Rokytnický zpravodaj
Ročník 2015

září / říjen

Cena 18,- Kč

Letošní ohlédnutí za táborem na louce pod Sovím vrchem
Při přebírání táborových věcí se mi ruka
natáhla po umolousaném papíru, na kterém
měl Míra připraven text, dost možná právě
do Rokytnického zpravodaje:
„Stojíme v řadě před táborníky nastoupenými ve tvaru podkovy. Stožár za našimi zády
vrhá v narudlých paprscích zapadajícího slunce dlouhý stín. Jako obrovské sluneční hodiny,
které neúprosně odměřují náš čas. Vedoucí
jeden za druhým oznamují jména těch, kteří

nejvíce zabodovali. Zvoní keramické medaile.
Za etapovou hru, za olympiády klasickou i potrhlou. Za celotáborové bodování, zrcadlící,
vedle schopnosti uklidit si stan, hlavně umění
hrát fér, podat pomocnou ruku – zkrátka být
kamarádem. Za anketu Holka a kluk Slunce,
v níž nejsympatičtější Ona a On celého tábora
obdrží keramické slunce místo medaile. Dík ale
patří všem, velkým i malým, kteří svou trochou
dobré vůle přispěli k tomu, že oněch dvakrát čtrnáct dní bylo naplněno převážně pohodou a lze

říci – povedlo se. Už je rozdáno. Apollón sjel se
svým ohnivým vozem za hradbu lesa na obzoru. Sluneční hodiny se zastavily. Letos už není co
měřit. Balíme. Je konec…..“
Dovolte mi doufat, že sluneční hodiny příští rok opět budou měřit táborový čas na louce pod Sovím vrchem v Mařenicích!
Za Soví vrch, o.s.
Markéta Šmídová

Poděkování
Dovolte nám poděkovat všem, kteří se přišli
v sobotu 5. září 2015 na louku u kapličky rozloučit
s naším kamarádem Mirkem Štajerem.
Děkujeme všem, kteří nabídli a podali pomocnou ruku; Městu Rokytnice nad Jizerou a Zemexu
za poskytnutí prostoru a posekání louky.
Kromě podaných rukou se objevilo také množství nabídek na finanční pomoc – dary máme uložené na účtu a věříme, že pomocí nich bude vybudováno důstojné místo, kde si budeme moci na Mirka
Štajera vzpomenout.
Markéta Šmídová a Zdeněk Kubíček

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
•• Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150013 – Dětská hřiště – dodávka
a montáž herních prvků společnosti TR
Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587 za nabídnutou cenu
464.114,- Kč včetně DPH. Realizace se
předpokládá v roce 2016.
•• Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150014 – Lanovka – dodávka a montáž herního prvku společnosti Hřiště
hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČ: 03673073 za nabídnutou cenu
97.463,08 Kč včetně DPH.
•• Radě města bylo navrženo jmenovat zástupce vedoucího Drobných služeb města
pana Milana Lukeše, a to kvůli zabezpečení zastupování v době nemoci nebo
dovolených a zlepšení organizace i řízení
práce. Do funkce zástupce bylo navrženo
jmenovat pana Karla Mrázka. Rada města
tento návrh schválila.
•• Radě města byla předložena zpráva
o hospodaření Víceúčelového kabelového
rozvodu (kabelová televize) Města Rokytnice nad Jizerou ke dni 30. 6. 2015. RM
vzala zprávu na vědomí.
•• Rada města schválila uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rokytnice nad
Jizerou a paní Márií Soukupovou, Rokytnice nad Jizerou, o poskytnutí účelového
finančního daru ve výši 10.000,- Kč na
pokládku zámkové dlažby na části ppč.
2952/1 v k.ú. Dolní Rokytnice před novinovým stánkem.
•• Rada města byla informována o pos
kytnutí finančního příspěvku ve výši
50.000,- Kč z Ministerstva kultury z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na „Opravu kapličky v Rokytně“. Opravy spočívaly v obnově vnitřních
a vnějších omítek, podlahy a ve vnějších
úpravách. Očistily se a vyrovnaly kamenné stupně před vchodem do kapličky
a zhotovil se kamenný okapový chodníček kolem kapličky v šířce 0,5 m. Kaplička
v Rokytně je kompletně opravená, toto
byly poslední stavební opravy, které bylo
nutno provést. Celkové náklady na tuto
akci činí 74.450,- Kč. V loňském roce se
opravil krov, který byl v havarijním stavu,
vyměnila se stará střešní krytina, na korouhvi se osadila nová čočka, osadila se
nová dveřní výplň a opravilo se okno.
•• Rada města projednala předběžný návrh programu následujícího veřejného
zasedání zastupitelstva města. Vzhledem k obsáhlosti jednotlivých bodů bylo

rozhodnuto, že program bude rozdělen
a projednán na dvou samostatných jednáních. RM zároveň stanovila termíny
těchto dvou jednání, a to 23. září 2015
a 14. října 2015.
•• Rada města posoudila nabídky doručené
v rámci výběrového řízení na pacht lesních pozemků ve vlastnictví města. V rámci stanovené lhůty byla doručena pouze
jediná nabídka, kterou podala Správa
KRNAP. K posouzení nabídky byl přizván
rovněž konzultant z firmy Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., která je zpracovatelem Lesního hospodářského plánu pro
lesní hospodářský celek Město Rokytnici
nad Jizerou. Dle vyjádření odborného
zástupce firmy jediná doručená nabídka odpovídá podmínkám a požadavkům
zveřejněným v oznámení záměru pachtu
a nabízená výše ročního pachtovného
odpovídá plánované výši těžby. Tuto nabídku lze tedy akceptovat. Členové rady
města však vzali v potaz i požadavek jednoho ze zastupitelů, který by rád prověřil možnost samostatného hospodaření
v městských lesích. Tato možnost by spočívala v uzavření smlouvy o dílo s osobou
či firmou, která má oprávnění a odbornou
způsobilost k činnosti odborného lesního
hospodáře ve smyslu § 37 lesního zákona,
čímž by byla zajištěna odbornost hospodaření a ostatní činnosti by město realizovalo samostatně v rámci hospodářské
činnosti. Z tohoto důvodu a také z důvodu
obdržení pouze jediné nabídky rada města rozhodla o zrušení výběrového řízení
na pacht lesních pozemků ve vlastnictví
města.
•• Rada města byla informována, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznámilo, že
projekt „Zpřístupnění Městského informačního centra a vybudování hygienického zázemí pro handicapované turisty“
byl v Programu Cestování dostupné všem
v 1. výzvě 2015 doporučen k poskytnutí dotace jako náhradní. V Národním
programu podpory cestovního ruchu
v současné době byla uvolněna rezerva
finančních prostředků a jeden žadatel od
dotace odstoupil, proto se uvolnily finan
ční prostředky na tuto akci. Ministerstvo
pro místní rozvoj poskytne dotaci ve výši
273.000,- Kč. Podmínkou však je realizace
projektu ještě v letošním roce a to včetně
jeho vyúčtování.
•• Radě města byl předložen návrh smlouvy mezi Městem Rokytnice nad Jizerou
a Správou KRNAP o podmínkách prová-
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města,

