikem ze seriálu Nativia challenge. Vedle Rokytnice se závodníci v průběhu sezóny podívají do Prahy, Brna, Kladna a Dobříše. Nativia
challenge je závod, který chce canicross zpřístupnit široké veřejnosti a ukázat ho jako
sport, který je šetrný k přírodě. Hlavní pořadatel z Musher clubu Český ráj, Ivo Vacke,
k tomu říká: „Vidíme, že canicross pomáhá i mnohdy ne úplně veselému soužití pejskařů
a nepejskařů. Pes je při canicrossu celou dobu na vodítku a nehrozí tak, že by poletoval
volně po lese. Naším cílem je dokázat to, co možná nejvíce lidem.“
Přijďte 4. 5. na Studenov a přesvědčte se o tom sami. Těšíme se na vás.
Místo konání: Studenov
Doprovodný program začíná v 11:00
Start hlavního závodu ve 13:00
Připraven je program pro děti, tak je nezapomeňte doma.
Veškeré informace naleznete na www.behejsepsem.cz
Připravil Šimon Cipro
Rokytnický zpravodaj
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SPORT
LYŽOVÁNÍ
Výsledky lyžařů v alpských disciplínách
v sezoně 2013/2014
I v letošní sněhově nepříznivé sezoně trenér Tomáš Kučera dosáhl
se svými svěřenci nemalých úspěchů. Trénovalo a závodilo se mimo
Rokytnici n. J. a všechny to velice časově i finančně zatěžovalo. Celá
řada závodů byla zrušena. Závody provázel sníh, déšť, mlha i sluníčko. Nyní stručně k některým výsledkům.

XX Mladší žákyně (ročník 2000 – 2001)
Nina ZBOŘILOVÁ (2000) – hostující
• VI. Zimní olympiáda mládeže Velké Meziříčí – Slalom 9. místo
• Republikové klasifikační závody – Slalom 1., 2. a 2. místo; Obří
slalom 1., 2. a 3. místo; Superobří slalom 2. a 2. místo
• Mistrovství ČR žactva Špičák na Šumavě – Obří slalom 4. místo;
Slalom 5. místo
• Český pohár RKZ HEAD Cup 2014 – celkově 2. místo
• 5. listina bodů žáků 2013/2014 – 3. místo
• Pro sezonu 2014/2015 plní kritéria pro zařazení do reprezentačního družstva žáků

XX Starší žákyně (ročník 1998 – 1999)
Nikola DUBNOVÁ (1999) – hostující
• VI. Zimní olympiáda mládeže Velké Meziříčí – Slalom 5. místo
• Republikové klasifikační závody – Slalom 1., 2. a 3. místo; Obří
slalom 6. a 8. místo; Super obří slalom 5. a 9. místo
• 39. POKAL LOKA – Škofja Loka, Slovinsko – Obří slalom 29. místo
• Mistrovství ČR žactva Špičák na Šumavě – Obří slalom 4. místo
• Český pohár RKZ HEAD Cup 2014 – celkově 3. místo
• 5. listina bodů žáků 2013/2014 – 1. místo ve slalomu; celkově
3. místo
• Pro sezonu 2014/2015 plní kritéria pro zařazení do reprezentačního družstva žáků

