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Rekonstrukce
budovy základní školy
V červnu 2014 začala velká rekonstrukce naší školy
– výměna oken a veškerých vchodových dveří, zateplování školy a úprava fasády (z počátku těchto prací přikládáme fotografie). Rekonstrukci zařídil Městský úřad
Rokytnice nad Jizerou. Ke konci prázdnin se naším městem nesly úvahy, že se práce nestihnou a děti nebudou
moci do školy 1. září nastoupit. Není tomu tak. Vnitřní
práce týkající se výměny oken a dveří jsou hotové. Práce týkající se úpravy fasády ještě pokračují, ale blíží se
ke konci. Okna jsou zvenku a zevnitř pěkná, líbí se nám
i vnější úprava školy.
Děkujeme tímto MěÚ Rokytnice nad Jizerou nejen za
zajištění rekonstrukce, ale i za to, že kdykoli jsme něco
potřebovali – poradit, pomoci s organizací, případně řešit nějaké problémy – vyšlo nám vedení a další pracovníci MěÚ vždy ochotně vstříc. Děkujeme i pánům malířům – panu Udatnému a panu Kočárkovi, kteří i přes
velkou časovou tíseň odvedli rychle a poctivě svou práci
– malování tříd, kabinetů,… Jsme domluveni, že v malování dalších prostor budeme postupně pokračovat.
Děkujeme všem paním uklízečkám a všem pracovnicím
v kuchyni – úklid rozhodně nebyl jednoduchý, ale zvládly to skvěle. Obrovské poděkování patří panu školníkovi,
Pavlu Kučerovi. Bez něho by práce zdaleka nebyly v takovém stavu, v jakém jsou – věnuje a vždy věnoval škole
obrovské množství práce a času.
A v neposlední řadě děkuji moc i učitelům, kteří pomáhali s uspořádáním věcí a vybavení ve třídách, kabinetech i na chodbách a částečně i s úklidem. Ještě jednou všem VELKÉ DÍKY.
BZ

Volební příloha
k volbám do zastupitelstva
města uvnitř.

Cena 18,- Kč

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města byla ze strany tajemnice Bc. Martiny Šubrtové informována o vypsání výběrového řízení na obsazení funkce stavebního referenta úseku rozvoje města a investic MÚ Rokytnice nad
Jizerou z důvodu odchodu Ing. arch. Terezy Kučerové z této pozice. Vzhledem k potřebě získat na toto pracovní místo pracovníka
s odpovídajícím vzděláním, byla v rámci výběrového řízení nabídnuta možnost pronájmu obecního bytu. RM vzala tuto informaci
na vědomí.
• Radě města byl ze strany tajemnice Bc. Martiny Šubrtové předložen návrh na výměnu dodavatele pytlů na tříděný odpad, konkrétně na papír. V současné době pytle na tříděný odpad dodávají
městu Severočeské komunální služby za cenu 10,- Kč. Městský
úřad poptal i jiné dodavatele, porovnal ceny a vzorky pytlů a doporučil změnu u modrého pytle na papír. Nová cena pytle bude
3,- Kč.
• Radě města byl předložen znalecký posudek o stanovení ceny
a technického stavu kolového nakladače UNC 060. Protože byl již
pořízen stroj JCB 2 CX, který UNC nahradil, je navrženo schválit
prodej UNC. Rada města schválila záměr prodeje kolového nakladače UNC 060 za odhadní cenu 192.700,- Kč a pověřila místostarostu Petra Kadavého zveřejněním nabídky.
• Radě města byla ze strany pracovnice MIC Ing. Lucie Lukešové předložena žádost o schválení termínu konání „Pašeráckého
vejkendu“ v roce 2015, a to 20. – 22. února 2015. Důvodem žádosti o schválení termínu konání této akce již v tomto období je
možnost zveřejnění reklamy zdarma na Pašeráckej vejkend v zimním propagačním tisku Krkonošská sezóna. Výše uvedené datum
schválilo i vedení Spartaku Rokytnice a.s., členové Horské služby
a ředitelka ZŠ Rokytnice nad Jizerou. RM schválila výše uvedený
termín akce.

• Rada města schválila přijetí sponzorských darů ve výši 5.800,- Kč
na uspořádání Dne dětí 2014 od Cykloakce Zlaťák, Skiareálu Modrá hvězda, Leony Popkové a Petra Martínka ze strany DDM Pod
střechou, Rokytnice nad Jizerou.
• Rada města vzala na vědomí, že Město Rokytnice nad Jizerou
získalo prostřednictvím Integrovaného operačního programu EU
(Evropský fond pro regionální rozvoj) dotaci ve výši 2.937.464,Kč na projekt „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města
Rokytnice nad Jizerou“ a zároveň pověřilo starostu Ing. Petra Matyáše podpisem Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140024 - Snížení energetické náročnosti objektu: Dům dětí a mládeže Pod střechou firmě
LIVOR, s. r. o., Varhulíkové 1578/14, 170 00 Praha 7, IČ 25143450
za nabídnutou cenu 1.490.989,- Kč bez DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140026 „Výměna lamp
VO podél silnice II/294 HR“ firmě SUNNY MONT s.r.o., 267 24
Hostomice pod Brdy 221, IČ 29008841 za nabídnutou cenu
316.846,- Kč vč. DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20140027 „Městský orien
tační systém – II. etapa“ společnosti GS PLUS s.r.o., Bohunická
cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna, IČ 26234912.
• Rada města schválila prodej nakladače UNC 060, SPZ L00 3031 panu Zdeňku Gregorovi, bytem Školní 291, Želešice, za cenu
200.000,- Kč.
• Radě města bylo předloženo poděkování ze strany Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou za poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Plníme přání seniorům“, ve kterém klienti získali
nový kuchyňský kout.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU DNE 20. 8. 2014
Rozhledna Stráž
Starosta seznámil přítomnou veřejnost a zastupitele s časovým
vývojem projektového záměru.
Projekt „Česko – polská hřebenovka“ je tzv. „vlajkovým projektem“ připravovaným v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2014 –
2020. Projektu se účastní více jak 30 partnerů, mimo jiné i Liberecký
a Královéhradecký kraj, euroregiony Nisa a Glacensis, Správa KRNAP
a dále pak celá řada měst a obcí ležících podél česko-polské hranice.
Jednou z aktivit projektu je i budování rozhleden a vyhlídek podél
česko-polské hranice a s tímto záměrem se do přípravy projektu zapojila také Rokytnice nad Jizerou.
První obecné informace o možnosti zapojení se do projektu město obdrželo ve druhé polovině roku 2013 a na základě těchto informací rada města pověřila starostu dalším jednáním s euroregionem
Nisa o zapojení se do tohoto projektu. Další konkrétní informace
o projektu obdrželo město až v dubnu 2014 a následně byla zahájena příprava na zapojení města Rokytnice nad Jizerou do tohoto
projektu. V dubnu 2014 zastupitelstvo města schválilo záměr, přípravu a realizaci vyhlídkové věže na vrchu Stráž a došlo k výběru
projekční firmy.
V červnu 2014 pak bylo zastupitelstvo města poprvé informováno o návrhu architektů nahradit klasickou rozhlednu vyhlídkami,
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což samozřejmě vyvolalo diskusi a potřebu závazně rozhodnout, jakým směrem se vydat. Průběžně také probíhala příprava projektové
žádosti, byly konkretizovány jednotlivé investiční záměry jednotlivých partnerů, zpracovány předběžné rozpočty. Projektový záměr
byl také konzultován se zástupci jednotného technického sekretariátu (JTS) operačního programu.
Nyní se příprava projektu nachází ve fázi, kdy všichni projektoví partneři musí konkretizovat své aktivity, náklady, rozpočty apod.
a připravit se tak na nutnou následnou obhajobu každé aktivity vůči
celkovému účelu projektu. Ze strany JTS obdržel vedoucí partner
dopis ve věci identifikace nedostatků v žádosti a oblastí pro dopracování. Dne 20. 8. se v Hradci Králové konalo další společné zasedání všech partnerů, kde byl upřesněn termín pro nové odevzdání
dopracované žádosti na 31. 10. 2014 a byly dořešeny některé sporné otázky. Jedná se o poslední okamžik, kdy se všichni partneři musí
rozhodnout, zda se projektu opravdu zúčastní či ne a jakou podobu
bude mít jejich investiční záměr. Bohužel harmonogram přípravy
projektu a podmínky operačního programu neumožňují nějakou
delší nebo širší diskusi o konkrétní podobě rozhledny, není ani možné vyhlásit architektonickou soutěž, a to především z časových důvodů.
Účast v tomto vlajkovém projektu však velmi zvyšuje pravděpodobnost získání dotace na realizaci výhledového místa. V případě
přípravy a realizace samostatného menšího projektu je pak pravdě9-10/2014
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podobnost získání dotace velmi nízká. Proto je pro město výhodnější účastnit se vlajkového projektu Česko – polská hřebenovka jako
partner. Schválení účasti však s sebou nese i závazek a odpovědnost
vůči ostatním partnerům projektu, protože případné zdržení realizace části projektu u kteréhokoliv z partnerů, nebo dokonce její nezdar, by mohlo znamenat ohrožení projektu jako celku.
Zastupitelstvo města tedy musí rozhodnout, zda využít příležitosti a zúčastnit se projektu Česko – polská hřebenovka nebo zda
výhledové místo na vrchu Stráž řešit vlastními silami. Pokud bude
rozhodnuto o účasti v projektu, je třeba rozhodnout o tom, jakým
směrem má projekční firma dále zpracovávat projektovou dokumentaci – zda navrhovat klasickou rozhlednu, nebo zda pokračovat
v projektování soustavy vyhlídek a vyhlídkových plošin tvořících lesopark.
Více k variantám výhledového místa:
Dle smlouvy o dílo s architektonickým ateliérem platí podmínka,
že zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou odsouhlasí studii návrhu rozhledny. Architekty byly navrženy dva možné směry řešení,
jakými se ubírat v dalších fázích projektování. Tyto dvě varianty budou zastupitelstvu představeny a to bude následně hlasovat o volbě
varianty řešení.
• Varianta A) – Vyhlídkový lesopark propojený tematickou stezkou
s lesním mobiliářem.
• Varianta B) – Věžová rozhledna z lehké prutové konstrukce.
Stručně o variantách:
Varianta A: Tato varianta nazvaná jako A je preferována samotnými architekty. K nápadu řešit výhledové místo na Stráži jinak, než
výstavbou věžové rozhledny, dospěli během procesu návrhu. Hlavním důvodem návrhu vyhlídkového lesoparku je, že výstavba věžové rozhledny by byla vzhledem k její potřebné výšce finančně příliš
nákladná a nenesla by s sebou tak silný multiplikační efekt vzhledem
k turistickému vyžití. Vyhlídkový lesopark by zahrnoval zpřístupnění
a zatraktivnění skalních útvarů nejen v místě dnešní skalní vyhlídky,
ale i na západním konci hřebene Stráže. Tím by vznikl propojený
areál, kde by bylo možno strávit více času s různými aktivitami.
Varianta B: Klasická rozhledna by byla vystavěna z lehké ocelové prutové konstrukce, která by byla částečně opláštěna. Vzhledem
k její potřebné výšce v porovnání s finančními náklady, byla zvolena
subtilní věž, která by byla kotvena ocelovými lany do země.
Starosta Ing. Petr Matyáš po vysvětlení k projektu dodal, že u takových projektů není možné, aby se vždy všichni shodli na vzhledu
objektů, každý bude mít svůj subjektivní názor. Na druhou stranu
je to šance pro oživení turistického ruchu v Rokytnici nad Jizerou,
sehnat na tuto akci peníze z dotací a myslí si, že by se dnes mělo
rozhodnout, kterým směrem, kterou variantu vybrat a věc dotáhnout do konce, rozhodnutí neodkládat. Dále informoval, že v pondělí projekt s architekty konzultovali na Správě KRNAP. Problém
není ani v první ani ve druhé variantě co se týče pozemků i návrhu,
vzhledu. Ještě bylo domluveno, že Správa KRNAP zjistí stanovisko
geomorfologa, zda části některých skal nejsou nějak zvlášť cenné,
že by byly potřeba chránit. Pokud by některé lokality cenné byly,
bylo by možné navrhované vyhlídky posunout mimo tato místa. Zároveň se shodli, že pro turisty by byla zajímavější varianta vyhlídek.
Pan Ing. Otakar Schwarz, Ph.D. (náměstek, vedoucí odboru péče
o NP za Správu KRNAP) doplnil, že kontaktoval geomorfologa a podle jeho názoru tam nic extra zajímavého není a na začátku září si
místo projde.
Následovala prezentace architektů Ing. arch. Jana Macha, Ing.
arch. Jana Vondráka a Ing. arch. Jana Nikendeye z architektonickéRokytnický zpravodaj
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ho studia Mjölk z Liberce. Při navrhování rokytnického projektu vycházeli ze zkušeností, které získali při přípravě projektů a stavbách
rozhleden, které jsou realizovány po České republice. Rozhledny,
tedy krajinářská architektura, jsou téma, které je velice zajímá, soustředí se na ně a získávají dostatek zkušeností. Vysvětlili svůj záměr
rokytnického návrhu, z čeho vycházeli, čím se inspirovali. Nejdříve
uvažovali o klasické věži, a když si nechali udělat průzkum, z helikoptéry nechali udělat fotografie panorama, co z věže bude vidět,
zjistili, že věž bude hodně vysoká, tak 35 metrů. Jednak aby z ní přes
stromy bylo vidět a aby bylo vidět z dálky i na ni, aby byla vnímaná
jako nová atraktivní stavba. Z hlediska rozpočtu pak výška rozhledny přináší významné navýšení investičních nákladů. To je donutilo
zabývat se skálami na Strážníku, z kterých je výhled na hory i na
Rokytnici. Vyhlídka tam tedy je a jde jim o to, vytvořit lidem ještě
jiný zážitek, aby bylo pro ně atraktivní, místo navštívit. V Alpách již
podobné vyhlídky fungují. Nakonec se zabývali materiály, z čeho
budou vyhlídky vytvořeny. Nosná konstrukce je navržena z ocelové
konstrukce s vysokou životností a minimálními nároky na údržbu.
Tato nosná konstrukce bude opláštěna dřevěnými fošnami s kvalitním řemeslným zpracováním. Podrobně přítomné veřejnosti a zastupitelům promítli návrhy obou variant. Podoba lesních vyhlídek
vychází z Rokytnického erbu – jsou to objekty liška, medvěd, ovce
a horník. Každý z objektů je jinak velký, jinak přístupný, ale mají podobný, jednotný vzhled. Co se týká bezpečnosti, která byla zmiňovaná - na všech objektech by bylo zábradlí z lehké ocelové konstrukce
vyplněné ocelovou sítí.
Rozprava zastupitelů a veřejnosti – kvůli rozsáhlé rozpravě v Rokytnickém zpravodaji nezveřejňujeme. Naleznete v příslušném zápise na www.mesto-rokytnice.cz.
Přijatá usnesení:
ZM schvaluje účast města Rokytnice nad Jizerou jako partnera
v projektu „Česko – polská hřebenovka“ realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika. Předmětem části projektu realizované na území města
bude zpřístupnění a vybudování výhledového místa na vrchu Stráž.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
ZM schvaluje variantu A Vyhlídkový lesopark propojený tematickou stezkou s lesním mobiliářem – jako řešení výhledového místa na vrchu Stráž a realizaci tohoto řešení v rámci projektu „Česko
– polská hřebenovka“.
Hlasování:
• pro: 9 (MUDr. J. Folprecht, M. Jón, Mgr. M. Šmídová, PaedDr.
E. Maloňová, P. Kadavý, Ing. P. Matyáš, Ing. L. Pavlata, Mgr. J. Janouchová, J. Černá)
• proti: 1 (Ing. M. Jína)
• zdržel se: 2 (J. Šubrt, H. Hejralová)

Závěrečná diskuse zastupitelů a veřejnosti
• Pan Šubrt se zeptal, v jakém stavu je projekt Krkonošské metro.
• Ing. Matyáš uvedl, že na tomto projektu spolupracoval Svazek
Jilemnicko, který chtěl přispět k tomu, aby v naší lokalitě nezanikla železniční dráha. Sdružení Krkonošské metro spolupracuje
např. s dopravní fakultou a jinými institucemi. Svazek Jilemnicko
chtěl založit společně s existujícím sdružením Krkonošské metro
obecně prospěšnou společnost, která se pokusí získat dráhu do
svého vlastnictví a bude ji provozovat. Plány Krkonošského metra ovšem byly poměrně odvážné. Ačkoliv se podepsalo společné
memorandum, po roce a půl se bohužel, nepodařilo OPS založit.