NOVÁ SLUŽBA V ROKYTNICI NAD JIZEROU:

www.mesto-rokytnice.cz

SURA s.r.o. • Dolní náměstí • www.sura-reklama.cz

včetně rozprav a diskusí k jednotlivým bodům, jsou v plném
znění včetně audiovizuálního záznamu ZM zveřejněny na
webových stránkách města:
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••

dění stavby Vyhlídky nad Rokytnicí, které
mají být realizovány na pozemcích Správy
KRNAP. Vlastník pozemků (Správa KRNAP)
souhlasí se zajištěním udržitelnosti projektu, následnou péčí a s údržbou projektu nejméně 10 let od ukončení realizace
projektu. RM uzavření smlouvy schválila.
Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150017 „Výměna lamp VO podél silnice II/294 Horní Rokytnice“ firmě OAZA-NET spol. s r.o., se sídlem Dr. M. Horákové 81/117, 460 06 Liberec VI, IČ 47282711
za nabídnutou cenu 458.169,- Kč včetně
DPH.
Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Oprava cesty ke
kapličce na Kostelním vrchu“ ze Státního
fondu životního prostředí ČR z Programu
podpory obcí ležících v regionech národních parků – Podprogram IV.2 Podpora
infrastruktury a vybavenosti obcí – IV.2
a Enviromentálně šetrná infrastruktura.
Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Územní studie
propojení a rozvoje stávajících lyžařských
areálů Studenov a Horní Domky“ ze Státního fondu životního prostředí ČR z Prog
ramu podpory obcí ležících v regionech
národních parků – Podprogram IV.4 Podpora zpracování rozvojových dokumentů.
Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Elektroskútr pro
MÚ Rokytnice nad Jizerou“ ze Státního
fondu životního prostředí ČR z Programu
podpory obcí ležících v regionech národních parků – Podprogram IV.5 Podpora
ekologicky příznivé dopravy v národních
parcích.
Rada města schválila zadání veřejné zakázky č. 20150018 „Schodišťová plošina
pro handicapované“ firmě ITS Praha spol.
s r.o., se sídlem Brněnská 537, Modřice, IČ: 43004408 za nabídnutou cenu
280.720,- Kč včetně DPH.
Rada města schválila zadání veřejné zakázky č. 20150019 „Stavební úpravy na
Městském úřadě“ Stavební firmě Janda s.r.o., se sídlem Jablonec nad Jizerou
322, IČ: 25992813 za nabídnutou cenu
272.548,69 Kč včetně DPH.
Rada města byla informována o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje – ve výši 300.000,- Kč na pořízení
9místného dopravního automobilu pro
JSDH Rokytnice nad Jizerou. Celkové výdaje projektu jsou 850.000,- Kč.

KOPIE DO A0
9-10/2015
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Zastupitelstvo města dne 23. 9. 2015
Zastupitelstvo města dne
23. září 2015 přijalo následující usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo:
•• program jednání.
•• ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Michal Seidl, Ing. Antonín Blomer, návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata,
PaedDr. Eva Maloňová, Ing. Jaroslav Bulušek a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou.
•• zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
města ze dne 24. 6. 2015
•• rozpočtové opatření č. 5/2015 a pověřilo Petru Stojanovou provedením těchto
schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2015.
•• rozpočtové opatření č. 6/2015 a pověřuje Petru Stojanovou provedením těchto
schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2015.
•• dodatek č. 2 Smlouvy o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu
číslo 2010-4354-GU a pověřilo starostu
města Ing. Petra Matyáše podpisem tohoto dodatku.
•• prodej části ppč. 209/4 v k. ú. Dolní Rokytnice paní Renatě Machové, nar. 3. 2. 1967,
bytem Dolní Rokytnice 142, 512 44 Rokytnice nad Jizerou za cenu 400,- Kč/m² a za
podmínek stanovených v usnesení č. 155
ze dne 24. 6. 2015.
•• prodej části ppč. 1243/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Ing. Silvestru Arpovi,
nar. 19. 4. 1961, bytem Křečovice 74, 257
56 Křečovice za cenu 200,- Kč/m².
•• směnu částí ppč. 1021 v k. ú. Rokytno
v Krkonoších (vlastník Město) za část ppč.
693/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších a části
ppč. 26/1 v k. ú. Dolní Rokytnice (vlastník
JUDr. Mika). Geometrické zaměření zajistí
Město, náklady na zaměření uhradí JUDr.
Mika Zdeněk.
•• prodej části stpč. 672 v k. ú. Dolní Rokytnice za cenu 400,- Kč/m² a za úhradu nákladů spojených s realizací prodeje a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
prodej části stpč. 672 v k. ú. Dolní Rokytnice, budoucí kupující ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02.
•• záměr prodeje ppč. 52, části ppč. 51 a části ppč. 1063/6 v k. ú. Rokytno v Krkonoších za cenu 110,- Kč/m² s tím, že z ppč.
51 bude od komunikace odměřen pruh
o šíři 1 m. Geometrické zaměření zajistí na
vlastní náklady žadatelé, na základě dohody s Miličovými Janou a Rudolfem, Miličem Petrem a bude provedeno za účasti
zástupce města.
•• záměr prodeje části ppč. 51 v k. ú. Rokytno
v Krkonoších za cenu 110,- Kč/m² s tím, že
z ppč. 51 bude od komunikace odměřen
pruh o šíři 1 m. Geometrické zaměření zaRokytnický zpravodaj
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jistí na vlastní náklady žadatelé, na základě dohody s Mrázkem Karlem, Mrázkovou Hanou a Mrázkem Daliborem a bude
provedeno za účasti zástupce města.
záměr prodeje části ppč. 775/3 v k. ú. Dolní Rokytnice za cenu 170,- Kč/m² s tím,
že geometrické zaměření uhradí žadatel
a bude provedeno na základě dohody se
Simonou Pučelíkovou.
záměr prodeje části ppč. 775/3 v k. ú. Dolní Rokytnice za cenu 170,- Kč/m² s tím,
že geometrické zaměření uhradí žadatel
a bude provedeno na základě dohody se
Škrabálkovými Pavlem a Petrou.
záměr prodeje ppč. 1878/3 v k. ú. Dolní Rokytnice za cenu dle cenové mapy
200,- Kč/m².
podání žádosti o odkoupení ppč. 3118,
ppč. 3119 a části ppč. 3067 v k. ú. Dolní
Rokytnice od Správy železniční dopravní
cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259,
501 01 Hradec Králové.
záměr odkoupení stpč. 842, ppč. 1410/7,
části ppč. 1410/9 a části ppč. 1434/2 v k. ú.
Dolní Rokytnice a pověřuje starostu města jednáním s panem Pliskou ohledně
výše kupní ceny.
koupi pozemku parc. č. st. 743, o výměře
913 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí pozemku je stavba č.p. 187 (bydlení)
a koupi pozemku parc. č. 2250/2, o výměře 399 m2 (ostatní plocha), vše v obci
Rokytnice nad Jizerou, katastrální území
Horní Rokytnice nad Jizerou, od společnosti ROTEXTILE, a.s., v likvidaci, se sídlem
Horní Rokytnice 186, Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44, IČ 455 34 233, za kupní
cenu 1.500.000,- Kč, dále schválilo uzavření Kupní smlouvy v předloženém znění
a uzavření Smlouvy o advokátní úschově
prostřednictvím schovatele RIEDIGER. legal / tax, Denis Riediger (Rechtsanwalt),
se sídlem Rašínovo nábřeží 383/58, Praha
2, PSČ 128 00, evidenční číslo ČAK 50012,
v předloženém znění.
schvaluje koupi nemovitostí:
»» budova bez č.p. na st.p. č. 153/2, zastavěná plocha 1725 m²
»» budova č.p. 342 na st.p. č. 153/3, zastavěná plocha 354 m²
»» pozemek st.p. č. 153/2 o výměře
1725 m²
»» pozemek st.p. č. 153/3 o výměře 354 m²
»» pozemek st.p. č. 153/4 o výměře 22 m²
»» pozemek ppč. 780/1 o výměře 122 m²
»» pozemek ppč 782 o výměře 4572 m²
vše v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice
nad Jizerou, zapsaných na listu vlastnictví
č. 47 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, katastrální pracoviště Semily, a to za
cenu 375.000,- Kč.
znění kupní smlouvy a znění dohody
o kauci a pověřilo vedoucí účtárny Petru Stojanovou úhradou kauce ve výši
200.000,- Kč a starostu města Ing. Petra