XX Starší žáci (ročník 1998 – 1999)
Jan OUVÍN (1999) – hostující
• Slovenský pohár ZUBEREC – Slalom 1. místo; Obří slalom 7. místo; Superobří slalom 3. místo; Super kombinace 1. místo
• VI. Zimní olympiáda mládeže Velké Meziříčí – Slalom 1. místo
• Republikové klasifikační závody – Slalom 1. a 2. místo; Obří slalom 3. a 3. místo; Super obří slalom 2. a 3. místo
• 39. POKAL LOKA – Škofja Loka, Slovinsko – Slalom 5. místo; Obří
slalom 17. místo
• Mistrovství ČR žactva Špičák na Šumavě – Obří slalom 2. místo
• Český pohár RKZ HEAD Cup 2014 – celkově 3. místo
• 5. listina bodů žáků 2013/2014 – celkově 2. místo
• Pro sezonu 2014/2015 plní kritéria pro zařazení do reprezentačního družstva žáků
Jan ŘÍPA (1998) – hostující
• VI. Zimní olympiáda mládeže Velké Meziříčí – Slalom 6. místo
• Republikové klasifikační závody – Slalom 4. a 6. místo; Obří slalom 4. a 5. místo; Superobří slalom 5. a 5. místo
• Mistrovství ČR žactva Špičák na Šumavě – Slalom 2. místo; Obří
slalom 6. místo
• Český pohár RKZ HEAD Cup 2014 – celkově 5. místo
• 5. listina bodů žáků 2013/2014 – celkově 6. místo
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XX Junioři mladší (ročník 1996 – 1997)
Patrik BENC (1997)
• Mistrovství ČR Bílá v Beskydech – Slalom 5. místo; Obří slalom
– 8. místo
• Český pohár Allianz 2014 – ke konci března neuzavřeno
• Mezinárodní mistrovství ČR dospělých Špindlerův Mlýn – Slalom
13. místo (ročníkově nejmladší účastník, ročník 1997 a starší)
• 10. listina bodů FIS 2013/2014 v kategorii mladších juniorů – celkově 8. místo
• Bodově je na hranici plnění ročníkových kritérií pro zařazení do
reprezentačního družstva juniorů, (zařazeno bude pouze 6 juniorů v kategorii junioři - ročník 1993-1997)
Adam Červinka (1997) – hostující
• Mistrovství ČR Bílá v Beskydech – Slalom 3. místo; Obří slalom
– 4. místo
• 10. listina bodů FIS 2013/2014 v kategorii mladších juniorů – celkově 7. místo
• Pro sezonu 2014/2015 plní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva juniorů
Marek DADEJÍK (1997) – hostující
• Mistrovství ČR Bílá v Beskydech – Slalom 7. místo; Obří slalom
– 11. místo
• 10. listina bodů FIS 2013/2014 v kategorii mladších juniorů – celkově 11. místo
Jan KUČERA (1996) – Mistr ČR juniorů ve slalomu 2014
• Mistrovství ČR Bílá v Beskydech – Slalom 1. místo Kategorie mladší junioři (ročník 1996-1997) Mistr ČR; Slalom 1. místo Kategorie
junioři (ročník 1993 – 1997) Mistr ČR; Obří slalom – 6. místo
• Bialka Tatrzanska – závad FIS Race -–Slalom 3. místo
Mistrovství světa juniorů Jasná:
• Nejmladší ze čtyř českých reprezentantů, jako jediný úspěšně
dokončil závod ve slalomu.
• Ze 145 závodníků (ročník narození 1993-1997) obsadil 37. místo.
• V kategorii mladších juniorů (ročník narození 1996-1997) dosáhl
na 9. místo.
• Umístění na 37. příčce bylo nejlepším z umístění našich juniorů
mistrovství světa ze všech disciplín.
• Druhým nejlepším výsledkem bylo 44. místo Adama Kotzmana
(ročník 1993).
10. listina bodů FIS 2013/2014:
• v kategorii mladších juniorů – celkově 2. místo, ve slalomu 1. místo
• v kategorii juniorů – celkově 7. místo, ve slalomu 3. místo
• v kategorii dospělých ve slalomu na 14. místě v ČR
• Pro sezonu 2014/2015 plní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva juniorů
V letošní sezoně ke konci března 2014 celkem tři žáci a dva junioři plní kritéria pro zařazení do reprezentačního družstva. Závodníkům i trenérovi blahopřejeme. Děkujeme za kvalitní reprezentaci TJ
Spartak Rokytnice nad Jizerou a přejeme pevné zdraví a další úspěchy. Také děkujeme všem, kteří se svoji podporou na výsledcích našich závodníků podíleli.
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Rokytnický zpravodaj

Konference Lyžařského klubu TJ
Spartak Rokytnice nad Jizerou

Konference schválila složení výboru LK na další volební období takto: Marek Nechanický, Jaroslav Nechanický, Jaroslav Kučera, Karel Patočka,
Filip Trejbal, Lucie Hrušková a Milan Jon.
Přeji novému výboru hodně štěstí, úspěchů
ve vedení LK a hodně skvělých sportovních výsledků.
Jiří Jirman, expředseda LK, dne 29. 3. 2014
Výsledky voleb konference LK naleznete
na www.spartak-rokytnice.cz

Informace pro členy TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou
Členské příspěvky TJ Spartak pro rok 2014
je nutné mít zaplacené do konce dubna 2014.
Na čipové kartičce TJ Spartak by mělo být
30. 9. 2014 – pokud je tam cokoliv jiného, prosím, dostavte se do konce dubna 2014 do kanceláře TJ Spartak.
Děkuji za pochopení
M. Holubcová
Rokytnický zpravodaj
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Úklid:

pravidelný i jednorázový
po rekonstrukci, stavbě a malování
domácností, penzionů, kanceláří…
mytí oken aj.

Kontakty: tel.: +420 737 331 651
tel.: +420 734 701 478
e-mail: uklidyMK@seznam.cz