3

Svazek Jilemnicko od záměru společného založení společnosti
odstoupil, s tím, že bude další kroky Krkonošského metra podporovat. Poslední informace jsou takové, že se zástupci Krkonošského metra snaží vyjednat převod dráhy a připravit provozování
tzv. „fakultní dráhy“. Pan Jakubů, zástupce Krkonošského metra,
byl cca před měsícem představit zpracovanou projektovou dokumentaci na prodloužení dráhy z Rokytnického nádraží k přibližovací lanové dráze. Tento projekt představuje investice v řádu
stamilionů a nemyslí si, že je úplně reálná realizace.
• Ing. Jína se zeptal na vyhodnocení stavu možnosti letního provozu lanové dráhy na Lysou horu.
• Ing. Matyáš uvedl, že v tuto chvíli leží oba posudky na letní provoz (zpracovaný Městem a zpracovaný Správou KRNAP) na KRNAPu. Proběhla jednání a je domluveno, že tyto posudky budou
postoupeny Ministerstvu životního prostředí, které má posoudit,
který z nich je správnější. Každý posudek říká něco jiného a MŽP
musí tuto věc nějakým způsobem rozhodnout. Ing. Patočka potvrdil, že se ve věci už udělalo opravdu maximum, ale v tuto chvíli
to bohužel jinak nejde.

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

Následující veřejné zasedání
Ačkoliv bylo na posledním veřejném zasedání sděleno, že další
jednání je předběžně plánováno na září 2014, tak se toto zasedání
neuskuteční. Důvodem je, že připravovaný program obsahuje minimum bodů a v tuto chvíli nevyžaduje svolání dalšího veřejného
zasedání. Následující bude tedy až zastupitelstvo ustavující (předpoklad listopad 2014) a řádné zasedání (předpoklad prosinec 2014).

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
II. bezplatný termín ve sběrném dvoře
Rada města v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem projednala návrh na
stanovení II. termínu v roce 2014 pro bezplatné odkládání velkoobjemových a nebezpečných odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad
Jizerou, a to v termínu od 15. do 17. října 2014 (tj. středa až pátek) vždy od 13:00 do 18:00 hodin.

Zlatá popelnice 2013 – Stále výborné výsledky za tříděný odpad
Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo i v letošním roce velmi potěšující zprávu, a to že se dostalo se svými výsledky v roce 2013 mezi 20
finalistů soutěže měst a obcí v třídění využitelných odpadů „Zlatá popelnice 2013“, která je každoročně vyhlašována Libereckým krajem.
Do této soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů se společnosti EKO-KOM, a.s. Rokytnice nad Jizerou bude soutěžit v kategorii města do 3.500 obyvatel. Konečné výsledky
budou známy na slavnostním vyhlášení v pátek 26. 9. 2014. V příštím čísle Rokytnického zpravodaje vás budeme o výsledku informovat.
Již nyní ale děkujeme všem občanům města Rokytnice nad Jizerou, že využívají nabízeného systému pro třídění odpadů a tento odpad
třídí v takovém množství, které řadí naše město na jedno z prvních míst v Libereckém kraji i v České republice.

Den otevřených dveří na kompostárně v Rokytnici nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou přivítala v pátek 12. září 2014 zájemce o systém komunitního kompostování. Na ploše místní komunitní kompostárny, která spadá do
uceleného systému sběru a třídění bioodpadu na Jilemnicku, probíhaly přednášky
o technologii kompostování, sběru materiálu, jeho využití a také zde byla k prohlédnutí nezbytná technika v podobě traktoru, drtícího a míchacího vozu a překopávače. Akce se účastnili žáci ze základních škol v Rokytnici nad Jizerou, Jablonci
nad Jizerou a Poniklé. V rámci Dne otevřených dveří také rokytnickou kompostárnu navštívili zástupci z Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního
prostředí. Všichni přítomní měli možnost vyslechnout zajímavý výklad o průběhu
celého procesu z úst pracovníků Zemědělské a ekologické agentury Zera.
Akce probíhala celé dopoledne a v odpoledních hodinách byla kompostárna
otevřena k volné prohlídce veřejnosti.
Celý program představoval druhou
a poslední etapu realizace projektu
„Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?“.
Pro případné zájemce, kteří nestihli
kompostárnu osobně navštívit, jsou
podrobné informace o celém systému k dispozici na webových stránkách
www.kompostovanijilemnicko.cz.
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Vodohospodářské sdružení Turnov realizuje na území města Rokytnice nad Jizerou v letošním roce rekonstrukci vodojemů
v Horní Vsi a v Horním Koutě, k budoucím
investicím připravuje projekty modernizace
čistírny odpadních vod, prodloužení vodovodu a kanalizace v Horní Rokytnici (lokalita
RTK) a studii využitelnosti vodovodu ve Vilémově pro jeho případné budoucí převzetí
do majetku a provozu jako veřejné sítě.
Rekonstrukce vodojemů v Horní Vsi
a v Horním Koutě byla zahájena v květnu
a bude dokončena do konce září letošního
roku. Jedná se o úplnou rekonstrukci dvou
strategických objektů, které jsou součástí
zásobovacího systému centrální části obce
a které byly po desítkách let provozu v téměř havarijním stavu.
Součástí stavby byly kompletní sanace
stěn podzemních akumulačních částí vodojemů, nové vystrojení armaturních komor,
výstavba nových nadzemních částí objektů
a celková úprava vstupních prostor před objekty. V případě Horní Vsi byly navíc kompletně opraveny armaturní komory a vstupy
do dvou nejvydatnějších rokytnických zdrojů vody nad objektem vodojemu.
Stavbu provádí na základě výběrového
řízení stavební firma JANDA Jablonec nad
Jizerou podle projektu Ing. Petra Koldovského z Turnova. Stavby se v této chvíli blíží
k celkovému dokončení a předání díla, probíhá spouštění a zkoušení dálkových přenosů dat na dispečink provozovatele. Celkové
náklady na rekonstrukci budou činit přibližně 7 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že tato stavba je realizována bez dotačních peněz, tedy
pouze z prostředků VHS a vysoutěžená realizační cena přesáhla předpoklad nastavený
v letošních investicích VHS o více než 1 mil.
Kč, odsouhlasilo zastupitelstvo Města Rokytnice na žádost VHS příspěvek na realizaci
stavby z rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč.
Rekonstrukcí těchto dvou vodojemů byla
ze strany VHS dokončena zásadní část dostavby nových řadů a oprav stávající sítě veřejného vodovodu města.
V budoucnu bude třeba dořešit ještě
výměnu starých vodovodů na sídlišti pod
Horním Koutem a pod hlavní silnicí, procházející centrem města. Obě investice bude
ovšem nezbytné časově koordinovat s rekonstrukcí místní komunikace na sídlišti pod
penzionem u Poupů investované Městem
Rokytnice a rekonstrukcí státní komunikace
vedoucí centrem města, kterou bude realizovat Liberecký kraj.
Rokytnický zpravodaj
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Projekt modernizace ČOV. V Rokytnici
nad Jizerou je vybudovaná oddílná kanalizace, kterou je odpadní voda odváděna
na centrální čistírnu odpadních vod. ČOV
byla zkolaudována v r. 1996 a od té doby
neprošla žádnou rekonstrukcí. Na ČOV jsou
gravitačním sběračem přiváděny splaškové
vody z města a odpadní vody z průmyslového objektu pro zpracování papíru (EMBA).
Od roku 1996 se v ČR 4× změnila legislativa o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových a odpadních vod.
Cílem rekonstrukce a modernizace stávající
technologie je zajistit požadovanou kvalitu
a rovnoměrnost hodnot odtoku s výhledem
plnění limitů znečištění v dalším období.
Ve velikostní kategorii ČOV Rokytnice
(2 000 – 10 000 EO) patří mezi nejlepší dostupnou technologii nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a se simultánním
srážením fosforu. Stěžejní částí rekonstrukce bude úprava aktivačních nádrží s přechodem na systém s přerušovanou aerací
a mícháním (nitrifikace a denitrifikace), tj.
osazení míchadel, kyslíkových sond, nových
dmychadel a nových rozvodů vzduchu odděleně pro každou linku.
Soutěž na projektanta modernizace
technologie ČOV s výše uvedeným zadáním
vyhrála spol. PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem
za cenu cca 300 tis. Kč. Podkladem pro zpracování dokumentace byla studie zpracovaná projekcí provozovatele sítí v majetku
VHS, spol. SčVK, a. s. Teplice, součástí plnění
projektanta je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění vydání stavebního
povolení.
Prodloužení vodovodu a kanalizace
v Horní Rokytnici, lokalita RTK. Tuto akci
začalo VHS připravovat na základě žádosti
občanů žijících v této lokalitě. Část objektů
je napojena na vodovod společnosti RTK,
která avizovala v dohledné době zrušení
dodávky pitné vody mimo areál závodu,
částečný zájem projevili majitelé objektů,
kteří nemají dostatečně velké kapacitní soukromé zdroje vody v oblasti, a v neposlední
řadě se jedná o lokalitu s velkým potenciálem budoucího rozvoje, kde je dnes již standardní zajistit možnost zásobování objektů
pitnou vodou z veřejného vodovodu.
Po zpracování úvodní studie a průzkumu
území v loňském roce, byly letos zahájeny
práce na projektu. Zpracovatelem dokumentace je vybraný vítěz soutěže na projektanta – Ing. Petr Koldovský, projekční
kancelář Turnov, který zpracovává projektovou dokumentaci včetně zajištění stavební-
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ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
od 1. 9. 2014
Pondělí: ZAVŘENO
Úterý – Pátek: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 13:00
Neděle: ZAVŘENO

ho povolení za vysoutěženou cenu za tuto
zakázku ve výši cca 140 tis. Kč. V současné
době je dokončený projekt k územnímu
řízení a probíhá projednání s vlastníky pozemků a dotčenými orgány státní správy.
Vydání stavebního povolení předpokládáme do jara příštího roku. Rokytnice dnes
splňuje podmínky pro přidělení krajské dotace na tuto akci, takže pokud by se podařilo zajistit stavební povolení v uvedeném
termínu, zařadí VHS tento projekt do seznamu staveb, pro které bude podána žádost
o dotaci Libereckého kraje na příští rok.
Vodovod Vilémov. Na základě žádostí
obyvatel části obce Vilémov se VHS v letošním roce začala zabývat i posouzením
možnosti případného provozování a následného převzetí vodovodu bývalé továrny
Elitex ve Vilémově, na který je dnes napojeno několik obytných budov. Tento vodovod
není řádně provozován, rozvody i sítě jsou
dožilé a obyvatelé napojených nemovitostí
mají obavu z nečinnosti vlastníka v oblasti
údržby a oprav sítě. Podle zadání VHS byla
zpracovaná studie provozovatele sítí VHS,
spol. SčVK, a. s. Teplice. Účelem studie bylo
prověření stávajícího stavu vodovodu s vyhodnocením a návrhem potřeb případného
budoucího převzetí a provozu této sítě.
Vzhledem ke špatnému technickému
stavu objektů, nedořešené legislativě k vodnímu zdroji i složitým vlastnickým vztahům
k vybudovaným nemovitostem doporučila
studie opustit stávající zdroj a napojit původní vodojem ve Vilémově na nový vodovod Rokytnice, Letní Strana. Město Rokytnice zahájilo předběžná jednání s vlastníkem
sítě o případném odkoupení a převzetí
provozu vodovodu. Pokud město Rokytnice
rozhodne o převzetí vodovodu do majetku
VHS Turnov, zadá VHS na podkladě studie
SčVK zpracování projektové dokumentace.
Celkové investice z rozpočtu Vodohospodářského sdružení Turnov na území
města Rokytnice nad Jizerou činily v letošním roce cca 7,25 mil. Kč.
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Stezky pro Nordic walking - „severská chůze“
Severská chůze neboli Nordic Walking je dynamická chůze s holemi s cílem zlepšení kondice. Tento nový sport vznikl ve Finsku, kde
se stal velmi populární a odtud se rozšířil do celé Skandinávie a poté
dále do Evropy. Nordic walking je možné provozovat celý rok, kdekoliv a ve všech věkových a výkonnostních skupinách, protože jeho
sportovní úroveň lze velice lehce přizpůsobit vlastní sportovní zdatnosti. Potřeba jsou jen hole a optimální obuv a ošacení pro delší,
intenzivní chůzi. Z klasické chůze se tak stává bez zvláštních nároků
na vybavení vysoce účinný trénink celého těla. Nordic walking je
velice příjemný druh pohybu, který může vykonávat každý, výkonnostní sportovec i začátečník, mladý člověk i lidé v pokročilém věku.
Rokytnice nad Jizerou a její okolí nabízí ideální podmínky pro vytvoření stezek určených právě k tomuto sportu. Vybudování takovýchto stezek jistě přivítá nejen místní sportující veřejnost, ale zajisté i turisté, kteří tak budou mít příležitost projít se okolo Rokytnice
a zároveň udělat něco pro své zdraví. Stezky by byly odstupňovány

podle náročnosti jak vzhledem k jejich délce, tak i vzhledem k převýšení, které budou na své trase překonávat. Součástí stezek by byly
i informační panely, které budou poskytovat informace o jednotlivých trasách a základní informace o tom, jak tento sport efektivně
provozovat.
Kolik stezek, kde, jak dlouhých a jak obtížných je zatím stále ve
fázi návrhu a proto budeme rádi za jakékoli náměty a nápady k tomuto tématu. Jistě se mezi Vámi najdou tací, kteří s tímto sportem
mají zkušenosti a pomohou nám tak vybrat co nejvodnější řešení,
jak tyto stezky realizovat. Budeme rádi za každý nápad, který nám
můžete sdělit elektronicky na investice@mesto-rokytnice.cz nebo
telefonicky na čísle 481 549 324.
Text je částečně převzat
z www.severskachuze.cz a z www.wikipedia.cz

OdIn

Vážení spoluobčané,
dne 10. a 11. října se konají komunální
volby. Protože tak končí čtyřleté funkční
období současného zastupitelstva, rady
a vedení města, využil bych rád tohoto
před volbami posledního čísla Rokytnického zpravodaje, ke krátkému zhodnocení
uplynulých čtyř let z pohledu města. Pokud
mám uplynulé období hodnotit, pak bych
ho hodnotil následovně:
Období významných investic – do technické infrastruktury, do základní občanské
vybavenosti a do majetku města se podařilo investovat ohromné množství finančních
prostředků. Největší investiční akcí byla
bezesporu akce Čistá Jizera, která byla dokončena v roce 2011. Na akci, která 3 roky
komplikovala život Vám všem, si dnes vzpomeneme už jen při pohledu na opravené
komunikace téměř v celé Rokytnici. Realizací Čisté Jizery bylo v Rokytnici investováno
do vodohospodářské infrastruktury a místních komunikací téměř 200 mil. Kč.
Kromě Čisté Jizery se během uplynulých
4 let také velmi dařilo investovat do majetku města a zrealizovat velké množství dalších investičních i neinvestičních akcí. Jejich
celková hodnota dosahuje v souhrnu téměř
60 mil. Kč.
Období úspěšného čerpání dotací –
město v letech 2010 – 2014 získalo dotace
ve výši přesahující 32 mil. Kč. Mezi největší
dotační akce patří bezesporu zateplení budovy základní školy, zateplení obou budov
mateřských škol, realizace projektu Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená, realizace projektu Intenzifikace a optimalizace
systému pro separaci a svoz komunálních
odpadů, vybudování chodníku u silnice I/14
ve Vilémově a mnohé další.
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Období výrazných propadů daňových
příjmů a úsporných opatření – na začátku volebního období v letech 2010 – 2012
pokračoval stejně jako v předešlých letech
propad daňových příjmů od státu. V tomto
období musela být přijímána další úsporná
opatření. Výrazné úspory přinesl pravidelný
nákup energií na komoditní burze, optimalizace telekomunikačních služeb, sjednocení
pravidel pro poskytování příspěvků příspěvkovým organizacím, přeúvěrování úvěru na
Čistou Jizeru výhodnějším úvěrem, důrazné hlídání všech provozních výdajů a další
opatření.
Období stabilizace rozpočtových příjmů
– v roce 2012 došlo v návaznosti na propad
daňových příjmů z důvodu snahy o jejich
stabilizaci k navýšení místního koeficientu
u daně z nemovitosti. Připomínám, že cílem
tohoto kroku nebylo dostat peníze z kapes
místních občanů a podnikatelů, ale zejména
z kapes vlastníků nemovitostí, kteří nejsou
v Rokytnici trvale přihlášeni. Tento nepopulární krok přinesl do rozpočtu města 2 mil.
Kč ročně. I díky těmto financím mohlo město realizovat v letech 2013 a 2014 potřebné
investice, které slouží Vám, občanům.
Co však pomohlo stabilizaci rozpočtových příjmů města zejména, bylo přijetí
novely zákona o rozpočtovém určení daní
v roce 2012. To přineslo v letech 2013
a 2014 navýšení daňových příjmů o přibližně 5 mil Kč ročně.
Období výhodných úvěrů – v letech
2010 – 2014 využilo město velmi výhodných úvěrů pro refinancování v minulosti
přijatých úvěrů a na financování investičních akcí. V roce 2011 přijalo město úvěr ve
výši 30 mil. Kč na přeúvěrování původního