Matyáše podpisem kupní smlouvy a dohody o kauci a jejich zasláním insolvenčnímu správci.
•• pořízení Územní studie propojení a rozvoje stávajících lyžařských areálů Studenov
a Horní Domky.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
•• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ke dni
31. 8. 2015.
•• informace o možnosti a o podmínkách
podání nabídky na koupi nemovitostí prodávaných v rámci insolvenčního řízení obchodní společnosti CFI Rezidence Rokytnice s.r.o. v likvidaci.
•• informace o vyjádření Ministerstva životního prostředí ČR k posudkům posuzujícím vliv letního provozu lanové dráhy na
Lysou horu.
•• znění Oznámení o výsledku posouzení posudků hodnotících vliv letního provozu lanové dráhy na Lysou horu Ministerstvem
životního prostředí ČR a pověřilo starostu
města Ing. Petra Matyáše podpisem tohoto oznámení.
•• Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 15. 6. do
31. 8. 2015.

Zastupitelstvo města zrušilo:
•• usnesení č. 73 ze dne 25. 2. 2015.
•• usnesení č. 147 ze dne 24. 6. 2015 a vzalo na vědomí podání zpětvzetí návrhu na
vklad.
•• usnesení č. 175 ze dne 5. 10. 2011.
•• usnesení č. 336 ze dne 10. 10. 2012.

Zastupitelstvo města neschválilo:
•• záměr prodeje části ppč. 2638/1 a části
ppč. 2915/3 v k. ú. Dolní Rokytnice.

Zastupitelstvo města odložilo:
•• projednání záměrů přestavby budovy bývalé základní školy v Horní Rokytnici nad
Jizerou na následující jednání zastupitelstva města.
•• projednání umístění Komunitního domu
seniorů a pověřilo starostu města za tímto účelem zabezpečením svolání veřejné
diskuse – kulatého stolu.

Zveme vás na

veřejné zasedání
zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat ve středu

14. října 2015 od 17.00 hodin
v jídelně Základní školy
Rokytnice nad Jizerou.
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Zprávy z městského úřadu
Úpravy veřejného prostranství Dolního náměstí
V letošním roce se zahájila další etapa drobných úprav Dolního
náměstí. Jeho podoba zejména po dostavbě obchodní pasáže byla
několik let neměnná. Postupně, i z iniciativy několika současných
a minulých zastupitelů, došlo k realizaci projektů, jejichž cílem je prostranství oživit, zpříjemnit, doplnit o prvky a detaily, které udělají náměstí zase o něco hezčí.
Začalo se například s výsadbou menších listnatých keřů v okolí
autobusové zastávky. Toto místo bylo původně zanedbané, trávník
vyšlapaný, bez přístřešku pro cestující. Po několika letech od výsadby
je vidět, že se úmysl podařil, keře se krásně rozrostly a místo je téměř
bezúdržbové.
Následovaly výsadby drobných keřů a úprava parku před základní
školou. I zde už je změna k lepšímu patrná. Oba vzrostlé smrky před
školou bychom letos chtěli zařadit do vánoční světelné výzdoby, která
se komplexně upravila již v loňském roce. Dolní náměstí se v posledních letech doplnilo i o květinovou výzdobu, a to včetně lamp veřejného osvětlení. K parkovým úpravám došlo i v okolí Pomníku padlým,
ovšem toto místo teprve změna čeká. Je nutný prořez keřů, doplnění
habrového plotu a řešení chodníčků.
V letošním roce se započalo s úpravou trávníku na Dolním náměstí. Vznikl jednoduchý projekt ze strany Ing. Jitky Novotné, jehož cílem
je tuto plochu oživit. Bylo vybudováno místo pro atypické lavičky pro
využití rodin s dětmi, část plochy bylo odtravněno a doplněno kamínky. Nyní se pracuje na výsadbě dalších drobných keřů podél chodníků. Kvůli extrémně suchému létu se ovšem nepodařilo keře vysázet již
o prázdninách. Vznikla rovněž nová plocha pro umístění pítka. Na tyto
práce by už v příštím roce mělo být navázáno – keřová výsadba podél
trávníku směrem k samoobsluze, chodníček od školy k samoobsluze
a pořízení pítka. V plánu je i výsadba trvalek podél chodníku.