INZERCE

V pátek 28. 3. 2014 v 18:00 hodin se uskutečnila konference Lyžařského klubu. Proběhla
v mimořádném termínu z důvodů volby delegátů LK na mimořádnou konferenci TJ v termínu
23. 5. 2014.
Vedení lyžařského klubu využilo tuto konferenci ke zhodnocení činnosti LK, jak po sportovní
stránce, tak i po stránce organizační a ekonomické. Vedení LK také využilo tuto konferenci k volbě
výboru LK na nové volební čtyřleté období, protože volba musela proběhnout v tomto roce.
Konference byla svou vysokou účastí členů LK
hodně mimořádná a tak usuzuji, že rokytnickým
lyžařům není jedno, co se v LK děje a podle výsledků voleb si vážím odpovědnosti každého člena LK, s jakou k volbě výboru LK přistoupil.
Děkuji všem členům LK za projevenou důvěru k mé osobě, protože jsem byl opět zvolen do
výboru LK. Po volbě jsem však zvážil svou roli ve
výboru, uvědomil jsem si vážnost ve vyústění
konfliktní situace v LK a celé TJ, kterou vyvolávají
Michal Seidl a Vladimír Málek a po volbě jsem
z voleného místa odstoupil. Osobně jsem se vždy
snažil o korektní vystupování a také o týmového
ducha v LK a celé TJ. Snažil jsem se diplomaticky jednat tak, aby ke konfliktům nedocházelo
a pokud došlo, tak je urovnat. Se zlobou obou
jmenovaných se nemohu smířit a nehodlám ani
s jedním z výše jmenovaných dále spolupracovat.
Do činnosti LK se budu aktivně zapojovat
a jsem připravený novému výboru kdykoliv pomoci.

Strojové čištění: koberců, čalounění a interiérů aut

Tomáš Kučera získal titul Trenér Libereckého kraje
V pondělí 17. 3. v podvečer byl v Libereckém Divadle F. X. Šaldy v rámci ankety
sportovec roku oceněn titulem trenér Libereckého kraje za rok 2013 Tomaš Kučera
z Lyžařského klubu TJ Spartak Rokytnice. Jeho jméno se objevilo ve společnosti zvučných sportovních jmen, jako jsou trenér Libereckého FC Slovan Jaroslav Šilhavý, biatlonistka Gabriela Soukalová, skokan na lyžích Jan Matura, akrobatická lyžarka Nikola
Sudová a další.
Tomuto ocenění předcházel i titul Trenér Semilského okresu. Anketu vyhlašuje
ČUS spolu s Libereckým krajem a hodnotí ji novináři libereckého kraje.
Pro rokytnické lyžováni je to velký úspěch a zároveň zasloužené ocenění osmileté
trenérské práce Tomáše Kučery. Tomáš vychoval několik talentovaných mladých sjezdařů. V reprezentačních družstvech jsou jeho svěřenci Jan Kučera, Adam Červinka,
Patrik Benc, Jan Řípa, Jan Ouvín, Nina Zbořilová a Nicola Dubnová!
K zaslouženému titulu Trenér Libereckého kraje gratulujeme!
Jiří Jirman, předseda Lyžařského klubu TJ Spartak Rokytnice

STOLNÍ TENIS
Krajský přebor 2. třídy
22.01.2014
02.02.2014
01.03.2014
02.03.2014
15.03.2014
16.03.2014
29.03.2014
27.03.2014

TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou D : TJ Spartak Rokytnice A
KST Victory Liberec A : TJ Spartak Rokytnice A
TJ Spartak Rokytnice A : TJ Sokol Košťálov A
TJ Spartak Rokytnice A : TJ Sokol Nová Ves n. P. A
SKST Liberec H : TJ Spartak Rokytnice A
TJ Zákupy A : TJ Spartak Rokytnice A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A : TJ Lokomotiva Česká Lípa C
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A : TJ Doksy-Mimoň A

3:15
4:14
8:10
6:12
10:8
5:13
13:5
9:9

TABULKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Sokol Košťálov A
TJ Sokol Vesec A
TJ Sokol Turnov B
TJ Sokol Nová Ves n. P. A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
SKST Liberec H

62
60
55
51
49
45

7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Lokomotiva Česká Lípa C
TJ Doksy-Mimoň A
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou D
Orel Studenec u Horek A
TJ Zákupy A
KST Victory Liberec A

42
42
38
33
27
22

ŠACHY
1) V krajském přeboru družstev zbývá sehrát ještě poslední 2 kola. Naše “A” mužstvo
si v této sezoně vede velmi dobře a po 9. kole je se ziskem 17 bodů (5 výher, 2 remízy, 2 prohry) na 4. místě z 12 oddílů.
2) “B” mužstvo již svoji soutěž skončilo a v krajské soutěži – východ obsadilo
6. místo ze 7 oddílů. Mužstvo se potýkalo s nedostatkem hráčů. Jelikož i v této
soutěži hrají 8 členná družstva, byl někdy problém hrát v kompletní sestavě. Samozřejmě bychom rádi mezi sebe přivítali zájemce o šachovou hru.
Pro příští sezonu chceme také zaregistrovat 2 žáky, kteří navštěvují šachový kroužek při domě dětí.
3) I když je finanční situace ve Spartaku špatná a nemohou se proplácet všechny
cesty, např. v minulém kole jsme hráli až ve Stráži pod Ralskem, chtěli bychom i letos pořádat „Jarní krkonošský turnaj v rapid šachu“. Termín: sobota 26. 4. 2014.
Ve sportovní hale. Začátek v 9:00 hodin. Zveme příznivce šachu!!
Z. Hollmann
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