úvěru na Čistou Jizeru a v roce 2013 úvěr
ve výši 4,7 mil. Kč na přeúvěrování zbývající části původního úvěru. V prvním případě
získalo město úvěr s úrokovou sazbou s fixací po celou dobu splatnosti 2,34 %, v druhém případě pak úrokovou sazbou 2,86 %
(oproti původní pohyblivé sazbě s úrokem
4,2 %).
Další dva úvěry přijalo město na financování vlastního podílu města u investičních
akcí zateplení mateřských škol a zateplení
základní školy. Úvěr na zateplení mateřských škol ve výši 2,85 mil. Kč získalo město
s úrokovou sazbou fixovanou po celou dobu
splatnosti ve výši 1,46 %, úvěr na zateplení
základní školy ve výši 4,6 mil. Kč s úrokovou
sazbou fixovanou po celou dobu splatnosti
ve výši 1,8 %. Na splácení těchto úvěrů budou použity uspořené finance za energie po
zateplení budov.
Období významného navýšení majetku
města - v letech 2010 – 2014 se podařilo aktivní komunikací s Pozemkovým fondem ČR
získat bezúplatným převodem do vlastnictví
města více než 36 000 m2 pozemků v hodnotě téměř 4,2 mil. Kč.
Začátkem roku 2013 byla změnou zákonů ukončena možnost žádat o vydání
historického majetku obcí. Velmi složitou,
pracnou a rozsáhlou lustrací tisíce pozemků v katastrálních územích našeho města,
získalo město do svého majetku od Správy KRNAP 1.200.000 m2 lesních pozemků
v hodnotě mnoha milionů Kč.
Období, kdy byl schválen Strategický
plán rozvoje města – v letech 2011 – 2013
proběhlo zpracování prvního Strategického
plánu rozvoje města. Do zpracování byly
kromě města a zastupitelů zapojeni i ob9-10/2014
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čané, podnikatelské subjekty a neziskové
organizace. Vznikl tak dokument, který by
měl ukazovat směr dalšího rozvoje našeho
města a měl by být závazný i pro další zastupitelstvo.
Období schválení změny územního plánu města – propojení Studenova
s Harrachovem – v rámci změny č. 1 byl do
územního plánu zahrnut pro město velmi
důležitý záměr propojení areálu Studenov
s harrachovským areálem. V tuto chvíli
probíhá zpracování územního plánu Harrachova, kde bude tento záměr na Rokytnici
navazovat. Realizace tohoto záměru však
do budoucna závisí na dohodě obou areálů
a především na osudu areálu Studenov.
Období intenzivního vyjednávání ve
věci povolení letního provozu LD na Lysou
horu – začátkem roku 2011 se díky petici
občanů za letní provoz lanovky na Lysou
horu, kterou organizovali pánové Jaromír
Beran, Borek Nechanický a Broněk Patočka, obnovilo intenzivní jednání se Správou
KRNAP a MŽP o umožnění letního provozu.
Následně bylo uzavřeno mezi Městem, TJ
Spartak, Spartakem Rokytnice a. s. a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu memorandum o společném postupu ve věci
letního provozu LD. Během roku 2012 byly
zpracovány dva odborné posudky vlivu letního provozu na životní prostředí – jeden
ze strany KRNAPu a druhý Městem a Spartakem. Posudky, které každý vyhodnocuje jako nejvhodnější jinou variantu, byly
v prvním pololetí 2013 vzájemně předány.
Díky parlamentním volbám na podzim 2013
a změnám na MŽP proběhla další jednání se
Správou KRNAP a všemi podporovateli letního provozu až v roce 2014. V tuto chvíli
je připraven společný dopis Města, Spartaku a KRNAPu na MŽP se žádostí o nezávislé
posouzení posudků.
Období podpory a rozvoje cestovního ruchu – nejvýznamnějším projektem
v oblasti cestovního ruchu byl projekt Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená.

ROZPIS

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

4. 10. – 5. 10.

V rámci tohoto projektu bylo v průběhu 3
let vytištěno velké množství propagačních
materiálů. Naše město tak může nabídnout
turistům v porovnání s ostatními středisky
velmi široké portfolio propagačních materiálů o městě s tipy na výlety, s turistickými
zajímavostmi, mapovými podklady a další.
V prosinci 2011 byla zahájena v budově radnice činnost městského informačního centra. V roce 2013 a 2014 byl vybudován městský navigační a informační systém, který
pomáhá navigovat turisty do jednotlivých
místních částí a k důležitým cílům.
Období intenzivní spolupráce s obcemi, svazky obcí a přeshraničními partnery
– Rokytnice se aktivně účastnila projektů
v rámci Svazku obcí Jilemnicko, Svazku obcí
Krkonoše, Sdružení obcí libereckého kraje,
Euroregionu NISA a Svazu měst a obcí ČR.
Mezi nejvýznamnější projekty patří projekt
komunitního kompostování na Jilemnicku,
díky kterému se podařilo v Rokytnici vybudovat kompostárnu a zavést svoz a zpracování bioodpadu.
Velmi aktivně jsme se věnovali práci
v občanském sdružení MAS Přiďte pobejt.
V rámci přeshraniční spolupráce se podařilo zrealizovat čtyři společné projekty
s polskými partnery.
Období velkých očekávání s přestavbou
areálu Rotextile – v říjnu 2012 byl na jednání zastupitelstva města představen manželi
Horákovými záměr přestavby areálu továrny
Rotextile. Záměr měl přinést nejen využití továrního areálu v centru města, ale zejména
měl přinést chybějící služby a aktivity, které
by výrazně podpořily další rozvoj našeho
města a cestovního ruchu. Tento odvážný záměr byl s velkým očekáváním sledován snad
všemi Rokytničáky. V roce 2013 došlo ke
zbourání staré části továrny, která byla v havarijním stavu. Bohužel celý záměr skončil v
roce 2014, kdy jsme se dozvěděli, že investor
tohoto záměru bohužel zemřel. Kromě velkých očekávání měl tento záměr alespoň jeden hmatatelný pozitivní dopad, a sice zbourání části chátrající továrny v centru města.
MUDr. Renata Holasová

Období příprav na další dotační období
– od roku 2013 velmi bedlivě sledujeme přípravu nového programovacího období 2014
– 2020 a připravované dotační možnosti. Již
od roku 2013 probíhá příprava projektů, na
které bude možné v dalších letech čerpat
dotace. Mezi největší projekty patří příprava rekonstrukce hlavní komunikace v Rokytnici, včetně rekonstrukce a dobudování
chodníků, autobusových zastávek a přechodů pro chodce. Tato akce je připravována
ve spolupráci s Libereckým krajem jako
vlastníkem silnice a patří mezi priority LK.
Další rozpracované projekty jsou například
Rekonstrukce sběrného dvora, Vyhlídky na
Strážníku včetně rekonstrukce přístupové
komunikace, Výstavba víceúčelového sportovního areálu u ZŠ a další.
To jsou body, které je podle mého názoru
potřeba v souvislosti s uplynulým volebním
obdobím připomenout a které toto období
charakterizují. Pokud bych měl tedy na základě nich uplynulé období hodnotit, bylo
to z mého pohledu období pro město velmi
úspěšné.
Jestli uplynulé období přišlo úspěšné
i Vám, občanům, však bude zřejmé až z výsledků blížících se komunálních voleb.
Závěrem bych chtěl poděkovat za práci
pro město a za spolupráci v uplynulém volebním období zastupitelům, radě města,
a zejména místostarostovi Petru Kadavému,
který odvedl pro město za dobu svého působení ve funkci místostarosty ohromný kus
práce. Poděkování patří také zaměstnancům úřadu, díky jejichž profesionální práci
se podařilo zrealizovat tak velké množství
projektů a zvládnout všechny úkoly a povinnosti, které jsou stále ve větším rozsahu
kladeny naší legislativou na obce a města.
Největší poděkování patří všem, kteří nás ve
vedení města uplynulé čtyři roky podporovali.
Petr Matyáš
starosta města

Bezručova 788, Turnov, tel.: 481 320 055

11. 10. – 12. 10. MUDr. Iveta Holbová Melíšková Antonína Dvořáka 302, Turnov, tel.: 603 506 670
18. 10. – 19. 10. MUDr. Eva Preislerová

5. května 64, Turnov, tel.: 481 324 429

25. 10. – 26. 10. MUDr. Richard Štejfa

5. května 521, Turnov, tel.: 481 325 187

úterý 28. 10.

MUDr. Marie Štejfová

Přepeřská 120, Turnov, tel.: 481 324 956

1. 11 – 2. 11.

MUDr. Petr Hnátek

Příšovice 185, Příšovice, tel. 482 728 390

8. 11 – 9. 11.

MUDr. Marta Jagiellová

5. května 483, Turnov, tel. 481 324 833

15. 11. – 16. 11. MUDr. Miloš Dědek

Nádražní 1296, Turnov, tel. 481 324 282

pondělí 17. 11.

5. května 483, Turnov, tel. 481 324 833

MUDr. Eva Pavelčíková

22. 11. – 23. 11. MUDr. Hana Mrenicová

5. května 521, Turnov, tel. 481 323 123

29. 11. – 30. 11. MUDr. Luděk Šubert

5. května 57, Turnov, tel. 481 325 566

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví, přímo na odkaze: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov

Volby do zastupitelstva
10. a 11. října 2014
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
Starosta města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš v souladu s 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
OZNAMUJE:
1) Volby do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou se uskuteční:

• v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a
• v sobotu dne 11. října 2014 od 08:00 do 14:00 hodin
2) Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1:
je volební místnost v budově Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou, čp. 197, v přízemí - zasedací místnost pro voliče bydlící:

Dolní Rokytnice čp.
4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39,
40, 44, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81,
82, 88, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113,
116, 118, 119, 120, 121, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 142,
145, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 166,
168, 169, 174, 176, 178, 179, 180, 184, 186, 190, 192, 193, 194, 199, 203,
207, 208, 215, 216, 217, 218, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 233, 234, 236,
237, 238, 241, 244, 245, 246, 251, 257, 258, 262, 265, 267, 268, 271, 272,
273, 274, 278, 282, 285, 286, 290, 291, 297, 298, 299, 302, 304, 305, 306,
308, 310, 312, 314, 315, 316, 324, 327, 329, 331, 332, 333, 337, 338, 339,
341, 344, 348, 353, 354, 355, 357, 360, 361, 362, 363, 365, 369, 370, 371,
372, 374, 375, 376, 377, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 391, 392, 393,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425, 426, 427,
428, 429, 433, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 448, 449, 450, 452,
453, 455, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 493, 496, 498, 502,
503, 505, 506, 507, 509, 510, 511
Horní Rokytnice čp.
1, 2, 5, 6, 7, 18, 167, 183, 188, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201,
203, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 216, 218, 219, 231, 241, 251, 252, 263,
278, 287, 302, 315, 319, 323, 339, 356, 370, 371, 381, 393, 410, 417, 428,
441, 449, 458, 472, 479, 486, 492, 496, 508, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 562,
563, 591, 592, 593, 617, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 663, 667, 668, 669,
675, 692, 719
Studenov čp. 7, 9
Hranice čp. 11, 46

ve volebním okrsku č. 2:
je volební místnost v Domě dětí a mládeže Pod Střechou v Horní
Rokytnici čp. 467, pro voliče bydlící:

Horní Rokytnice čp.
9, 15, 19, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 50, 53, 59, 66, 68, 71,
72, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 95, 101, 109, 118, 127, 129,
135, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 159,
160, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 174, 176, 177, 178, 179, 182, 200, 204,
225, 228, 229, 233, 239, 244, 247, 249, 250, 253, 256, 259, 261, 268, 269,
271, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 286, 288, 289, 292, 293, 296, 298, 300,

8

307, 311, 316, 321, 325, 326, 327, 328, 331, 334, 342, 345, 350, 352, 363,
364, 366, 376, 379, 386, 387, 389, 394, 395, 396, 399, 408, 409, 411, 418,
429, 431, 432, 433, 436, 438, 444, 445, 446, 450, 453, 456, 459, 461, 463,
464, 465, 467, 472, 473, 477, 480, 481, 482, 484, 485, 489, 491, 493, 494,
499, 501, 503, 504, 505, 506, 510, 512, 513, 515, 517, 518, 519, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539,
555, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 573, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 585, 586, 587, 588, 590, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602,
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 637, 638, 639,
640, 641, 642, 645, 650, 653, 655, 656, 659, 670, 672, 676, 677, 678, 679,
683, 684, 685, 686, 687, 688, 693, 696, 698, 699, 700, 701, 706, 708, 715,
721, 723, 724, 725
Rokytno čp.
2, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 47, 59, 60, 65, 68, 80, 81, 96, 97,
98, 111, 118, 145, 157, 169
Františkov čp.
3, 4, 17, 20, 31, 37, 38, 41, 42, 47, 56, 59, 62, 63, 66, 71, 79, 80, 81, 82

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva obce hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstev
obcí volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Způsob hlasování upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění. Volič může
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1) Vepsat křížek do čtverečku před názvem vybrané volební strany. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí, v jakém jsou na hlasovacím lístku uvedeni. Pokud by tímto
způsobem bylo označeno více volebních stan, bude hlasovací
lístek neplatný.
2) Označit křížky čtverečky před jmény jednotlivých kandidátů.
Tím je dán hlas jednotlivým vybraným kandidátům. Vybrat lze
takto kandidáty z různých volebních stran, v našem případě však
nejvýše patnáct. Pokud by bylo tímto způsobem označeno více
kandidátů než patnáct, bude hlasovací lístek neplatný.
3) Oba shora uvedené postupy kombinovat formou vyznačení křížku před názvem jedné vybrané volební strany a dále vepsáním
křížků před jmény jednotlivých kandidátů z dalších volebních
stran. Tím je dán hlas v prvé řadě jednotlivě označeným kandidátům; z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik jich zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva. Například volič označil křížkem
jednu volební stranu a dále pět jednotlivých kandidátů z jiných
volebních stran. V takovém případě se hlasy přičtou nejdříve pěti
jednotlivě vyznačeným kandidátům a označená volební strana
pak získává zbytek hlasů (tj. deset), a to pro kandidáty na prvních
deseti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více
než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlasovací lístek neplatný.
9-10/2014