Trochu netypickým prvkem je umístění lanovky pro děti na ploše
trávníku. Po prvních dnech provozu je ale zřejmé, že dětem udělala
velikou radost a náměstí po těchto změnách přece jenom trochu ožilo.
Všechny nové prvky jsou většinou mobilní, a pokud jednou dojde
k úplné rekonstrukci Dolního náměstí (očekává se po rekonstrukci
hlavní silnice v horizontu několika let), je kdykoliv možné jejich přemístění do jiných míst v Rokytnici nad Jizerou. Současná podoba
a úpravy jsou navrhovány tak, aby úplné rekonstrukci nebylo v budoucnosti bráněno, ale prostor Dolního náměstí byl již nyní postupně
zvelebován a řešen. V budoucnu pak bude dostatečný prostor pro
změny a další úpravy.
Úpravy Dolního náměstí by v letošním roce měly být dokončeny
nátěrem laviček a výsadbou keřů podél chodníku ve spolupráci se
Základní školou Rokytnice nad Jizerou. Děkujeme všem, kteří se na
úpravách podíleli, za pomoc a snahu o to, aby naše město vypadalo
zase o trochu krásněji. I malé plochy nebo detaily, na které se postupně dostává, v tomto směru pomáhají.

Udělení vlajky městu Rokytnice nad Jizerou
Ve čtvrtek 10. září 2015 se starosta Ing. Petr Matyáš zúčastnil slavnostního převzetí rozhodnutí o udělení vlajky městu Rokytnice nad Jizerou, a to z rukou předsedy Poslanecké sněmovny
Jana Hamáčka. Tato slavnostní ceremonie proběhla přímo v prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a účastnilo se jí dalších 34 jiných obcí.
Návrh nové vlajky byl schválen zastupitelstvem města již v letošním dubnu, následovalo
projednání žádosti Podvýborem pro heraldiku a vexilologii, který doporučil její schválení (právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny).
Součástí žádosti bylo i schválení popisu historického znaku města Rokytnice nad Jizerou,
kde ovšem město úspěšné nebylo z důvodu rozdílnosti názorů zpracovatele popisu znaku
a členů podvýboru. O této věci by měli zastupitelé znovu jednat ještě v tomto roce.
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Poškozování majetku města
Rokytnice nad Jizerou
V poslední době, bohužel, stále častěji dochází k ničení majetku města Rokytnice nad Jizerou ze strany
vandalů. Dochází zejména k poškozování dopravního
značení, v některých případech i květinové výzdoby, nádob na odpad apod. V některých oblastech kupodivu
i s pravidelnou přesností.
Můžeme to shrnout jednoduše.
Špatný vtip a zbytečně přidělávaná práce městu, rostoucí náklady na opravy a absolutní neúcta,
nezodpovědnost a lhostejnost jedinců vůči městu,
jeho obyvatelům a návštěvníkům.

Křížek na Studenově opraven po 193 letech
Letos v létě proběhla kompletní rekonstrukce křížku u tzv. Kasáren na rozcestí turistických cest na Studenově nad Rokytnicí
nad Jizerou. Tento křížek je jedním z největších z celkem dvaceti na území Rokytnice.
Kromě těchto křížků se v Rokytnici nachází
ještě 5 kapliček. Postupně se všechny rokytnické sakrální památky opravují a restaurují,
příběh opravy křížku na Studenově je ale výjimečný. Křížek z roku 1822 je umístěn tak tro-

chu na okraji zájmu na křižovatce lesních cest
ve výšce 930 m n. m. I přesto se o jeho opravu již před 12 či 13 lety snažila dvojice obyvatel osady Studenov. Byli jimi pan Jindřich
Seidl z Vilémova, který byl nájemcem objektu
„Kasáren“ a paní Anna Khunová, pražská malířka a chalupářka, z objektu č. p. 11 na Studenově. Jejich prvním zásahem bylo doplnění
chybějících kamenných kvádrů z podstavce
a ošetření Kristova těla zlacenkou. Tento první počin ale bohužel dlouho nevydržel – Krista našli na zemi s uraženýma rukama. Přesto
si řekli, že se do toho dají znovu. Paní Khunová odvezla tělo do Prahy s tím, že ho nechá
odborně ošetřit a poté dojde na další opravy.
Rodinné důvody jí ale neumožnily vrátit se do
Rokytnický zpravodaj
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Studenova dříve než za 11 let. Před dvěma
lety se ale Anna Khunová na studenovské
chalupě objevila a při rozhovoru se sousedem panem Rochovanským se dozvěděla,
co se za ta léta událo. Mezi novinkami, které
se vztahují k našemu křížku, byla především
smutná zpráva, že někdejší nájemce objektu
Kasáren Jindřich Seidl bohužel již není naživu. Současně s tímto si pan Rochovanský
povzdechl, že „…spolu s Jindřichem zmizel
i Kristus a křížek už nikdo nedá do pořádku…“. Na to ale paní Khunová odpověděla, že
kříž zůstal u ní v Praze, kde ho chtěla nechat
opravit, ale vzhledem k dalším okolnostem
k tomu nedošlo. Poté se domluvili, že ho při
další cestě do Rokytnice přiveze. V roce 2014
přinesl pan Rochovanský na rokytnickou radnici v kusu plátna zabalené tělo Krista, které
bylo původně umístěno na studenovském
křížku. V srpnu téhož roku se starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš účastnil jednání
s ředitelem Správy KRNAP Janem Hřebačkou,
kde mimo jiné otevřeli otázku opravy křížku,
který se nachází na pozemcích ve vlastnictví
národního parku. Rokytnický starosta požádal o souhlas s opravou. Ředitel Hřebačka
odpověděl, že tuto opravu zajistí Správa KRNAP. Téměř přesně rok od setkání starosty
Rokytnice a ředitele KRNAPu byla dokončena oprava křížku. Došlo k obnově kamenných základových stupňů, čištění, doplnění
vydroleného kamene na pískovcovém podstavci, ošetření všech kovových částí kříže
a především k vymodelování a novému odlití
uražených Kristových rukou. Zdálo by se, že
je obnova křížku hotova a bude možné celé
dílo zkompletovat na místě. Zbývalo ale ještě dořešit poslední velmi důležitý prvek – na
křížku totiž chyběla původní deska umístěná
na čelní straně kamenného dříku. Stejně jako
hodně jiných křížků, i tento byl poznamenán
zubem času a poválečnou dobou… Původní
deska s pravděpodobně německými nápisy
chyběla. Rozeběhlo se pátrání po její původní
podobě. Hledalo se mezi starými fotografiemi, v archivech, kontaktovali se pamětníci,
a dokonce se zprostředkovaně podařilo spojit i s pamětnicí dnes žijící v Německu. Pátrání
po původní podobě desky ale nebylo úspěš-

né a tak byl do nové mramorové desky vytesán nápis v češtině „Já jsem cesta“. Tento nápis odkazuje jak na duchovní rozměr křížku,
tak na umístění křížku na důležité křižovatce

historických cest – poštovní vedoucí z Rokytnice do Harrachova a obchodní spojující přes
hřebeny Krkonoš jizerské údolí a Slezsko.
Obnova křížku se velmi vydařila a doufejme,
že takto opravený vydrží alespoň dalších 193
let. Nyní zbývá už jen upravit okolí křížku
a umístit zde lavice a stůl k odpočinku turistů.
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Oznámení o výsledku posouzení posudků hodnotících vliv
letního provozu LD na Lysou horu
Ministerstvem životního prostředí ČR
Lanová dráha na Lysou horu byla od samého začátku svého vzniku (1996) povolena a postavena jako lanová dráha s výhradně zimním provozem. V té době však Rokytnice nad Jizerou byla stále ještě především průmyslové město. Převažujícím odvětvím byl textilní
a elektrotechnický průmysl. Od té doby však došlo k výrazným ekonomickým změnám, díky kterým v Rokytnici zanikly stovky pracovních
míst v průmyslovém odvětví. Naopak se ukázalo, že příležitostí do
budoucna může být rozvoj cestovního ruchu, především pak rozvoj
cestovního ruchu v letním a mimosezónním období. Tato skutečnost
přirozeně vyvolala četné snahy o zprovoznění lanové dráhy na Lysou
horu v letním období, neboť tento letní provoz LD by mohl být jednou
z výrazných atraktivit pro návštěvníky města.
V roce 2011 pak dlouholeté snahy o povolení letního provozu LD
na Lysou horu vyvrcholily podpisem Deklarace spolupráce ve věci letního provozu na Lysou horu, která byla podepsána zástupci Města
Rokytnice nad Jizerou, Spartak Rokytnice a.s., TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou, Spolku pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou a Petičního výboru za letní provoz lanové dráhy na Lysou horu,
představující zástupce široké veřejnosti.
Následně proběhla celá řada jednání se zástupci MŽP a Správy KRNAP, jejichž výsledkem byla dohoda o zpracování posudku vlivu letního provozu LD na Lysou horu, který by splňoval požadavky ve smyslu
a rozsahu přílohy č. 3 – oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění. Dohodnuto rovněž
bylo, že prosazovatelé letního provozu zadají zpracování posudku
zpracovateli, kterého si sami vyberou a totéž provede Správa KRNAP.
Na MŽP potom bude, aby prostudovalo oba posudky a následně rozhodlo o tom, zda je letní provoz LD na Lysou horu možný či nikoliv.
Ke zpracování posudků pak došlo v průběhu let 2012 a 2013. Obě
strany si následně během společného jednání představily závěry
svých posudků a shrnuly ty nejzásadnější argumenty. Oba posudky hodnotily více variant řešení, a to od tzv. varianty nulové – tedy
zachovávající současný stav bez letního provozu LD, přes variantu s
plnohodnotným letním provozem LD až po varianty s mezistanicí na
Krakonošově (Harrachovské) cestě s letním provozem LD právě do
této mezistanice. Posudek prosazovatelů letního provozu LD označil
jako nejlépe hodnocenou variantu s plnohodnotným letním provozem LD a opřel se zejména o skutečnost, že se nejedná o ochranu
území člověkem absolutně nedotknutého a vyzdvihl kladný vliv této
varianty na obyvatelstvo, sociálně ekonomické vlivy a faktor veřejného zdraví a pohody. Negativní vliv této varianty na životní prostředí
a na unikátní ekosystém vrcholu Lysé hory však tento posudek nevyloučil. Posudek zpracovaný zpracovateli vybranými Správou KRNAP
pak označil variantu s plnohodnotným letním provozem za variantu
s velmi významným negativním vlivem na životní prostředí a jako nejlepší variantu označil variantu nulovou, tedy zachovávající současný
stav, kdy je LD v provozu pouze v zimním období. Jako druhou přípustnou variantu pak uvedl variantu s mezistanicí na Krakonošově
(Harrachovské) cestě.
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Vzhledem k personálním a dalším změnám se s předáním obou
posudků k jejich posouzení MŽP čekalo do konce roku 2014. V květnu 2015 pak město obdrželo vyjádření MŽP, v jehož závěru stojí, že
po prostudování obou posudků je pro MŽP nejpřijatelnější zachování
stávajícího režimu, tzn. provoz LD na Lysou horu pouze v zimním období. Ministerstvo se tak jednoznačně kloní k tzv. nulové variantě, kterou z pohledu ochrany životního prostředí označily jako nejšetrnější
oba zpracované posudky. Argumenty vlivu na obyvatelstvo, sociálně
ekonomické vlivy a faktor veřejného zdraví a pohody tak podle MŽP
dostatečně nevyvažují negativní vlivy letního provozu LD na životní
prostředí. Jako další přípustná varianta k jednání je ve vyjádření MŽP
uvedena varianta s mezistanicí na Krakonošově (Harrachovské) cestě
s letním provozem LD do této mezistanice.
V červenci 2015 se pak uskutečnila schůzka podporovatelů letního
provozu LD, v rámci které byli seznámeni s obsahem vyjádření MŽP
k oběma posudkům, a v rámci které byl projednán další možný společný postup. Všichni zúčastnění konstatovali, že za dobu existence
LD na Lysou horu zde byla již celá řada nejrůznějších návrhů, jak zajistit letní provoz LD, nicméně poslední pokus v podobě zpracování
posudku vlivu letního provozu LD na Lysou horu, v rozsahu přílohy
č. 3 – oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na
životní prostředí, kterému předcházela celá řada jednání, byl tím nejkomplexnějším a v rámci platné legislativy tak bylo učiněno skutečně
maximum. Bohužel ani tato maximální snaha nepřinesla požadovaný
výsledek.
Signatáři Deklarace spolupráce ve věci letního provozu na Lysou
horu tak konstatují, že se jim, přes veškerou snahu, nepodařilo zajistit souhlas Ministerstva životního prostředí s letním provozem LD
na Lysou horu a v dalších úvahách, aktivitách a plánech, jak podpořit
rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou, bude nutné se obejít
bez možnosti letního provozu LD na Lysou horu ve stávající podobě.
Skutečnost, že konečná stanice LD na Lysou horu leží v I. zóně KRNAP,
je třeba brát jako limitující, i když si uvědomujeme, že Rokytnice nad
Jizerou tak díky tomu, pokud jde o rozvoj cestovního ruchu v letním
období, nestojí na stejné startovní čáře s ostatními krkonošskými
středisky. Je však nutné i nadále hledat možnosti, jak tento omezující
faktor eliminovat, a v ideálním případě jej třeba i využít ve prospěch
dalšího rozvoje města.
•• Ing. Petr Matyáš, starosta města Rokytnice nad Jizerou
•• Petr Kadavý, předseda Spolku pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou z.s.
•• Mgr. Martin Riedl, DiS., předseda TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
•• Michal Kopecký, DiS., ředitel Spartak Rokytnice a.s.
•• Ing. Jaromír Beran, předseda petičního výboru za letní provoz lanové dráhy na Lysou horu
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Odpadové
Termín pro odkládání nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 21. září
2015 stanovila termín pro odkládání nebezpečných složek odpadu
a velkoobjemového odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře
v Rokytnici nad Jizerou:
Termín:

14. říjen – 16. říjen 2015
(tj. všechny tyto dny, středa až pátek)

Provozní doba:

vždy od 13.00 hodin do 18.00 hodin

Upozornění:
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou došlo s účinností od roku 2013 k úpravě rozsahu bezplatných
dnů. Odpady budou občané moci ZDARMA odkládat pouze od
středy do pátku. Následující neděle bude běžným zpoplatněným
provozním dnem sběrného dvora.
Zároveň upozorňujeme občany, že bezplatné odkládání se
netýká stavebního odpadu a pneumatik.

hospodářství
Kompost z komunitních kompostáren na
Jilemnicku je certifikovaným hnojivem!
Jilemnicko – svazek obcí zažádal v letošním roce u Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Praze o posouzení kvality finálního kompostu z provozu komunitních kompostáren
v regionu. Doposud bylo možné využívat získaný materiál pouze pro
obecní pozemky.
Po odebrání vzorků materiálu a jejich hodnocení v laboratořích
proběhla kontrola samotného provozu na kompostárnách, která
shledala postup vyhovující. Díky výsledkům všech kontrolních procesů byla získána tolik očekávaná certifikace a kompost z našich
kompostáren je nyní možné rozdávat všem občanům regionu jako
hnojivo. Jilemnicko – svazek obcí může již od tohoto podzimu nabízet
zdarma zpracovaný kompost všem zájemcům o jeho využití.
Občané města Rokytnice nad Jizerou (fyzické osoby) mají možnost
v případě zájmu odvézt si a použít kompost – zeminu, a to kdykoliv
samostatně bez předchozího povolení přímo z kompostárny. Zemina
je uložena pod kompostárnou Na Vrších, a to směrem ke komunikaci
do Františkova. Prosíme ovšem, aby zde občané udržovali pořádek,
odebírali rozumné množství. Děkujeme.

Liberecký kraj má získat na „kotlíkové dotace“ přes 140 mil. Kč
Rada kraje na svém zasedání dne 4. srpna odsouhlasila zapojení Libereckého kraje
do realizace takzvaných „kotlíkových dotací“
Operačního programu životní prostřední
2014–2020 a schválila projektový záměr „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“. Do 30. září
2015 bude na Ministerstvo životního prostředí předložena projektová žádost, v které kraj
požádá o finanční dotaci. V 1. výzvě by měl
získat částku ve výši 140.400.000,- Kč. Podporu na výměnu zdroje tepla v objektu bude
možné poskytnout pouze v případě, kdy je
stávající objekt vytápěn kotlem na tuhá paliva.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:
•• tepelné čerpadlo,
•• kotel na pevná paliva,
•• plynový kondenzační kotel,
•• instalace solárně-termických soustav pro
přitápění nebo přípravu TV,
•• „mikro“ energetická opatření.
Dílčí projekty fyzických osob mohou být
realizovány pouze v objektech, kde budou
současně provedena alespoň „mikro“ energetická opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu:
•• zateplení střešních/půdních prostor,
•• izolace stropu sklepních prostor,
•• instalace tepelně izolačních folií do oken,
•• oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
•• hydroizolace objektu – snížení vlhkosti
základů a podlahové desky v přízemí objektu,
Rokytnický zpravodaj
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•• oddělení vytápěného prostoru objektu od
venkovního (např. zádveří),
•• dílčí výměna oken,
•• výměna vstupních a balkonových dveří,
•• instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
montáž prahů vstupních dveří,
•• zajištění střechy proti profukování,
•• výměna zasklení starších oken za moderní
dvojskla s vysokou tepelnou izolací
nebo v objektech, kde došlo ke snížené
energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň
požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické
náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické
náročnosti budovy „C“ – úsporná nebo je
současně na realizaci opatření vedoucích ke
snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu
Nová zelená úsporám).

(netýká se kombinovaných kotlů s možností spalování uhlí/biomasa), je základní výše
podpory snížena na 70 %. Podpora může být
navýšena až do výše 85 % za splnění dalších
podmínek, které budou specifikovány.
Podpora je dále omezena max. způsobilými náklady celého projektu ve výši 150 tis.,
kde náklady na „mikro“ energetická opatření
mohou tvořit max. 20 tis. celkových způsobilých nákladů. (Maximální náklady, ze kterých
bude hrazena dotace, jsou tedy 150 tis. Kč
a maximální výše dotace 127,5 tis. Kč).

Všechny nové kotle budou muset splňovat nejpřísnější technické a emisní parametry. Rodinný dům, ve kterém bude kotel
měněn, musí splňovat požadovanou energetickou náročnost budovy. Rodinný dům by
měl spadat do kategorie C. Energetická náročnost rodinného domu je uvedena v energetickém průkazu budovy. Nepřípustné jsou
kategorie D – Nevyhovující, E – Nehospodárná, F – Velmi nehospodárná, G – Mimořádně
nehospodárná.
Podpora bude poskytována formou dotace, a to se základní hranicí 75 % podpory
z celkových způsobilých nákladů dílčího projektu fyzické osoby. V případě, že je v rámci
projektu realizován kotel spalující pouze uhlí

Pronájem bufetu
na zimní sezónu
u lyžařského vleku
Bahýnka.

Zájemci mohou své dotazy směřovat na
pracovnici Krajského úřadu Libereckého
kraje Bc. Hanu Čepičkovou,
hana.cepickova@kraj-lbc.cz, 485 226 579.

INZERCE

Bližší informace na telefonním čísle
+420 604 525 919.
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Každý z nás má možnost třídit a podílet se tak na zlepšení životního prostředí
O osudu použitých věcí, které nám už dosloužily a již jsou pro nás nepotřebné, rozhodujeme přímo v našich domácnostech i na
pracovištích. V Libereckém kraji je možné
třídit do 9 563 barevných kontejnerů. Z toho
je nejvíce kontejnerů na plast, něco kolem
3 tisíc, poté papíru cca 2700, skla barevného
a bílého skoro 3 tisíce, nádob na nápojový
karton kolem 500 kusů a na kovy 17 kusů.
V letošním roce bude v kraji umístěno dalších
260 nových kontejnerů.
Vytříděním všech separovaných složek
z komunálních odpadů, tj. papíru, plastů,

skla, nápojových kartonů a nově i kovových
obalů, do barevných kontejnerů mohou být
tyto materiály dál využity, čímž každý z nás
přispívá k ochraně životního prostředí.
Veškeré vytříděné složky jsou předávány
konečným zpracovatelům/úpravcům, kteří
je upravují a na základě toho mohou vznikat
další výrobky, s podílem recyklovaných materiálů, které v běžném životě využíváme.
V oblečení, které každodenně nosíme,
jako jsou bundy, trička či košile, můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán regranulát

PROVOZNÍ DOBA
MĚSTSKÉHO
INFORMAČNÍHO
CENTRA
1. 9. – 18. 12. 2015
Pondělí:		

ZAVŘENO

Úterý – pátek:

9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Sobota:		

9:00 – 13:00

Neděle:		

ZAVŘENO

vyrobený z již nepoužívaných a vytříděných
lahví. Základem speciálních desek, ze kterých
se dokonce staví celé domy, je slisovaný nápojový karton. V novém papíru je obsažený
až 70% podíl papíru recyklovaného, stejně
tak nová skleněná lahev obsahuje velké procento materiálu z vytříděných střepů.
Je důležité třídit, aby se omezilo ukládání
odpadů na skládky, které zatěžují nemalou
měrou životní prostředí.