Rokytnický zpravodaj

KANDIDÁTKA Č. 1

Hnutí pro sport a zdraví – Rokytnice nad Jizerou
VOLEBNÍ PROGRAM
Vážení občané,
kandidujeme do zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou pod hlavičkou Hnutí
pro sport a zdraví. Potenciál sportovního,
rekreačního vyžití a návštěvnosti naše město má jako málokteré. Přesto rozsah a kvalita služeb a tím i návštěvnost města pokulhává za rekreačními centry často i v méně
příznivých lokalitách. Víme, že pokud si nepomůžeme sami, nepomůže nám nikdo.
Rozsah investic v oblasti sportu a trávení volného času za období nejméně posledních 15 let vidíme jako naprosto nedostatečný. O řadě dlouhodobých záměrů se
stále jenom mluví, aniž by bylo dosaženo
jakéhokoliv pokroku – schválení letního
provozu LD na Lysou horu, příprava propojení Rokytnice n. J. a Harrachova v oblasti
Studenova LD aj. Kromě objektivních důvodů, které se najdou vždy, jsme toho názoru,
že minulá vedení města nevěnovala těmto
zásadním záměrům dostatečnou pozornost.
EKONOMIKA
Možnosti zlepšení ekonomické situace
města i občanů vidíme zásadně a především
ve:
• využití místních přírodních podmínek
• modernizaci a rozšíření nabídky zejména
stávajících, ale i v budování nových volnočasových aktivit a rozvoji cestovního
ruchu
• nezbytně nutných nových investicích,
prostřednictvím podnikatelské i veřejné
sféry
Investice do sportovních a volnočasových aktivit budou mít tento účinek:
• rozvoj cestovního ruchu, zvýšení počtu
ubytovaných návštěvníků města
• větší nabídka pracovních míst, která tímto přinese i řešení jednoho z největších
problémů Rokytnice n. J. – omezí odchod
mladých lidí a tím i zamezí úbytku obyvatel
• pestřejší možnosti sportovního a volnočasového vyžití pro občany města
• vyšší výběr daní přinese více financí i do
rozpočtu města
FUNGOVÁNÍ STÁTNÍ
A VEŘEJNÉ SPRÁVY VE MĚSTĚ
Fungování Městského úřadu je třeba zásadně změnit. Rozhodování městského úřadu musí v maximální míře vycházet vstříc no-

vým investičním záměrům a ne tyto záměry
brzdit či komplikovat. Městský úřad musí stát
na straně jednotlivých investorů, bez ohledu
na to, zda se jedná o stavbu garáže či hotelu.
Úřad nesmí vystupovat z pozice síly, na straně ostatních orgánů státní správy, ale jako
partner žadatele či investora!
Nezastupitelná a dlouhodobě ne zcela úspěšná je úloha města při zastupování
a podpoře zásadních investičních záměrů
v oblasti:
• propojení Rokytnice n. J. a Harrachova LD v oblasti Studenova – koordinace
územních plánů obou obcí, společný postup vůči orgánům státní správy
• letní provoz LD na Lysou horu – jednání
se správou KRNAP
• úlohou města musí být zajištění a přilákání nových investic jak ze strany podnikatelského, tak i veřejného sektoru
JAKO DOPOSUD NEDOSTATEČNĚ
VYUŽITOU VIDÍME ÚLOHU MĚSTA
V TĚCHTO OBLASTECH:
• Koordinace a maximální snaha o zajištění
provozu zimního střediska Studenov. Nejedná se o zařízení města, ale na provoz
tohoto zimního střediska je přímo navázána řada ubytovacích a rekreačních zařízení i jednotlivých občanů města. Jeho
nefungování v zimním období by mělo
zásadní dopad jak na příjmy města, tak
i na existenci celé řady konkrétních lidí.
• Koordinace soukromých i veřejných pod
nikatelských aktivit na území města. Vůči
orgánům státní správy, potenciálním investorům a poskytovatelům dotací z evropských i jiných fondů musí být v rámci
konkrétní investice postupováno společně. Nízká míra investic ve městě svědčí
o tom, že tato koordinace je dlouhodobě
nedostatečná.
NADÁLE CHCEME:
• zachovat a rozšířit spolupráci s okolními
obcemi a subjekty v oblasti ochrany životního prostředí a cestovního ruchu,
pokud bude pro město výhodná
• zajistit skutečně otevřené a průhledné
rozhodování a financování města
PODPORA NOVÝCH INVESTIC
Naše hnutí podporuje zejména tyto investice:
• propojení areálu Studenov a Harrachov LD
• podpora a urychlení letního provozu LD
Lysá hora

• propojení areálu Lysá hora a Studenov
svážnými cestami, s využitím jako cyklotrasy
• zajištění další existence, modernizace
a samotného provozu střediska Studenov
• koordinace a realizace veřejných a soukromých podnikatelských záměrů v oblasti býv. koupaliště, s cílem společné
realizace
• modernizace a rozvoj stávajících a výstavba dalších rekreačních areálů v rámci
schválené ÚPD
• vybudování kvalitního domu sociálních
služeb, podpora poskytovatelů terénních
sociálních služeb, využití prostor v bývalé
„Horní škole“
• zajištění prostor pro lékařské specialisty
ve městě
• vybudování dětských či víceúčelových
hřišť a lanového centra pokud možno
v centrální části obce
• revitalizace přírodního divadla

Bližší informace: www.psz-rokytnice.cz

KANDIDÁTNÍ LISTINA
1. Ing. Pavel Brož

59 let, vedoucí lyžařského areálu Studenov

2. Petr Udatný

49 let, podnikatel – lanovky a lyžařské vleky

3. Luděk Rybář Dis.

30 let, záchranář, podlahářské práce

4. Mgr. Martin Riedl

39 let, konzultant pro práce ve výškách
a záchranářské práce

5. Milan Fojt

36 let, výškové práce a střechy

6. Libor Plucha

46 let, elektromontáže

7. Jan Šístek

28 let, majitel autoservisu

8. Roman Erlebach
48 let, řidič BusLine

9. Jana Chmelíková

35 let, mzdová účetní domova důchodců

10. Miloslav Kousal

65 let, správce fotbalového hřiště

11. Jarmila Rubáková

44 let, vedoucí trafiky, drobný prodej

12. Miroslav Neumann
50 let, vedoucí skiareálu

13. Zdeňka Chlumáková
65 let, účetní Rotextile

14. Ing. Václav Novotný
55 let, zahradník

15. Ing. Alois Hanulják

63 let, revizní technik lanových drah

VOLTE VOLEBNÍ ČÍSLO 1 – HNUTÍ PRO SPORT A ZDRAVÍ

Přijďte k volbám
10. a 11. října 2014

Vážení spoluobčané,
představujeme Vám kandidátku SLK do komunálních voleb. Naše kandidátka, v čele se starostou
Petrem Matyášem, je složena nejen ze zkušených zastupitelů, ale především z mladých, vzdělaných
a aktivních lidí, kteří mají Rokytnici rádi, chtějí tu žít, pracovat a mají zájem se zodpovědně podílet na
budoucnosti našeho města. Nabízíme Vám zastupitele s vlastním názorem a logickými argumenty na
projednávaná témata. Zastupitele, kteří se nezdržují při hlasování a jsou schopni se rozhodnout pro
nebo proti. Zastupitele, kteří dokážou nejen vyjádřit svůj názor, ale také navrhovat řešení.
Chceme navázat na úspěšně probíhající obnovu městského majetku, rozvoj Rokytnice nad
Jizerou jako významného turistického střediska a pokračovat v maximálním čerpání dotací.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ing. Petr Matyáš
Ing. Jaroslav Bulušek
Martin Pozdníček, DiS
Ing. Bronislav Patočka
Mgr. Milan Javůrek
Ing. Antonín Blomer
Bc. Borek Nechanický
Mgr. Matěj Šimůnek
Jana Brožová
Radim Šturma
Mgr. Markéta Šmídová
Pavel Hásek
Ing. Miloslav Votoček
Ing. Petr Štěpánek
Martin Gebrt

38 let, starosta města, SLK
35 let, komisař PČR, BEZPP
27 let, IT, správce webu, BEZPP
26 let, investiční technik, BEZPP
33 let, zástupce ředitele ZŠ, BEZPP
43 let, vedoucí polesí, BEZPP
28 let, grafik, designer, BEZPP
27 let, soukromý podnikatel, BEZPP
50 let, vychovatelka, muzejnice, BEZPP
36 let, soukromý podnikatel, BEZPP
40 let, ředitelka DDM, BEZPP
50 let, soukromý podnikatel, BEZPP
60 let, soukromý podnikatel, BEZPP
60 let, soukromý podnikatel, BEZPP
43 let, lesní, BEZPP

Další informace naleznete na internetových stránkách.

www.slk-rokytnice.cz

Martin Hásek
29 let, OSVČ,
Františkov,
bez politické příslušnosti

Ing. Václav Stránský
39 let, OSVČ,
Horní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Stanislav Hartych

Rokytnice
nad
Jizerou

27 let, finanční poradce,
Horní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Ing. Leoš Pavlata
53 let, výrobní ředitel,
Horní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Iveta Hanoutová
38 let, zdravotní sestra,
Horní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Ing. Lucie Lukešová
26 let, vedoucí Městského
informačního centra,
Horní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Petr Kadavý
38 let, místostarosta,
Dolní Rokytnice,
bez politické příslušnosti
doc. MgA. Tomáš Petráň PhD.
47 let, vysokoškolský pedagog,
Františkov,
bez politické příslušnosti

Ing. Eliška Krčálová
29 let, daňová poradkyně,
Horní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Mgr. Josef Novotný
26 let, sociální pracovník,
Horní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Jsme občané Rokytnice nad Jizerou, kteří kandidují jako
nezávislí kandidáti pod hlavičkou strany OBČANÉ CZ.
Ale jsme především OBČANÉ ROKYTNICE NAD JIZEROU.
A vždycky budeme. Chceme tady žít a pracovat. Líbí se nám
tady. Máme to tu rádi. Naše kandidatura je podřízena zájmu
a nezištné ochotě přispět svým dílem k fungování a rozvoji našeho
města, a to bez politických či jiných ideologických úmyslů
či osobního prospěchu.
Nechceme stavět na tom, že jsou věci špatně. Ano, některé věci
jsou špatně a ne vždy se daří podle původních představ. Na druhé
straně vidíme, že se spousta věcí v Rokytnici postupně mění
k lepšímu. A na to chceme navázat především a dále veškeré
pozitivní změny podporovat. Nechceme o věcech pouze mluvit
a z pohledu řadového občana se na věci dívat v dobrém či
špatném smyslu jakkoliv kriticky, příliš jednoduše, nebo naopak
příliš složitě. Teorie je jasná mnoha lidem, my se však chceme
podílet na budoucím rozvoji města i prakticky.
Někdy řekneme, že nevíme, ale vždy budeme hledat další
a další řešení pro Rokytnici a její občany. Chceme Vám naslouchat
a hledat odpovědi spolu s Vámi – našimi voliči, ale i nevoliči
a ostatními členy zastupitelstva.
A to je to, co naši kandidátní skupinu spojuje. V názorech na
jednotlivé problémy, které město a jeho občany trápí, třeba máme
odlišné postoje. Ale pevně věříme, že to nejlepší řešení vždy
vyplyne ze společné konstruktivní diskuze a domluvy, která bude
vyhovovat většině.

Radovan Schrötter
26 let, finanční poradce,
Horní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Lenka Smolová DiS.
37 let, obchodní referent,
Horní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Jaroslav Kučera
28 let, truhlář,
Františkov,
bez politické příslušnosti

Stanislav Škoda,
39 let, OSVČ,
Dolní Rokytnice,
bez politické příslušnosti

Josef Josífko
62 let, OSVČ,
Františkov,
bez politické příslušnosti

Přijďte nás podpořit v komunálních
volbách, které proběhnou ve dnech
10. a 11. října 2014.

Volte č. 4
www.obcane-rokytnice.cz
www.facebook.com/obcanecz
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komunální volby 2014
Rokytnice nad Jizerou

komunální volby 2014

číslo

5

Rokytnice nad Jizerou
Kandidátní listina

1.

MUDr. Daniela Zajícová stomatolog

2.

Hana Zuzánková

podnikatelka

3.

Lucie Kobosová

pracovnice v sociálních službách

4.

Mračková Jana

asistentka ředitele

5.

Hladík Ivo

konstruktér

6.

Hana Skřiváčková

důchodkyně

7.

Zuzánek Jan

zástupce vedoucího Penny market

8.

Dohnalová Alena

podnikatelka

9.

Hana Ouhrabková

podnikatelka

10. Jiří Rubák

živnostník

11. Eva Novotná

pracovnice v sociálních službách

12. Sylva Hojsáková

podnikatelka

13. Alena Jónová

pradlena DD

14. Mgr. Jana Janouchová

speciální pedagog

15. Anna Poupová

podnikatelka

volte číslo 5

10. – 11. října 2014

komunální Volby 10. – 11. 10. 2014
Rokytnice nad Jizerou – volte č. 5

Vážení občané,
našim cílem je vybudovat z Rokytnice
nad Jizerou upravené městečko, kde se
dobře žije jak místním, tak i návštěvníkům.
Protože se opíráme o zkušenosti dvou
posledních volebních období, předkládáme
Vám k posouzení

DESATERO problémů
města Rokytnice nad Jizerou:
1. CHYBÍ pracovní příležitosti, podpora mladých rodin,
možnost bydlení
2. CHYBÍ ekonomický rozvoj města, snižování
jeho zadlužení, podpora místních podnikatelů
v projektech, které zlepšují mikroklima města
3. CHYBÍ komunikační prostor města pro obnovu
společenských a sousedských vztahů (např. budova
bývalé jídelny)

4. CHYBÍ aktivní zaměření města na letní období, vše je
podřízeno zimní sezóně (např. koupaliště, sportoviště,
dětská hřiště, rozvoj turistické infrastruktury a další
služby)
5. CHYBÍ koncepce vzhledu města (revitalizace zeleně,
řešení chátrajících objektů města, klidová zóna,
využití letního divadla)
6. CHYBÍ kvalitní hlavní silnice – osa města a zároveň
dopravní řešení pro cyklisty
7. CHYBÍ kapacita pro zabezpečení stárnoucí
populace – důstojný, modernější, bezbariérový dům
s pečovatelskou službou (máme nevyužité chátrající
budovy města)
8. CHYBÍ dostupnost zdravotníků – centralizace,
speciální zdravotní péče
9. CHYBÍ zdravá opravdová konkurence obchodů
a obchůdků
10. CHYBÍ produktivní komunikace zastupitelů města
i sounáležitost občanů s městem

Je na nás všech,zda máme společný zájem o naši společnou budoucnost. Co preferujete Vy?

1
3

číslo

5

ROKYTNICE NAD JIZEROU
Úvodní slovo
Letošní zima se dotkla finančně všech lidí v Rokytnici. Ukázalo
se, jak významně jsme s tímto „průmyslem“ propojeni a kterým
směrem by se město mělo v budoucnosti orientovat.
Pro Rokytnici je nejdůležitější turistika a sport. Finanční závislost
obyvatel Rokytnice na návštěvnících především v zimní sezóně
se ukázala se všemi důsledky.
Avšak město nepotřebuje probuzení pouze na zimní sezónu,
jak tomu je dnes, ale především celoročně. Musíme využít
veškerý potenciál a mnohem více podpořit sportovní a turistické
vyžití, které bude sloužit všem návštěvníkům a především všem
obyvatelům tohoto krásného koutu Krkonoš.
To je směr, který má budoucnost.
Nejhodnotnější nabídka je kolektiv mladých lidí, kterým vadí
současný stav v našem městě.
Chtějí něco zodpovědně dělat pro své spoluobčany.
Dále nabízíme profesionalitu a hospodárnou správu financí
a majetku města. Chceme vám dokázat, že existují lidé, kterým
není jedno žít v krásném horském městě a chtějí mít aktivní vliv
na zlepšení hospodaření, společenské dění a perspektivní rozvoj.
Jsme lidé, kteří zde chtějí spokojeně žít a vychovávat své děti.
Jsme nezávislí kandidáti na společenském a finančním dění
v Rokytnici a tak to také zachováme do budoucnosti.
Budeme bojovat proti negativním vlivům na hospodaření města.

Podpora obyvatel
Budeme se snažit vytvořit nová místa na vybudování
městských veřejných sportovišť a dětských hřišť.
Odstraníme v územním plánu nesmyslné překážky
ve stavbách nových rodinných domů. Chceme,
aby mladí lidé zůstávali zde. Pomůžeme s agendou
i směrem k ostatním orgánům státní správy.
Půjdeme lidem vstříc a budeme jim naslouchat.
Umožníme navázat lepší spolupráci obyvatelům s obecním
úřadem. Budeme maximálně podporovat všechny, kteří se zde
budou věnovat mládeži – prvořadá aktivita!

Podpora živnostníků
Společnými zájmy města a provozovatelů služeb, především
registrovaných zde ve městě a jeho okolí, je možné zlepšit
výsledný finanční dopad pro město, živnostníky a obyvatele
tohoto města. Tito lidé zde zaměstnávají naše spoluobčany,
tak potřebují vědět, že si toho město váží.