Publikace „PUTOVÁNÍ
ZA LIDOVOU ARCHITEKTUROU
SEMILSKA – 33 výletů“
V září 2015 vyšla nová publikace fotografa, turisty a publicisty Mgr. Petra LUNIACZKA
„PUTOVÁNÍ ZA LIDOVOU ARCHITEKTUROU
SEMILSKA – 33 výletů“, kde poslední dva
výlety mapují lidové stavby v Rokytnici nad
Jizerou. Výlet 32 vede přitom Dolní Rokytnicí a výlet 33 Horní Rokytnicí a Rokytnem.
V nejbližším okolí vede výlet 31 po Pasekách nad Jizerou, výlet 30 po Vysocku
a výlet 29 po Jablonci nad Jizerou a jeho okolí.
V Rokytnici nad Jizerou je tato publikace za cenu 150,- Kč k dostání v Městském
informačním centru na radnici, v informačním centru RV Club na Dolním náměstí
a v informačním centru Lenka u Koreje.

Spartak Rokytnice, a.s. – léto, podzim, zima
Poslední víkend v září, který byl navíc prodloužený, nás mile překvapil hojným počtem turistů, cyklistů i milovníků downhillových
sjezdů. Důstojně jsme tak zakončili letní provoz lanové dráhy Horní
Domky a bikeparku. Pomyslnou tečku za letní sezónou však představuje až první víkend v říjnu, kdy se koná Rokytnická pouť. Její náv
štěvníci mají mimo jiné možnost svézt se lanovkou na Lysou horu,
ovšem bez výstupu na horní stanici – je to jakýsi největší kolotoč
v rámci této tradiční akce. Je připravena řada doprovodných programů a po oba dva dny se lze z náměstí na pouť a k lanovce přepravit
zdarma populárním vláčkem.
Nakonec přidáme ještě jakousi podzimní tečku a spustíme lanovku Horní Domky pro turisty, cyklisty a nadšené bikery na přelomu
října a listopadu – tedy v období podzimních prázdnin. Tak nezapomeňte!

Pokud jste provozovatelem lyžařské školy a nedostala se k Vám tato
informace, kontaktujte pracovníky skiareálu.
Sezónní permanentky pro členy TJ budou letos vydávány jiným
způsobem, než jak tomu bylo v uplynulých letech. Pro více informací
prosím kontaktujte tajemnici Spartak Rokytnice, paní Martinu Holubcovou.

Od středy 28. 10. 2015 do neděle 1. 11. 2015 bude v provozu
lanovka HORNÍ DOMKY a BIKEPARK, denně od 9:00 do 16:00 hodin v půlhodinových intervalech!
Poté si obě lanovky na chvíli odpočinou do doby, než zahájíme
zimní sezónu. Přípravy na zimu jsou už nějakou dobu v plném proudu a Spartak Rokytnice, a.s. připravuje pod novým vedením některé
změny, o nichž bychom Vás touto cestou rádi informovali.
Začali jsme tradičně tvorbou ceníku. Až na drobné úpravy ve
skladbě jízdenek a členění věkových kategorií nedošlo oproti loňskému roku k zásadním změnám.
Od 1. října byl zahájen předprodej sezónních jízdenek. Ceny, podmínky předprodeje a způsob zakoupení sezónní jízdenky naleznete
na webových stránkách skiareálu. Ty modré se sojkou! :-)
S předprodejem sezónních jízdenek úzce souvisí také nový způsob spolupráce s lyžařskými školami. Většinu z nich jsme již informovali o podmínkách spolupráce formou elektronické korespondence.
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Asi největší novinkou letošní sezóny, veskrze pozitivní, je nákup
nové technologie a zařízení pro zasněžování pro lyžařské středisko
Horní Domky. V současné době již probíhají přípravné práce pro instalaci zasněžování.
Vyslechli jsme řadu prognóz na téma, jaká asi bude ta letošní
zima… Některé kladné, jiné méně pozitivní, ale my věříme, že bude
stát za to!
Ze skiareálů Horní Domky a Studenov zdraví tým pracovníků
Spartak Rokytnice, a.s.
9-10/2015

Rokytnický zpravodaj

Událo se ...
Letní příroďák
Pilotní akce s názvem Letní příroďák se uskutečnila ve středu
19. 8. 2015 v areálu přírodního divadla v Rokytnici. Ještě dopoledne
to vypadalo všelijak – pršelo, všechno bylo promočené z předchozího
dne, kdy byl celodenní liják. Kolem oběda se začala obloha protrhávat
a sluníčko na nás začalo vystrkovat svoje paprsky. Uf, to se nám ulevilo, akce tedy mohla bez obav propuknout.
Krátce před 17.00 hodinou se do areálu začalo hrnout spousta
dětí na nafukovací Letní dračí pohádku v podání divadla Rolnička z Liberce. Od 18.00 hodin následoval vynikající koncert jablonecké dívčí
kapely Berušky a po setmění kolem půl deváté začala projekce let-

ního kina nové české hudební pohádky Tři bratři od Jana a Zdeňka
Svěrákových.
O občerstvení se postarala Horská služba Rokytnice nad Jizerou,
u které bylo možno zakoupit i buřtíky na opékání na ohni.
Návštěvníků přišlo nad očekávání hodně a celkově se akce vydařila
a sklidila pozitivní ohlasy. V příštím roce určitě budeme chtít navázat
a podobnou akci zase uspořádat. Cílem je areál místního přírodního
divadla postupně zrevitalizovat a znovuvzkřísit. Byla by škoda tento
krásný kout Rokytnice nechat nevyužitý.