LIDÉ
Kandidáti za ANO do komunálních voleb
10 – 11. řijna 2014
pro Rokytnici nad Jizerou

Seidl Michal (45 let)
Linek Petr (65 let)
Hák Daniel (40 let)
Ing. Alexandr Kaprálek (66 let)
Kousal Richard (22 let)

Program pro rok 2014 – 2018
Změna hospodaření města
Budeme se o majetek města řádně a hospodárně starat.
Prověříme hospodaření města a veškeré smluvní vztahy
s dodavateli služeb (např. zimní údržba, energie). Fakturace
nad 10.000,- Kč budou průběžně zveřejňovány na webu města
včetně veškerých uzavřených smluv.
Profesionální správa nemovitostí města.
Racionalita vynaložených finančních prostředků na jednotlivé
služby a nemovitosti.
Revidujeme poplatky městu placené občany a živnostníky.
Změna myšlení radních, narovnání společenských vztahů
i orientace do budoucnosti. V kolektivu ANO máme aktivní mladé
lidi, kteří se již dnes zúčastňují společenského života v Rokytnici.
Potřebují prostor ke svému růstu a aktivitám.
Vytvoříme životní podmínky pro mladou generaci lidí a jejich
děti. Podpora výstavby RD, odstraníme překážky v územním
plánu a normativech.
Rádi bychom zprovoznili areál staré školy a otevřeli ho
veřejnosti a školám i z jiných regionů, popřípadě jiný směr
využití (např. školící a rehabilitační zařízení). Patří mezi
poslední hodnotné majetky města a je historicky spjatý
s počátkem Rokytnice nad Jizerou.

Zahraniční spolupráce
Obrovský potenciál u polských návštěvníků. Naše členská
základna hovoří aktivně polským jazykem – odstranění
jazykových bariér. Navázání spolupráce a vytváření společných
turistických projektů za podpory EU.

TJ Spartak a Spartak a.s.
» Lyžařské areály léto i zima (pasivita a neprofesionalita
současného vedení TJ Spartak).
» Členská základna TJ je složena z více jak 1/3 obyvatel tohoto
města. Je to významná ekonomická a společenská součást
města Rokytnice. Zvýšíme tlak na tuto organizaci.
» Pokusíme se vyřešit, co s případnými turisty na vrcholu Lysé
hory v letních měsících. To je největší překážka provozu.
» Napomůžeme provázanosti školských zařízení
a místních dětí s TJ Spartak.

Patočka Ladislav (57 let)
Hloušek Jaroslav (33 let)
Machačka Martin (39 let)
Kousalová Kristína (22 let)
Chmelík Oldřich (38 let)

Mgr. Jón Milan (56 let)
Petr Štenc (40 let)
Petr Pohořalý (42 let)
Josef Votoček (67 let)
Jitka Nováková (67 let)

UDÁLO SE
Závod Meatfly 3DH Cup
V sobotu 16. srpna se konal již třetí závod Meatfly 3DH Cupu
v sezóně 2014, který se odehrál v rokytnickém Týda Bike parku. Rokytnický areál vždy slibuje parádně připravenou a udržovanou trať,
na které si může zajezdit opravdu každý. Měření času však teprve
ukáže, kdo se s tratí dokáže poprat nejlépe a sjet ji v nejkratším čase.
V sobotu ráno jsme se probudili za nepříliš pěkného zvuku bubnování dešťových kapek o parapet. Vždy nepřesné předpovědi počasí se zrovna v tento den vyplnily do puntíku. Teploměr ukazoval
hodně pod deset a nebe bylo zatažené, kam oko dohlédlo. Prezentace do závodu začínala v 9:00 dle harmonogramu, ale na lanovku,
která se na kopec sunula jen opravdu pozvolným tempem, se do
první jízdy nikomu nechtělo. Po trati se trousilo pár odvážných masochistů, kteří tak dokázali ostatním, že i v těchto podmínkách to
jde.
Během dne se vždy v pravidelných cyklech střídal silný déšť, déšť,
drobný déšť, světlé okamžiky bez deště a i díry v mracích s modrým
nebem.
Klasická rokytnická trať byla obohacena ve střední části o nový
úsek, který zajel více do lesa a dle slov závodníků nebyl vůbec lehký. Díky Týdovi a jeho celodenní svědomité práci byla i přes mokré
podmínky trať sjízdná a regulérní pro všechny závodníky. Při finálové jízdě, kdy se počasí začalo zlepšovat, a vítr vysoušel vrchní sjezdovkové pasáže, čekalo na závodníky tuhnoucí bláto, které opravdu
prověřilo jejich fyzickou připravenost.
Závodu se zúčastnilo 89 startujících. Toto číslo není velké a patří
u 3DH Cupu k těm rekordně nízkým, ale vzhledem k předpovědi počasí a jeho skutečné podobě se není čemu divit. Tímto patří velké díky
a pochvala všem, kteří se závodu zúčastnili a s tratí se statečně poprali.

Kovosochání

Přátelské setkání kovářů a jejich obdivovatelů se konalo ve dnech 8. – 10. 8. 2014
v areálu Starého kravína na Františkově.
Sjelo se sedm kovářů a své umění předváděli na čtyřech výhních. Tématem letošního
ročníku byly sluneční hodiny. Kovář měl za
úkol vykovat znamení zvěrokruhu, které dostal předem zadané a v neděli se sestavovali
a kompletovali na připravený základ.
Kovosochání také provázel bohatý doprovodný program. Pátek zahájil Kovosochání místní kovboj na koni a vše mohlo

Rokytnický zpravodaj

9-10/2014

Tak takto to zhruba vypadalo letos v Rokytnici na 3DH Cupu.
Výsledky jako obvykle můžete najít na Danutiming, kde naleznete
i průběžné pořadí v poháru.

začít. Své koně poté zapůjčil dětem, které
se v areálu mohly pod odborným dozorem
povozit. Večer nám zahrála skupina Adaptace z Vysokého nad Jizerou. Sobotní program
začal odpoledními soutěžemi pro děti (hod
kohátem, zatloukání hřebíků, dřepy s mečem a jiné). Soutěže probíhaly a najednou
se ozval neznámý zvuk motorů, motorkářů
Motostaru z Jablonce nad Jizerou, přijelo
jich neuvěřitelně moc a zaplnili celou náves. Bylo se na co podívat a nejeden pán,
ale i žena si pohledem na tu krásu potěšila
srdíčko. To se už chystaly staré traktory a samohyby, aby
předvedly svůj um a krásu
při spanilé jízdě. Večer patřil country kapele Mustang
z Vrchlabí. Kapela hrála svoji
hudbu a návštěvníci mohli vidět kování v noci, nebo si prohlédnout noční muzeum.
Nedělní odpoledne provoněla soutěž o nejlepšího
utopence. Letos se účastnily
utopenci z Rezku, penzionu
Anna, dráteníčka Františka

a našeho Pepíčka. Po mohutném ochutnávání zvítězily utopenci našeho Pepíčka.
K ochutnávce nám přišel zahrát a pouhať
poudačky Martin Hnyk z Vysokého nad Jizerou. Všude vládla dobrá nálada a okolo
třetí hodiny se začali sjíždět členové skupiny
Synové výčepu, kteří zahájili svoji produkci
okolo šestnácté hodiny. Přišel si s nimi zazpívat i Fanánek lou Hagen. Po jeho druhé
písničce přišla průtrž mračen a měli jsme
problém všechny návštěvníky schovat. Déšť
přešel za půl hodiny, ukončili jsme koncert,
kováři dodělali hodiny a nastali zase chvíle
loučení.
Všechny tři dny byl také otevřen buřanský mlýn a to s laskavým svolením pana
mlynáře.
Přichází děkování všem, kteří přiložili
ruce k dílu, obsluhujícímu personálu, naší
celé rodině a všem milým návštěvníkům.
Dnes mé poděkování patří také Policii České
republiky, rokytnickému oddělení, za laskavé a operativní zajištění příjezdů motorkářů
a následně zajištění plynulého provozu.
Doufáme, že za rok Nashledanou, se těší
kolektiv Starého kravína ve Františkově.

15

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1. 9. 2014 – začátek nového školního roku
Je začátek školního roku 2014/2015. Dovolte mi, abych všem žákům a zaměstnancům školy popřála, aby tento školní rok proběhl příjemně, bez problémů a k všeobecné spokojenosti.
Srdečně vítáme prvňáčky, kteří začínají svou školní docházku – ať se jim vše
daří a najdou si brzy nové kamarády.
Hned první den nás svým nápadem překvapil pan školník Pavel Kučera.
Děti i zaměstnance vítal jako každé školní ráno s úsměvem – a tento první
den měl navíc pro dospělé i pro děti připravené nejen sladkosti, ale i stylové
oblečení. Děkujeme za příjemné zpestření prvního dne školy.
BZ

Začátek školního roku byl
i začátkem školní docházky
pro 15 nových školáčků.
Do 1. A třídy nastoupili: David Bělonožník, Adéla Brožová, Ondřej Hudák,
Jimmy Hýbl, Aneta Chmelíková, Antonín
Javůrek, Alena Kalousková, Alice Kubíčková, Filip Kynčl, Langerová Nicol, Lucie
Pohořalá, Jan Prokeš, Tomáš Seidl, Filip
Škoda a Vojtěch Šturma.
Přejeme jim hodně úspěchů, nových
vědomostí a dovedností, spoustu nových
zážitků a nových kamarádů.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
1. ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
• Zahájení školního roku v pondělí 1. 9. 2014 v 8:00 hodin
• První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 29. 1. 2015
• Druhé pololetí bude ukončeno v úterý 30. 6. 2015
2. VYSVĚDČENÍ
• Vysvědčení za první pololetí bude vydáno ve čtvrtek 29. 1. 2015
• Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v úterý 30. 6. 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

3. PRÁZDNINY
Podzimní prázdniny – pondělí 27. 10. a středa 29. 10. 2014
Vánoční prázdniny trvají od pondělí 22. 12. 2014 do pátku
2. 1. 2015
Vyučování začne v pondělí 5. 1. 2015
Pololetní prázdniny jsou v pátek 30. 1. 2015
Jarní prázdniny trvají od pondělí 2. 2. do neděle 8. 2. 2015
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 2. 4. a pátek 3. 4. 2015
Hlavní prázdniny trvají – od středy 1. 7. do pondělí 31. 8. 2015
Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. 9. 2015

4. ŘEDITELSKÁ VOLNA
• V případě objektivních důvodů budou ředitelská volna včas
oznámena dětem i rodičům.

16

•
•
•
•
•
•

5. STÁTNÍ SVÁTKY
Neděle 28. 9. 2014 – Den české státnosti
Úterý 28. 10. 2014 – Den vzniku samostatného Československa
Pondělí 17. 11. 2014 – Den boje za svobodu a demokracii
Pondělí 6. 4. 2015 – Pondělí velikonoční
Pátek 1. 5. 2015 – Svátek práce
Pátek 8. 5. 2015 – Den vítězství

6. ZÁPIS DO I. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
• Zápis se koná ve čtvrtek 22. 1. 2015

PRONÁJEM BYTU

INZERCE

Pronajmu byt 2+kk v Rokytnici nad Jizerou u Dolního náměstí,
v novém cihlovém domě „manhattan“. K bytu náleží sklep, byt
má balkon, vestavěnou kuchyňskou linku, jinak je nezařízený.
Byt je čistý, vymalovaný. Koupelna a WC jsou oddělené.
• Byt volný od srpna 2014.
• Nájem 5.000,- Kč plus poplatky cca 1.700,- Kč.
• Další info na tel.: +420 605 125 366.
9-10/2014

Rokytnický zpravodaj

Život na základní škole
Od 1. 1. 2014 došlo ke sloučení praktické a speciální třídy se základní školou. Stejně jako na jaře, tak i v tomto školním roce učitelé
základní školy učí i v praktické a speciální třídě a děti těchto tříd
docházejí na některé předměty do učeben hlavní budovy ZŠ. Veškerých akcí, kurzů, besed, projektů apod. se účastníme samozřejmě
společně.
Od 1. 9. 2014 nastoupila paní Mgr. Jana Janouchová do funkce
zástupce ředitele základní školy – po odchodu pana Mgr. Jaroslava
Buluška do důchodu. Bude mít na starosti praktické a speciální třídy, ale samozřejmě i běžný chod základní školy. Bude plnit rovněž
funkci výchovného poradce. Přejeme jí, ať se jí práce daří a je v ní
spokojená.

Od začátku tohoto školního roku nastoupila na naši školu také
nová paní učitelka, Mgr. Renata Vácová, která k nám přichází ze Základní školy v Písku. Bude u nás učit hlavně matematiku, ale i další
předměty. Věříme, že se jí u nás bude líbit a rovněž ona bude v práci
spokojená.
Od 1. 9. 2014 odešel do důchodu dlouholetý pracovník školy,
oblíbený učitel a stejně tak oblíbený kolega – pan Mgr. Jaroslav Bulušek. Všichni mu přejeme v dalších letech klid, pevné zdraví a spokojenost. Již nyní víme, že se na něho, díky jeho dlouholetým zkušenostem, budeme obracet s prosbami o radu a případnou výpomoc.
BZ

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Závěr školního roku byl pro nás výjimečný tím, že výuka skončila již v polovině června, vzhledem k přestavbě školy. Školní družina byla
v provozu až do konce června. My jsme tento čas využili k turisticko-poznávací činnosti.
Vyráželi jsme do blízkého i vzdáleného okolí. Navštívili jsme výstavu ve „Starém kravíně“ ve Františkově, vyšlápli jsme si na Stážník a do
sousedního Jablonce nad Jizerou, kde se nám líbí lesopark s atrakcemi pro děti a řeka Jizera se svými kameny. Harrachov jsme prošli od
Mumlavského vodopádu přes Liščí stezku k průlezkovému hradu, kde jsme se vyřádili. V Bozkovských jeskyních jsme obdivovali, co dokáže
příroda. Vydali jsme se i do Liberecké Zoo a to díky paní Kobosové, která nám obstarala volné vstupenky. Prožili jsme krásný slunný den a na
závěr jsme se domů vraceli vláčkem, který byl pro nás velkým zážitkem.
Prožili jsme krásných čtrnáct dní, na které budeme vzpomínat.
Školní družina

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 V HORNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
A je tu zase září a s ním nový
školní rok. Pro některé děti již rok
poslední a pro jiné ten první, plný
očekávání. První školní rok v naší
mateřské škole má před sebou
i naše nová paní učitelka Sylva
Martinková. Touto cestou ještě
dodatečně děkujeme za práci
paní učitelce Lucce Jedličkové
a přejeme ji v osobním i pracovním životě hodně úspěchů.
Blíží se podzim a my máme
před sebou první část ročního
plánu. Když se vydaří „babí léto“,
bývá podzim opravdu krásný
i s proměnlivým počasím. S dětmi pozorujeme změny v přírodě, barevné listí na stromech, dozrávání ovoce a zeleniny, jak se příroda
chystá na zimu.
10. 9. 2014 začínáme s plaveckým výcvikem, čeká nás 10 lekcí
v jilemnickém bazénu. Plánujeme i celodenní výlet do Liberce, a poRokytnický zpravodaj

9-10/2014

lodenní pěší výlet do Františkova.
Dále navštívíme divadelní představení v Jablonci nad Jizerou a ve Vysokém nad Jizerou. Před poutí nás
čeká tradiční běh „O pouťový koláč“. Ve spolupráci s DDM zahájíme
kroužky keramiky, country tanečky,
dovedné ruce a kroužek flétny.
Bude-li opravdu krásný podzim,
užijeme si ho při dopoledním i odpoledním pobytu na naší zahrádce.
Moc si přejeme, aby zima byla
letos ta pravá „krkonošská“, spousta sněhu, sluníčka a zimních radovánek ke spokojenosti dětí.
Ať se nám nový školní rok a hlavně dětem vydaří, aby měly po
letech na co vzpomínat.
Kolektiv MŠ Horní
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ZPRÁVY Z DDM
Přehled aktuální nabídky kroužků pro děti, předškolní děti, dospělé a rodiče s dětmi je k dispozici na www.ddmrokytnice.cz.

NAPSALI
NÁM
Vážení,

obracím se na Vás jménem
členů oddílu kuželek Jiskry
Nový Bor, jehož jsem organizačním pracovníkem. Dlouhodobé soutěže proti týmu
Vašeho kuželkářského klubu
sice nehrajeme, ale už mnoho
let velice rádi a v hojném počtu jezdíme do Rokytnice n. J.
na tradiční turnaj dvojic. A vím
velmi dobře, že takových, jako
jsme my, je víc. Budete-li se
ptát PROČ, je naše odpověď
docela snadná – pro skvěle připravenou kuželnu, báječnou
atmosféru a opravdu srdečné, až rodinné zázemí, které
tam vytvářejí a podílejí se na
něm především Eva a Zdeněk
Novotní, za což jim patří náš
veliký DÍK. Cítíme se tam u Vás
prostě dobře. Hry se účastní
většina hráčů našeho oddílu
a rádi s námi jezdívají i naši
fanoušci, protože tento „zájezd“ má u nás již svoji letitou
tradici. Ti, kterým to okolnosti
dovolí, si obvykle pobyt ve Vašem krásném městě prodlouží
i přes celý víkend a vím, že i oni
jsou vždy velice spokojení.

INZERCE

Přáli bychom si proto, aby
toto vše zůstalo zachováno
i do příštích roků a budeme
se tak moci vždy opět těšit na
viděnou!
- Daniela Žďárková -
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AU PAIR POBYTY V ZAHRANIČÍ
Jedna z nejjednodušších možností, jak s nízkými náklady
strávit delší čas v zahraničí. Díky programu získáte skvělou
znalost cizího jazyka, zkušenosti s pobytem v zahraničí,
samostatnost, nové přátele a nezapomenutelné zážitky.
Stačí zkušenosti s dětmi a chuť vycestovat.
MOŽNÉ I LETNÍ POBYTY!
USA, VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO, HOLANDSKO,
NĚMECKO, RAKOUSKO, ŠPANĚLSKO, ITÁLIE,
ŠVÝCARSKO, FRANCIE, BELGIE.
COOL TIP : Věděli jste, že Au Pair může jet
s COOLAGENT kolem světa s počáteční investicí
jen1.590 Kč?*

ROK NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ
ROK NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ
Skvělá možnost, jak si zlepšit Vaše jazykové znalosti
v krátkém čase. Pobyty již od dvou týdnů. Speciální
kurzy pro teenagery, rodiče s dětmi, učitele, skupiny atd.
Veškeré kalkulace a konzultace jsou ZDARMA.
USA, VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO, HOLANDSKO,
NĚMECKO, RAKOUSKO, ŠPANĚLSKO, ITÁLIE,
ŠVÝCARSKO, FRANCIE, BELGIE.
COOL TIP : Víte, že s COOLAGENT můžete studovat
ve Velké Británii i zdarma v rámci kurzů podporovaných Evropskou unií a akreditovaných
British Council?*

PRACOVNÍ PROGRAMY V ZAHRANIČÍ

Studovat na střední škole v zahraničí je skvělá příležitost, jak
poznat jiný školní systém a kulturu, zlepšit se v cizím jazyce
a strávit několik měsíců v cizí zemi.

Chcete získat pracovní zkušenosti a praxi v zahraničí?
Vyberte si jeden z nabízených států. Možnost společného
vycestování PÁRŮ, a to i přes LETNÍ PRÁZDNINY!

USA, VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO, KANADA,
NĚMECKO, FRANCIE, ITÁLIE, ARGENTINA A JINÉ.

VELKÁ BRITÁNIE, IRSKO, ŘECKO, ŠPANĚLSKO,
ITÁLIE, PORTUGALSKO, RAKOUSKO, USA,
KANADA, AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND.

COOL TIP : Víte, že COOLAGENT má téměř 20
let zkušeností a tisíce spokojených klientů včetně
těch, kteří studovali na středních školách po celém
světě?*

COOL TIP : Víte, že s COOLAGENT můžete získat
praxi také třeba na Mallorce, Krétě či Floridě?*

 Je to tak. Některé Au Pair absolvují pobyt ve Velké Británii (zákl.
program. poplatek od 1.590 Kč), poté odjedou do USA (letenku hradí
rodina) a poté odjedou na studijně-pracovní pobyt do Austrálie či na
Nový Zéland (na cestau si našetří z kapesného v USA).
 Příklad jazykového programu v Británii: 4-týdenní kurz všeobecné angličtiny v akreditované jazykové škole s ubytováním v hostitelské rodině
jen 19 880 Kč (každoročně listopad-únor)
COOLAGENT zajišťuje pobyty v zahraničí od roku 1995 a patří
k nejvýznamnějším agenturám v ČR a SR.
V nabídce pracovních programů jsou i exkluzivní destinace
jako Mallorca, Ibiza, řecké ostrovy či exotická Florida včetně
zábavných parků.

Kontakt COOLAGENT
COOLAGENT BRNO
Europair s.r. o., Divadelní 4, 602 00 Brno
+420 542 215 116, +420 777 124 368, brno@coolagent.cz
BEZPLATNÁ LINKA z celé ČR:
800-1-AGENT (tj. 800-1-24368)

COOLAGENT PRAHA
Europair s.r. o., Pálác Chicago, Národní třída 32, 110 00 Praha 1
tel: 296 246 111, fax: 296 246 246, studium@coolagent.cz

www.coolagent.cz

• ANGLIČTINA •

S novou učebnicí – praktická, jednoduchá se základy gramatiky.
Vše v odpovědích s možností sebehodnocení podle návodu a konverzačními cvičeními pro domluvení.
Požadavek – věnovat 10 – 15 minut denně!
Celoroční školné: 3.800,- Kč.
Registrace a úvod ve čtvrtek 25. 9. 2014 od 17:00 hodin.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Rokytnici nad Jizerou – místnost vedle městské knihovny (vchod od požární zbrojnice).
Prof. Karel (Charles) Piršel, Ing. Dr. Ed. – Tel.: +420 736 60 82 28
9-10/2014

Rokytnický zpravodaj

ZPRÁVIČKY Z DOMOVA DŮCHODCŮ
Zašlete nám hlas na www.cesky-goodwill.cz

Kuchyňský kout je již v provozu

Český Goodwill oceňuje podnikatele a společnosti, kterých si
lidé váží za jejich odpovědný přístup k podnikání.
Na webu cesky-goodwill.cz se všichni finálně nominovaní, bez
výjimky, budou ucházet o Vaši přízeň v kategorii OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU. V této kategorii budete moci pro Vašeho favorita
hlasovat on-line od 1. do 30. září 2014 a přímo tak ovlivnit, kdo je pro
Vás tím opravdovým vzorem.
Nominováni byli pracovníci domova důchodců Rokytnice nad Jizerou za:
„Neuvěřitelný, vstřícný, empatický a individuální přístup pracovníků ke klientům domova, vytvoření příjemného prostředí, jak ze
strany pracovníků, tak i vytvoření podmínek a aktivizačních činností,
ve kterých se klienti cítí jako doma, jako například: Není nad vůni
čerstvě zalité kávy a teplého jablečného štrúdlů… o to větší radost je
z prožitku, když si to mohou připravit klienti a stráví čas příjemnou
činností, kterou zvládají.“
Děkujeme za Vaši podporu.
Mgr. Helena Housová, ředitelka

ve společném prostoru klientů 2 oddělení. Přání našich klientů
bylo vyslyšeno a díky dárcům splněno, tímto bychom chtěli ještě jednou vyjádřit poděkování za podporu a zaslání finančních prostředků
a omlouváme se všem nejmenovaným a především Klubu důchodců
v Rokytnici nad Jizerou, kteří nám rovněž přispěli a my jim nepoděkovali, neboť se k nám jmenný seznam dárců nedostal.
Kuchyňský kout je již využíván od běžného uvaření odpolední
kávy se společným posezením s přáteli až po pečení štrúdlu a hlavně
houbovce. To byste měli vidět, jak se většina klientů do pečení zapojila. Zpočátku velký obdiv nad košem plného hub a následně se klienti
pustili do čištění, krájení…pečení a proč ne? Vždyť jsou to činnosti,
které v životě dělali a houby?!… to je něco. Po celém domově se linula vůně houbovce a přilákala i ty, kteří se aktivit obávají zúčastňovat.
Tímto Vás zveme na oficiální otevření kuchyňského koutu
s ochutnávkou výrobků našich klientů, které se bude konat 7. 10.
2014 od 10:30 hodin v rámci Dne otevřených dveří.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Helena Housová, ředitelka

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou srdečně zve rodinné příslušníky a veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se koná 7. 10. 2014 od 9:00 – 15:30 hod.
Oficiální otevření kuchyňského koutu od 10:30 hod.
Přijďte se podívat, jak se nám tu v domově žije.
Pro zájemce, kteří přijedou vybraným autobusem, je ze zastávky Rokytnice nad Jizerou,
hostinec U Kroupů zajištěn odvoz do Domova důchodců a zpět.
Jablonec nad Jizerou, náměstí – 10:08 hodin (odjezd zpátky 11:42 hodin), 13:17 hodin (odjezd zpátky 14:41 hodin)
Rokytnice nad Jizerou, náměstí – 9:26 hodin (odjezd zpátky 11:35 hodin), 13:41 hodin (odjezd zpátky 15:16 hodin)

SVAZEK MĚST A OBCÍ INFORMUJE
Razítkovací hra pro děti a hravé dospělé
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu,
prostřednictvím EU, finanční podporu ve výši 3 094 928,48 Kč na realizaci projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“.
Projekt byl zahájen, bude aplikován do podmínek nejvyšších českých hor a jejich podhůří. Ukončen bude v září roku 2015.
Partnery jsou Sdružení Podzvičinsko, Revitalizace Kuks o.p.s.
a ZOO Dvůr Králové a.s.
Projekt obsahuje řadu zajímavých aktivit, které budou v nadcházejícím období nabídnuty zájemcům a veřejnosti. Jednou z nich je
razítkovací hra „Pohádkové Krkonoše“ a „Pohádkové Podkrkonoší“.
Bude sestavena tak, aby do svého dění vtáhla široké spektrum lidí
různých věkových skupin, a prostřednictvím zajímavých méně známých míst pobídla k dalšímu poznávání nejvyšších českých hor a jejich podhůří. Smyslem je podnítit především u rodin s dětmi a mládeží poptávku po zajímavých trasách i v méně známých lokalitách.
Rokytnický zpravodaj

9-10/2014

Zájemce o razítkovací hru získá v krkonošských informačních centrech popis s pravidly, mapku s kontakty, předtištěná okénka na jednotlivá razítka, zákresy razítkovacích míst s popisem co zajímavého
se dá zažít a vidět... Tyto a další informace budou na jednom podkladu, kromě češtiny, vytištěny pro zahraniční účastníky také v němčině,
polštině a angličtině.
Ústředním motivem dvoudílné razítkovací hry je nejenom návštěva Pohádkových Krkonoš, ale i pobídka k cestování do Pohádkového
Podkrkonoší do míst jako je např. Zoologická zahrada ve Dvoře Králové, hrad Pecka, hospital Kuks či vyhlídka na Zvičině a jiné.
Cílem hry je provést nejenom exponovanými lokalitami regionu,
ale přivést i do částí méně notoricky známých a přitom k návštěvě
a poznání jako stvořených.
Dáša Palátková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROKYTNICE N. J.
Cvičný požár v I. zóně
Krkonošského národního parku
V úterý 5. 8. 2014 proběhlo v I. zóně Krkonošského národního
parku mezinárodní taktické cvičení jednotek požární ochrany. Šlo
o historicky první cvičení ve zvláštním stupni poplachu zaměřené
na pozemní jednotky. Námět uvedl hasiče do řešení mimořádné
události, při které došlo k požáru trávy a nízkých jehličnatých dřevin
zhruba 500 m do Vosecké boudy. Vlivem větru se požár rozšířil směrem k Prameni Labe.
Ohlášením na tísňovou linku 112 tak v 15 hodin odstartovala
akce, kterou Krkonoše nepamatují. Po nezpevněných cestách najíždí do vrcholových partií hasičská technika a jsou monitorovány
dojezdové časy, stanovené zásady společného zásahu v příhraniční
oblasti, jsou ověřovány technicko-taktické parametry mobilní požární techniky a procvičuje se komunikace jednotek mezi sebou i ke
zřízenému štábu. Cílem hasičů je dopravit dostatek požární vody
a technických prostředků k zastavení šíření požáru na cestě Česko-polského přátelství a na cestě Pramen Labe – Česká budka.

sousedé a že je jejich vybavení kompatibilní – například hasičské
armatury, kterými si mohou vypomoci při napojování hadic.
Na druhou stranu hasiči zjistili, že hašení rozsáhlého lesního požáru
v těžce přístupném terénu by se neobešlo bez problémů. Přes veškerou snahu hasiči nedisponují technikou, která by byla schopná zajistit
dostatečné dojezdové časy do I. zóny Krkonošského národního parku
a v počáteční fázi dodat potřebné množství vody. Během vyhodnocení cvičení tak budou prováděny další výpočty a možné varianty. Potíže
chtějí řešit i orgány místní samosprávy a jednou z možností, jak dané
území lépe zabezpečit, je získání nové techniky z unijních zdrojů. Vážnost situace nepodceňují ani představitelé Krkonošského národního
parku, kterým Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje děkuje za
možnost uspořádat cvičení v takovém rozsahu.
Zúčastněné jednotky České republiky: Za HZS LK Tanvald, Jilemnice, Semily, Liberec, za dobrovolné jednotky Harrachov, Rokytnice
nad Jizerou, Vítkovice v Krkonoších, Jilemnice, Špindlerův Mlýn.
Jednotky požární ochrany Polské republiky: profesionální sbor
Jelenia Góra a dobrovolné jednotky Jelenia Góra Sobieszów, Szklarska Poreba, Piechowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary.
Zdroj: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – www.hzslk.cz

Místo zásahu je rozděleno do třech úseků a hasiči spolupracují
se svými polskými kolegy. V jedné lokalitě probíhá kyvadlová doprava k Vosecké boudě, kde je zdrojem požární vody řeka Mumlava. Odtud je vytvořeno dopravní hadicové vedení na druhý úsek.
V druhém úseku jde o kombinovanou dopravu vody po požářišti od
Tvarožníku směrem na Českou budku a v tomto případě je zřízeno
čerpací stanoviště z hydrantového zasněžovacího systému. Ze třetí
strany funguje dálková doprava vody od Pramene Labe. V průběhu cvičení jsou vytvořeny téměř 2 kilometry hadicového vedení do
míst, která nejsou přístupná stávající technikou.
Cvičení ukázalo spoustu pozitiv. Velkým plusem byl kontakt českých a polských jednotek, které si udělaly obrázek, čím disponují

Toto cvičení bylo realizováno v rámci projektu
„Přeshraniční spolupráce hasičských sborů
v Krkonoších“
Projekt „Přeshraniční spolupráce hasičských sborů v Krkonoších“ realizuje Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci s polským
partnerem, kterým je Powiat Jeleniogórski (Okresní úřad v Jelenie
Góře). Projekt je podpořen z Fondu malých projektů spravovaném
Euroregionem NISA v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 11.195,29 eur, příspěvek ERDF činí
9.515,99 eur.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Miroslavu Štěpánkovi a zaměstnancům jeho firmy za spolupráci při výcviku našich členů ve
vyprošťování osob z havarovaných vozidel, za umožnění výcviku v areálu firmy STEMRO (uhelné sklady) a za poskytnutí autovraků.
Velitel JSDH Rokytnice nad Jizerou
Volf Zdeněk
Rokytnický zpravodaj
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KULTURNÍ SERVIS

Rokytnice nad Jizerou
• 4. 10. – Pouťové Naboso ve Šnekolendu od 20:00 hodin.
• 10. 10. – Techtle Mechtle uvedou nový pořad TRAVESTI REVUE
2106 v Kulturním domě od 19:00 hodin. Vstupné 230,- v předprodeji (informační centrum), 250,- na místě.
• 17. 10. – Parademarche na Háskově + rokytnická kapela RAPPL
a DJ Libor Saska. Vstupné 100,-.
• 6. 12. Vánoční trhy.
• 20. – 22. 2. – Pašeráckej vejkend.

OKOLÍ
• 4. 10. – Drakiáda na Kozákově, 13:00 – 15:00 pořádá KČT Semily.
• 10. 10. – Světáci – Divadelní společnost Háta od 19:00 hodin, SD
JILM Jilemnice. Vstup 350,- / 330,-.
• 10. – 18. 10. – Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou – XLV. národní přehlídka venkovských divadelních souborů.
• 11. 10. – Podzimní trh v Libštátě – v Kulturním domě od 8:30
do 12:00 hodin.
• 11. 10. – Škwor v Továrně v Jilemnici od 20:30 hodin. Vstupné
240,-. Předprodej: TIC.
• 12. 10. – Jak byla vosa Marcelka ráda, že je – od 15:00 hodin,
vstupné 50,-. SD JILM Jilemnice.
• 13. 10. – Vražedný pátek, od 19:30 hodin (vstup 290,-/270,-). SD
JILM Jilemnice.
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• 16. – 18. 10. – Semilský paroháč v Kulturním centru Golf v Semilech. Nesoutěžní přehlídka alternativních divadel.
• 20. 10. – Argentina a Chile – poutavé vyprávění od 18:00 hodin
(vstup 80,-) v SD JILM Jilemnice.
• 23. – 26. 10. – Výstava exotického ptactva – Kulturní centrum
Golf Semily. Pořádá ZO ČSCHDZ Semily.
• 30. 10. – Marcela Holanová s kapelou zazpívá svoje největší hity.
Od 19:30 hodin (vstup 200,-/250,-)
• 24. – 26. 10. – Mezinárodní festival outdoorových filmů v Harrachově v hotelu Fit Fun.
• 28. 10. – AFRICKÁ KRÁLOVNA – v sále KC Golf Semily od 19:00
hodin. Vstupné 250,-.
• 7. 11. Vladimír Mišík & ETC v Kulturním domě v Jablonci nad Jizerou. Vstupenky: přízemí 250,-; balkón 200,-. Předprodej: Městská knihovna J. n. J.
• 12. 11. – Věra Špinarová a Adam Pavlík BAND – KC Golf Semily
od 19:00 hodin. Vstupné: 390,- .
• 16. 11. – Veselé písničky v podání VESELÉ TROJKY Pavla Kršky
od 18:00 hodin v Kulturním domě v Jablonci nad Jizerou. Vstupné: přízemí 150,- ; balkón 120,-. Předprodej: Městská knihovna
J. n. J.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovna má konečně nová okna, vstupní dveře a fasádu. Celá budova má příjemné barvy a je na ní radost pohledět. Změna
je patrná také uvnitř knihovny, kde je zase
o něco více světleji a útulněji. Snad ještě letos dojde i na venkovní zeď, která má slíbený nátěr a ozelenění.

Chtěla bych našim čtenářům poděkovat
za trpělivost a pochopení – knihovna byla
uzavřená dva měsíce, ale jak se ukázalo hned
v červnu, bylo to nezbytné opatření. Před
výměnou oken, malováním a úpravou podlahy, bylo nutné vše zakrýt proti prachu. Nábytek se musel částečně vystěhovat, kam se
dalo, a to včetně knih, které musely předtím
opustit regály. A potom zase všechno zpět

a opakovaný úklid. Vše komplikovalo úplné
odpojení telefonu i internetu. Upozornění
o uzavírce knihovny bylo kromě oznámení
ve Zpravodaji a na KT, také na vchodových
dveřích, ke kterým se ne každý odvážil přijít.
Různé práce probíhaly neustále a přístup
do knihovny byl velmi problematický, a to
i tehdy, když se v červnu
(ještě) a v srpnu (už zase)
půjčovalo. Někoho lešení
dokonce odradilo úplně,
což mne dodatečně mrzí.
I přesto je na místě, ocenit
ty pracovníky stavební firmy, kteří se k návštěvníkům
knihovny chovali slušně
a práci kvůli jejich bezpečnosti přerušovali. Všichni
jsme to nakonec ve zdraví
přežili a až skončí poslední
práce a úklid okolí, budeme spokojeni úplně. Byla to
velká investiční akce a také
„lidská“ zkušenost. Každý,
na koho jsem se obrátila s dotazem či prosbou, mi většinou ochotně pomohl. A když
se občas něco proti plánu zadrhlo, nezbylo
mi než se s tím smířit. Důležitá byla snaha
a slušné jednání všech zúčastněných. Ráda
bych proto poděkovala Ing. arch. Kučerové za pomoc knihovně, zejména při všech
jednáních a za vstřícný přístup též Ing. Beranovi a stavbyvedoucímu p. Kočímu. Také

děkuji p. starostovi za zachování bříz před
knihovnou a za příspěvek na malování či
zvelebení okolí knihovny.
Po vstupu do budovy, budete nejspíš
překvapeni novou výzdobou chodby. Jejím
autorem je David Dolenský (*1993) z Jesenného, student VOŠ Václava Hollara v Praze.
Jeho dílo vzniklo během čtyř srpnových dní,
kdy David se zaujetím pracoval doslova od
rána do noci. Poradil si výborně s prostorem
chodby a bylo velmi zajímavé sledovat výtvarné postupy a jednotlivé fáze díla. David
výtvarně tvoří již několik let a má s podobnými zadáními dost zkušeností, a to nejen
v interiéru (v dětském koutku semilské nemocnice jsou k vidění jeho zase úplně jiné
obrázky). Kromě dalších výtvarných aktivit
je spolutvůrcem studentského časopisu
Redway. Originální podobu knihovní a školní chodby oceňují děti i dospělí. A já věřím
tomu, že nám takhle hezká vydrží dlouho.
Na shledanou v knihovně! S.Valášková

Nové knihy na září
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Körnerová – Třetí přístav
»» Janečková – Deník Gréty Kaiserové
»» Harmel – Sladké zapomínání
»» Legardinier – Zítra začnu nový život
»» Thomas – Iris a Ruby
»» Steel – Do skonání času
»» Roberts – Dům na útesu
»» Stimson – Hra na lež
»» Forman – Jen jeden den

»» March – Můj život, moje rodina
a Meryl Streepová
»» Backman – Muž jménem Ove
»» Stork – Marcelo ve skutečném světě
»» Guenassia – Vysněný život Ernesta G.
»» Sánchez – Co skrývá tvé jméno
Humor:
»» Jonasson – Analfabetka, která uměla
počítat
»» Šťastná – Šťastná kniha (fejetony)

»» Mlynářová – Požitkářka
»» Hník – Poslední noc s M. (povídky)
Autobiografie, skutečné osudy,
deníky:
»» Smetanová – Sonjin deník
»» Trachta – Tichý dech
»» Lohmannová – Osm týdnů v blázinci
»» Romanová – Milosrdný spánek
(Příběhy z anesteziologie)

Napětí, detektivky:
»» Francis – Odmítnutí poslušnosti
»» Penny – Zátiší
»» Jungstedt – Vražedné léto
»» Vondruška – Smrt ve Vratislavi
»» Forsyth – Seznam smrti
»» Pospíšilová – V pekle ptáci nezpívají
»» Adler Olsen – Washingtonský dekret
»» Howey – Silo (sci-fi, dystopie)
»» Frost – Z hrobu (Noční lovci 7.)

Nové knihy na říjen
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Jackson – Smolný rok
»» Gier – Mafie matek
»» Bloom – Žádný sex, je úterý
»» Cotugno – Umět milovat
»» Johnson – Sultánova žena
»» Mandausová – Slunečnice
»» Martišková – Zůstaň se mnou, lásko!
»» Kostka – Deštivý den
»» MacDonaldová – Kam létají vrány
»» Delacourt – Seznam mých přání
Rokytnický zpravodaj
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»» Wallant – Nájemníci pana Moonblooma
»» Šabach – S jedním uchem naveselo
(povídky)
Romány pro mladší dospělé
(starší dospívající):
»» Sepetys – Potrhaná křídla
»» Dicks – Paměti imaginárního
kamaráda
»» McCahan – Cizí slovo láska
»» Allen – Dívka, která sahala po hvězdách

»» Payne – Brenda Veliká (humor)
»» Payne – Americké krásky (humor)
Napětí:
»» Crombie – Zvuk rozbitého skla
»» Läckberg – Andělíčkářka
»» Theorin – Mlýny osudu
»» Bauerová – Odvrácená strana
»» Enger – Instinkt dravce
»» Miloszewski – Zrnko pravdy

Skutečné osudy, životopisy,
deníky:
»» Demick – Není co závidět. Obyčejné
životy v Severní Koreji
»» Illies – 1913. Léto jednoho století
»» Iturbe - Osvětimská knihovnice
»» Vladislav – Otevřený deník
»» Němec – Dějiny světla
»» Padevět – Průvodce protektorátní
Prahou. Místa-události-lidé.
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Nové knihy v oddělení pro děti a mládež – podzim 2014
Pro začínající čtenáře, nejmladší
školáky, předškoláky (a jejich
rodiče)
»» O líné babičce (Kastnerová)
»» Šmudla se ztratil (Webb)
»» Johanka z parku (Březinová)
»» O Vendulce a drakovi (Vhrsti)
»» Mokré pohádky (Pospíšilová)
»» Klára a bubáci (Nagyová-Džerengová)
»» Případy detektiva Kláska a opičáka
Jojíka (Rožnovská)
»» Velký případ školního detektiva
(Pospíšilová)
»» O vlkovi se sklerózou (Reschová)

»» Madlenka a brejličky (Zemanová)
»» Písmenka a pan Antonín (Závadová)
»» Dušinka víla věcí (Stará)
»» Dědečku, vyprávěj (Špaček)
»» Anička v Austrálii (Peroutková)
Pro větší čtenáře
»» Kinney – Deník malého poseroutky
8. Fakt smůla
»» Russell – Deník mimoňky 5. Příběhy
nerozumný poradkyně
»» Cooper – Drby z dívčích záchodů
»» Gardner – Tři vypečení sledi (Vílí
detektivní kancelář Křídla a spol. 2)

»» Hunter – Zákon smečky. Mrtvé město
(zvířecí fantasy sága)
»» Richardson – Další příběhy z babiččina
košíku
»» Taragel - Pohádky pro neposlušné
děti a jejich starostlivé rodiče
»» Fry – Povedená partička. Past na
surovce
Pro dospívající čtenáře
dívky:
»» Bradley – Vražda není hra (Případ
Flavie de Luce)
»» Hawkins – Čarodějnice z Hex Hall.

Démon z Hex Hall. Bitva o Hex Hall
»» Hartman – Příběh draků. Serafína
kluci (i holky):
»» Opráski sčeskí historje 2
»» Torday – Poslední divočina
»» Grylls – Cesta vlka (Mise přežít)
»» Moers – Město snících knih
»» Ness – Volání netvora
Zábavně-naučná literatura:
»» Malý řezbář
»» Jak se kreslí zvířata
»» Provázkové obrázky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum slaví v měsíci září 2014 tito naši spoluobčané:
80 let
81 let
82 let
83 let

Patočka Miloslav
Cimplová Milada
Kynčlová Alena
Ing. Kocourek Miroslav
Udatný Oldřich
Suchardová Zdeňka
Husenicová Zlatuška
Pavlatová Helena
Ledlová Maria
Řehořková Marie
Kynčl Bohumil
Soukupová Marie
Vaitová Věra

84 let

85 let
86 let
87 let

Holubec Jaroslav
Patočková Dagmar
Řehořek Vlastimil
Prokopcová Eva
Holubcová Anna
Pochopová Marie
Košťáková Anežka
Votočková Irena
Prajzler Karel
Chlupáčová Lidmila
Králíčková Libuše

88 let
89 let
92 let
93 let
96 let
99 let

Černý Jaroslav
Hermoch Jan
Sajdlová Štefania
Beldová Helena
Pitrmanová Božena
Horčičková Miluše
Kaprasová Věra

Všem oslavencům
blahopřejeme!

Pozvánka na Vánoční trhy
v Rokytnici nad Jizerou 6. 12. 2014
Zastavte se v předvánočním shonu a udělejte si čas na poslech
koled a známých vánočních písniček. Vyzdobené a romanticky
osvětlené stánky s pestrým sortimentem vás určitě potěší. Drobné dárky, vánoční ozdoby a dekorace, svíčky a jiné drobnosti tak
nezbytné k vytvoření vánoční atmosféry na vás budou čekat v sobotu odpoledne tradičně na Dolním náměstí od 13.00 hodin.
Přijďte nejen za nákupy, popovídejte si se známými nad provoněným vánočním pečivem a připijte si horkým punčem.
Lucie Lukešová
Dovolujeme si nabídnout občanům a podnikatelům z Rokytnice nad Jizerou aktivní účast na těchto trzích, tím je myšleno prodej
zboží vánočního charakteru. Prodejní stánek i jeho označení Vám
zajistíme. Zdůrazňujeme, že účast na těchto trzích je bezplatná,
ale je nutné účast včas nahlásit.
Kontaktní osoba: Lucie Lukešová
(tel. 481 522 001, infocentrum@mesto-rokytnice.cz)
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MÁTE SLOVO
K předvolební kampani
Na začátku srpna se do rokytnických domácností dostal leták
jedné z kandidujících volebních stran do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou. K našemu podivu je v něm, mimo jiné, uváděna
informace o tom, jak zástupci městského úřadu nechtěli v posledním čísle Rokytnického zpravodaje zveřejnit předvolební leták s tím,
že předvolení boj byl asi lehce začat.
Vzhledem k tomu, že informace v letáku uváděné považuji za jednostranné, ráda bych některé věci uvedla na pravou míru.
Uzávěrka Rokytnického zpravodaje byla opravdu 31. 7. 2014, ale
v tomto termínu teprve probíhala lhůta pro podávání kandidátních
listin. Ačkoliv byla kandidátní listina politického hnutí ANO 2011
ve stanoveném termínu (do 5. 8. 2014) opravdu řádně přijata, neznamená to, že v té době již byla pravomocně schválená a platná.
Proces rozhodování o schválení kandidátních listin trval podle zákona až do 23. 8. 2014, přičemž následovala další lhůta pro možné
odvolání k příslušnému soudu pro všechny kandidující. Lze říct, že
až 28. 8. 2014 bylo možné oficiálně uveřejnit schválený registr kandidujících volebních stran včetně kandidátů. Tyto lhůty si na úřadě
nevymýšlíme, jsou dány zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.

Další věcí je, že obecní noviny a zpravodaje musí dávat rovné
příležitosti všem. Čtenáři Rokytnického zpravodaje mi určitě dají za
pravdu, že již několik let není zveřejňování vlastních názorů a připomínek v rubrice „Máte slovo“ nijak omezováno. V předvolebním
čase je ale situace složitější. Již minimálně po třetí funguje pravidlo,
že předvolební číslo vychází o několik týdnů dřív (v předstihu před
volbami) a je v něm dán rovný prostor pro všechny kandidující, a to
zdarma.
Asi by nebylo nic proti ničemu, kdyby se tato možnost dala
i v srpnovém čísle (opominu-li, že v té době nikdo neměl platnou
a pravomocnou kandidátní listinu), ale o této možnosti by musely
vědět a využít ji všechny kandidující strany, což se nestalo.
To, že nebyl v posledním čísle Rokytnického zpravodaje leták
ANO 2011 zveřejněn, bylo z prostých – výše popsaných důvodů, nikoliv z důvodu ovlivňovat volby. Věc byla v té době konzultována
i s řádným zmocněncem volební strany ANO 2011, který tento závěr
bez námitek odsouhlasil.
Volební výsledky, naštěstí, mají stále v rukou pouze voliči v Rokytnici nad Jizerou a ti, pokud mají zájem, se k podstatným informacím vždy dostanou.
Martina Šubrtová – za městský úřad

Reakce na články „Ze života vozíčkáře…“
Od počátku letošního roku v každém čísle Rokytnického zpravodaje vycházejí články, v nichž pan Seidl kritizuje lyžařský oddíl,
tělovýchovnou jednotu Spartak a akciovou
společnost Spartak Rokytnice. Na kritiku má
samozřejmě právo. Měla by však být pravdivá a ne účelově zaměřená.
Pan Seidl v Rokytnickém zpravodaji 01–
02/2014 uvedl, že byl v listopadu roku 2013
přijat do TJ – oddíl LK a měsíc na to vyloučen z lyžařského klubu a zároveň z TJ. Toto
není zcela pravda, neboť Stanovy TJ jasně
definují přijetí člena do oddílu/klubu: „Členem TJ se může stát fyzická osoba, která
získala souhlas výboru oddílu se zařazením
své osoby do oddílu“. Bohužel pan Seidl nezískal souhlas výboru oddílu LK, ale přihlášku mu pouze podepsal tehdejší předseda LK
pan Jirman bez souhlasu výboru LK. Výbor
TJ se domníval, že výbor LK postupoval dle
Stanov, když panu Seidlovi 4. 12. 2013 členství zrušil pro nesprávný postup při přijímání člena do TJ. Rozhodnutí výboru LK plně
respektoval výbor TJ, protože se domníval,
že výbor LK postupoval dle platných Stanov.
Koncem ledna letošního roku podal pan
Seidl k Okresnímu soudu v Semilech na TJ
Spartak žalobu na určení, zda jeho vyloučení z TJ bylo v souladu se zákonem a stanovami TJ. Po doručení žaloby výbor lyžařského
klubu své stanovisko dne 17. 2. 2014 přehodnotil a pana Seidla přijal do lyžařského
klubu. Toto rozhodnutí také potvrdil výbor
TJ na svém zasedání dne 19. 2. 2014. Místo očekávaného zpětvzetí žaloby, pan Seidl
Rokytnický zpravodaj
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požaduje po TJ v návrhu na mimosoudní
narovnání 150.000,- Kč. Tento návrh TJ
neakceptovala a začala se připravovat na
soudní jednání, které bylo stanoveno na
10. 6. 2014. Z tohoto důvodu si TJ musela
zajistit právní zastupování v této věci. Toto
jednání bylo na žádost právního zástupce
pana Seidla odročeno, a to na 15. 7. 2014
z důvodu dalšího pokusu o mimosoudní narovnání. Tentokrát pan Seidl prostřednictvím advokátní kanceláře Matas požaduje
34.510,- Kč a 20 % výše soudního poplatku. Ani na tento návrh TJ Spartak po poradě
se svým právním zástupcem nepřistoupila
a dále se připravovala na soudní jednání.
V den stanoveného soudního jednání do AK
Schmitz, která zastupuje TJ, přišel návrh na
částečné uznání žaloby-nároku pana Seidla.
Soud rozhodl, že pan Seidl je členem TJ, a ta
mu má uhradit 20.140,-Kč. TJ Spartak toto
akceptovala a soudem stanovenou částku
zaplatila. Advokátní kanceláři, která TJ zastupovala, bylo uhrazeno tělovýchovnou
jednotou 8.750,- Kč.
V den rozhodnutí soudu ale už pan Seidl
není členem lyžařského klubu. Na vlastní žádost přešel dne 22. 4. 2014 do oddílu ASPV.
Stalo se tak po konferenci lyžařského klubu
konané dne 28. 3. 2014, kde pan Seidl kandidoval do výboru lyžařského klubu a také
jako delegát na konferenci celé TJ. Ani v jedné volbě neuspěl, což okomentoval ve Zpravodaji březen/duben 2014, cituji: „O naše
názory nikdo nestál“. Pan Seidl tak moc
chtěl v lyžařském klubu „pracovat“, že po

jeho volebním nezdaru přešel „pracovat“
do oddílu ASPV. Celou záležitost ohledně
členství a vyvolaném soudním sporu otáčí
proti členům bývalého výboru LK, že kauzou
finančně právě oni poškodili TJ Spartak.
Následně na konferenci celé TJ, které se
může kromě zvolených delegátů zúčastnit
každý člen TJ jako host, se nechal slyšet,
že chce kandidovat do výboru TJ. Když byl
dotázán, proč nekandidoval do představenstva akciové společnosti, aby mohl změnit,
podle něho, špatné hospodaření a.s., odpověděl, že představenstvo jsou jen loutky, za
jejichž nitky tahá výbor TJ.
V posledním Rokytnickém zpravodaji 05-06/2014 pan Seidl popisuje dle něho
nesprávný průběh hlasování na konferenci
konané dne 23. 5. 2014. Hlasování na konferenci bylo vždy v souladu se zákonem
a Stanovami. Pan Seidl se mylně domnívá,
že delegát, který se zdrží hlasování, by neměl být započten do celkového výsledku.
Stanovy TJ jasně říkají: „Není – li stanoveno
jinak, usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně
nadpoloviční většina přítomných členů orgánu“. Jinak řečeno: přítomní jsou i ti, co se
zdrželi hlasování.
Pan Seidl uvedl, že důvodem ke vstoupení do LK je získání zvýhodněného skipasu.
Dle pana Seidla takto uvažují i jiní členové
TJ Spartak. Toto prohlásil na schůzi výboru
LK dne 2. 12. 2013. Stále jen kritizuje vedení
LK i TJ, přitom dosud nenavrhl nějaký konstruktivní a smysluplný nápad ke zlepšení
činnosti LK a TJ. Zveřejňovat zkreslené eko-
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nomické úvahy je zavádějící. Obzvlášť od
člověka, který se do Rokytnice přistěhoval
v roce 2009 a se zdejším podnikáním v oblasti provozování lyžařského střediska nemá
zkušenosti.
Pan Seidl však i přes upozornění, aby
nezveřejňoval polopravdy a zkreslené in-

formace, ve zveřejňování dále pokračuje.
A to nejen v místním Rokytnickém zpravodaji, ale i na webových stránkách své strany
ANO, BUDE LÍP a v regionálním tisku 5+2
DNY.
V jednom se ale dá s panem Seidlem
souhlasit. Ve volbách bychom měli volit ta-

kové kandidáty, které dobře známe a kterým důvěřujeme.
Projednáno na V TJ dne 10. 9. 2014
Za Výbor TJ:
předseda TJ Spartak Slavomil Braun

Ze života vozíčkáře v Rokytnici č. 5
Vznik, důsledky, průběh a možná poučení pro někoho, kdo bude
chtít aneb vozíčkářem snadno a rychle.
Jsem pro některé asi náplava z Prahy. Když jsem byl malý, otec
pracoval jako mistr v Montovaných stavbách. Ze zbytků po stavbách v Praze si téměř svépomocí postavili Roxanu pod Studenovem
a vlastnili také chalupu Barborku. Proto jsem od mala jezdil do Rokytnice na dětské tábory v zimě i v létě a později, kdy to šlo. Na
louce, kde nyní bydlíme, jsem se naučil lyžovat. Otci byla nabízena
pozice správce na Roxaně, ale rodiče asi neměli dost odvahy z Prahy
odejít.
Rokytnici jsem si zamiloval. Je zde sychravo, ale krásně. V roce
1988 jsem dostudoval průmyslovou školu (obor technické zařízení
budov). Už od mala jsem chodil s tátou na melouchy zedničit. Jako
mladý přidavač jsem musel všechno mýt a uklízet a táta už seděl
u svačiny. V té době se mi to moc nelíbilo, ale byly to první peníze,
které jsem si vlastníma rukama vydělal a patřičně si jich vážil. Po
vystudování jsem nastoupil na stavby jako mistr stavební výroby. Od
roku 1989 mě čekala vojna. Po ní jsem se na stavby vrátil.
V roce 1991 se mi stal těžký úraz z vlastní blbosti. Slavili jsme
v práci 24. 4. 1991 Jiřího a ve 22 hodin jsem se rozhodl pro odchod
domů, protože mne to nebavilo. Co následovalo, si již nepamatuji. Probudil jsem se v motolské nemocnici a nic jsem necítil. Bylo
mi celkem fajn až do chvíle, než mi sdělili další informace. Byl jsem
sražen vagónem do žlabu mezi kolejemi ve stanici metra Jinonická
v 1/3 kolejiště od vjezdu. Naštěstí jsem stál, tak mne vlak jen svou
rychlostí odhodil na zem. Tenkrát museli rozpojit vagóny, aby mě
mohli vyndat. Bylo štěstí, že mi vlak nic neuřízl. Vzhledem k tomu,
že mi naměřili jen 1,5 promile a měl jsem 90 kg, tak opravdu nevím,
co způsobilo takovou paseku. Pravděpodobně jsem nechtěl čekat
na další metro, protože jsem nastupoval v Butovicích (předcházející
zastávka).
Od té doby neslavím Jiřího a ani jim nepřeji. Tato v začátku malá
nevinná blbost mi následně změnila celý život. Po 7hodinové prvotní operaci, ½ ročním pobytu v nemocnici na Bulovce, dalších pěti
operacích a čtyřech letech rehabilitací jsem se zvedl z vozíku a začal
chodit o holích. Mojí klikou bylo štěstí na lékaře, který mne operoval a rehabilitační personál v Kladrubech, jenž mne z toho doslova
vykopal.
Vzhledem k tomu, že jsem se doma nudil, chtěl jsem opět do
práce a mezi lidi. Na stavbu to ještě nešlo, tak jsem nastoupil do
stavebnin IPS nejprve jako prodavač, později jako zásobovač. V té
době chodilo přes naše stavebniny zboží za půl miliardy pro jednotlivé závody IPS. Byla to výborná škola obchodu.
V roce 1997 mi narostla sebedůvěra, měl jsem pocit, že nejsem
dostatečně ohodnocen a osamostatnil jsem se. Jako invalidu vás nikdo nezaměstná a dostatečně nezaplatí, tak jsem začal obchodovat
se stavebními hmotami. V roce 1998 jsme s kamarády založili stavební firmu. Do roku 2010 jsem spoluvlastnil ještě dvě. Pobyt na
stavbě jsem měl vždy radši než v kanceláři. Naše průměrné roční
obraty se pohybovaly od 10 do 30 miliónů a zaměstnávali jsme 10
a více zaměstnanců.
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V roce 2001 se nám narodila neposedná dvojčata. Následně roku
2004 jsme si zakoupili malinkou chaloupku ve Sklenařicích nad školou. Hlavním důvodem bylo, aby se děti dostaly na vzduch a na vesnici. Měly zde časem více kamarádů než v Praze a okolní příroda je
přitahovala. Začaly zde lyžovat za Vysoké n. J. u pana Kučery, aby se
nenudily. Jejich lyžování přerostlo do podoby, že jsme bývali v Praze
jen od pondělí do čtvrtka a Praha se nám změnila v ubytovnu. Jezdili
jsme sem přes celý rok na veškerý volný čas a dovolené.
V roce 2008 se mi zdraví začalo po malém úrazu postupně zhoršovat. V srpnu 2009 jsem našel inzerát o prodeji domu naproti Barborce v Rokytnici nad Jizerou, tak jsme se s manželkou vydali na něj
podívat. Po návratu domů přirozeně vyplynulo, že dům zakoupíme,
v Praze vše prodáme a odstěhujeme se do Rokytnice. Děti tuto změnu s radostí uvítaly. Stále ještě netuší, co jim to v budoucnu přinese
za starosti. Já jsem měl množství lidí a pracovního stresu stejně dost.
Jsem rád, že mé děti budou mít v Rokytnici hezké mládí. Zatím
je to asi to nejlepší, co jsem ve svém životě udělal. Nejtěžší je se
rozhodnout, co je důležité, dělat minimum kompromisů a zásadně si
nenechat s…t na hlavu. Člověk musí mít hrdost hlavně před sebou.
Co říkají ostatní, není až tak důležité.
Stále jsem se bohužel honil do práce do Prahy. Můj zdravotní stav
v lednu 2010 skončil epileptickým záchvatem, který trval opakovaně
3 dny. Následujících 12 dní jsem se zase začínal orientovat. Úsměvné bylo, když se mi vracela paměť. Konečně jsem pochopil, jak to
funguje, když o ni přicházíte. Je to dobré, nebolí to (tato poznámka byla pouze k rozveselení). Samozřejmě, že skutečnost tak veselá
není. Vyplynulo z toho, že jsem ukončil veškeré podnikání. V té době
již bylo stavebnictví stejně v úpadku.
V dubnu 24. 4. 2012 jsem odešel do nemocnice na opravu zpevnění páteře. V prosinci jsem se vrátil z nemocnice a rehabilitací opět
na vozíku. To datum mě snad pronásleduje. Bohužel jsem tedy opět
na začátku. Rozdíl je akorát v tom, že jsem poněkud starší, nikam
nespěchám, mladistvá dravost již u mě není, mám rodinu a pečující
manželku.
Chtěl jsem vám tímto článkem sdělit upozornění o mylné myšlence, že to bez vás nefunguje. Opravdu funguje, jen si to musíte
připustit, slevit nebo si najít spolehlivé spolupracovníky. Jinak vás
může potkat to, co mě. Různé zdravotní komplikace (kromě vlastní
blbosti) jsou plíživé a neposílají vizitku. Já jsem se sem odstěhoval
hlavně kvůli dětem a dále, abych se dočkal, pokud to půjde, dlouhého stáří. To by se mi v Praze asi nestalo. Každý den je dobrý. Učte
se z chyb druhých.
To byl článek o mě. Změnil se mi celý život a vrátil jsem se po
svých šlépějích do Rokytnice nad Jizerou. Kdyby se mi nestal tento
úraz, asi by můj život vypadal jinak. Jsem ale rád, že to tak je. Možná
by to mohlo být horší.
Zdravím všechny z Rokytnice, kteří můj článek dočetli.
Michal Seidl
mob: 602 334 517, seidl111@gmail.com, www.proski-rokytnice.cz
9-10/2014
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SPORT
FOTBAL

KUŽELKY

Fotbalový oddíl při
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou hlásí:
Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk!

Pomalu nám začíná podzim a s ním i kuželkářská sezóna. Od
začátku září probíhá Rokytnická liga neregistrovaných. Do
letošního ročníku se přihlásilo 20 družstev, které jsou rozděleny do dvou skupin.

Máš-li zájem o fotbal a není ti víc jak 11 let,
pak zavolej trenérovi panu Miroslavu Dlouhému a budeš
moci trénovat a hrát okresní přebor – starší přípravka.
Naše průběžné výsledky jsou vynikající: ze 14ti družstev
jsme na krásném druhém místě!
Na tebe na tvé kamarády se těší
Trenér (tel.: 604 816 065)

TENIS
Ve dnech 11. – 15. 8. proběhl v našem tenisovém areálu
u haly týdenní tenisový kemp pro děti z prvních až pátých
tříd. I když počasí nebylo zrovna ideální, hrálo se denně
a kemp vedený trenéry Šetkou a Doubkem se vydařil. Celkem se zúčastnilo 13 dětí, z toho bylo 9 dětí z Rokytnice.
děkuji PD

• A: VOS Jičín, Lanovkáři, Ski veterans team, Odpadlíci, Blatouch, TJ národní výbor, (na)mazaný koule, Na poslední
chvíli, Twistr, Bolule
• B: MY, Hatomast, SKP Harrachov, Větrováci, Buchty z letní, Blue Effect, PKB, Do počtu, -11, Silnice Jičín
• Hracími dny jsou úterý, středa, čtvrtek vždy od 16:30 h.
V pátek 12. 9. 2014 začala i soutěž registrovaných. Družstvo
„A“ , které hraje 3. ligu, z důvodu absence 4-dráhové kuželny
v Rokytnici nad Jizerou, opět musí dojíždět na své domácí
zápasy na kuželnu do Vrchlabí. Družstvo „B“ hraje Východočeský přebor a družstvo „C“ hraje Východočeskou soutěž.
Hrací dny jsou každý pátek od 17:00 hodin. Tímto zveme
všechny příznivce na kuželnu – PŘIJĎTE NÁM ZAFANDIT!

VOLEJBAL

Kroužek Volejbalu pro mládež 2014-15
•
•
•
•
•
•
•

Pro členy TJ Spartak Rokytnice zdarma
Smíšené družstvo chlapci + dívky
Pro děti od 8 -15 let
Středa, pátek
Venku za halou, nebo na kurtech
V zimě v hale TJ Spartak
Letní týdenní soustředění s finančním příspěvkem
TJ Spartak Rokytnice
• Družstvo je přihlášené do oblastního přeboru
• Přebor probíhá ve vybraných víkendech turnajovou
formou
• Tréninky úterý a čtvrtek od 17.00 hod.

Dne 6. a 7. 9. proběhl na tenisových kurtech pod sportovní
halou již 7. ročník turnaje v tenise Rokytnice open, kterého se zúčastnilo
16 mužů a 1 žena!
V nedělním finále
obhájil loňské vítězství Michal Svoboda z Berouna,
kde porazil domácího Karla Kučeru.
Děkujeme za podporu hlavním sponzorům TJ Spartak
a panu Štensovi
z penzionu Helena.
Díky PD
Rokytnický zpravodaj
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Termíny soutěží:
• Ohrazenice: Neděle 14.9.2014
• Turnov: Neděle 21.9.2014
• Semily: Neděle 28.9.2014
• Semily: Neděle 17.5.2015
• Ohrazenice: Neděle 24.5.2015
• Turnov: Neděle 31.5.2015
Uvítáme pomoc s dozorem a odvozem dětí na mistrovská
utkání v těchto termínech! Zatelefonujte!
TJ Spartak Rokytnice, o.s.
www.spartak-rokytnice.cz, www.volejbal-rokytnice.cz
předseda volejbalu Zbyněk Neumann
tel.: 777 689 489, info@rssemily.cz
Trenéři:
Anička Prokůpková – tel.: 606 434 222
Broněk Patočka – tel.: 604 423 068
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SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 13. září 2014
slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Přivítáni byli:

Rejmanová Sára

Janoušková Denisa

Horáková Magdalena

Kašpar David

Hornová Eliška

Šimůnková Anabela

Drábek Jan

Petráň Dominik

Děkujeme paní učitelce Sylvě Martínkové a dětem z Mateřské školy v Horní Rokytnici za velmi hezké básničky.
Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001
nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 30. 11. 2014. Sazba & tisk SURA s. r. o.