fotogalerie na straně • 20 •

Dům dětí a mládeže POD STŘECHOU

Krkonošská šlápota 2015
Letošní Krkonošská šlápota se konala v půli měsíce září, přesto pro
nás měl Krakonoš přichystané (skoro) letní počasí. Trasa byla vedena
tentokrát s vyšším převýšením, celkem měřila okolo 5 km. Protože
jsme se ale snažili podél trati rozmístit stanoviště a do úseku s nejvyšším převýšením jsme skryli tajenku, věříme, že všem cesta příjemně
utekla.
Jednotlivá stanoviště byla inspirována různými povoláními, takže
si děti mohly vyzkoušet u kuchařů nakrájet ovoce na salát (a cestou
ho sníst), u malířů namalovat něco z okolní přírody na velké kartóny,
číšníci měli zase postavenou překážkovou dráhu a úkolem bylo pro-

jít ji s tácem plným dobrot. Stanoviště tesařů prověřilo, jak umí děti
zatlouci hřebíky a u švadlenek se přišíval na památku velký dřevěný
knoflík.
U DDM na všechny hlídky čekal s diplomem a keramickou medailí
Krakonoš a odpočinek v cíli zpříjemnilo drobné občerstvení pro děti
i rodiče.
Letošní šlápoty se zúčastnilo kolem 120 dětí a doprovázelo je skoro 70 dospělých. Děkujeme všem, díky kterým se akce mohla uskutečnit – pomocníkům na stanovištích i na startu a v cíli.
Těšíme se na další ročník!
Za DDM, Markéta Šmídová
fotogalerie na straně • 20 •

Mateřská školka Dolní Rokytnice n. J.
Prázdniny jsou za námi, začal nový školní rok. Se zářím k nám přišlo babí léto, a tak jsme využili teplých dnů k návštěvě ZOO Liberec.
Liberecká ZOO se nám moc líbí. Vždy nás něčím novým překvapí.
Tentokrát děti se zájmem prozkoumávaly obří stan s expozicí pravěkých gigantů. Jejich velikost v nás opravdu budila respekt. Nejvíc se
dětem líbil pravěký medvěd, se kterým jsme se vyfotili. Ale největšímu zájmu dětí se opět těšily klece s opicemi, výběhy šelem a krmení
tučňáků.
Do liberecké ZOO se rádi vracíme. Vyhovuje nám přehledný okruh
i délka prohlídky, kterou i naše nejmenší Berušky zvládnou bez potíží
celou projít a mají dostatek času si prohlédnout všechna zvířátka.

Rokytnický zpravodaj
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Spokojená únava se dostaví zpravidla až cestou zpět v měkkých
sedačkách autobusu.
24. 9. přijelo do školky Divadlo Špílberk z Brna. Veselá pohádka
„Z deníku kocoura Modroočka“ potěšila nejen naše malé diváky, ale
byla pěkným zážitkem i pro děti 1. a 2. třídy ZŠ, které jsme k nám na
pohádku pozvali.
Naše děti pohádku znají z CD, je plná krásných písniček a napínavých zápletek. A tak po celou dobu pozorně sledovaly a prožívaly
příběhy kocourka Modroočka a jeho přátel.
Všem přejeme krásný podzim a vydařenou Pouť
děti a kolektiv MŠ Dolní
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Domov důchodců
Pomoc druhému mají horalé zakódovanou v genech, říká ředitelka domova v Rokytnici
Bezmála dvouhodinový kulturní program doprovázel ve čtvrtek
24. září oslavy 70 let Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou. Dopoledne se na nádvoří areálu především zpívalo a tančilo. V programu vystoupily například mažoretky z místního Domu dětí, soubor
Anča a Franta z Poniklé nebo Děti z farnosti, jež seniorům předvedly
svou Krkonošskou pohádku. Odpoledne se pak pobavili návštěvníci
na tradičním posezení s tancem, nazvaném Sejkorák. Jubileum jednoho z nejstarších domovů pro seniory v Libereckém kraji připomněl
současně Den otevřených dveří, během kterého si zájemci prohlédli
zázemí v minulosti několikrát rekonstruovaného areálu a podrobně
se seznámili se službami, které nabízí.
„Jsme největším zaměstnavatelem v Rokytnici. V našem domově
pracuje 84 lidí. Bez jejich obětavosti bychom neměli tak dobré jméno.
Horalé mají ovšem už geneticky dané, že si vzájemně pomáhají. Proto
mám tak perfektní spolupracovníky,“ podotkla ředitelka domova důchodců Helena Housová. „Do budoucích let přeji domovu především
spoustu spokojených klientů. S tím souvisí mé další přání – byla bych
ráda, kdybychom mohli ještě zlepšit jejich komfort, například našli peníze na nákup nových polohovacích postelí,“ doplnila.
O tom, že k tanci není vždy nezbytnou podmínkou mít zdravé
nohy, přesvědčil svým vystoupením bývalý tanečník a režisér pražského Národního divadla Petr Veleta. S několika seniory, upoutanými
na invalidní vozík, předvedl, jak se od sebe například liší tango, waltz

nebo polka. Senioři podporovali rytmus tanečních kreací rolničkami, rumba koulemi či jinými perkusními hudebními nástroji a sklidili
bouřlivý potlesk.
„Společnou snahou všech pracovníků domova je přispět k tomu,
aby se tu senioři cítili jako doma. Aby také zde rozvíjeli vztahy s ostatními lidmi, a aby byly jejich dny naplněné nejen co největší aktivitou,
ale i láskou a porozuměním. Ráda bych poděkovala všem, kteří si vybrali toto nelehké povolání a o své klienty se pečlivě starají. Neberou
a ani nemohou brát svou práci jako běžné zaměstnání, neboť do ní
musejí vložit i notnou dávku empatie. Jejich zaměstnání se pro ně
stalo posláním,“ řekla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lenka
Kadlecová, jež převzala nad oslavami jubilea záštitu.
Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou je od roku 2002 příspěvkovou organizací Libereckého kraje. V současné době v něm žije 110
klientů. Dvě třetiny kapacity domova tvoří jednolůžkové pokoje, zbytek dvoulůžkové. Dnešní areál stojí na místě bývalého Zámečku, který
na kopci uprostřed přírody s úchvatným výhledem na Krkonoše vyrostl v roce 1860. Zámeček vystřídal řadu majitelů a byl využit k různým účelům, k výrobě i k rekreaci. Na konci I. světové války sloužil také
jako lazaret pro raněné vojáky. Přesně 1. října roku 1945 byl v budově
zřízen Centrální okresní chudobinec, v následujících letech se proměnil na domov důchodců.

Putování s Krakonošem aneb výlet klientů Domova důchodců do blízkého i vzdálenějšího okolí
Krásného úterního rána 8. září 2015 jsme
vyrazili na dlouho plánovaný výlet klientů
Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou
do blízkého i dalekého okolí. Tento projekt se

Osazenstvo autobusu, v počtu 17 klientů
Domova s 9 členy „doprovodného týmu“, se
vydalo směrem do Jablonce nad Jizerou. Zde
byla první zastávka a někteří z klientů využili

uskutečnil za finanční podpory města Rokytnice nad Jizerou a jeho účelem byla návštěva
míst, kde naši klienti žili nebo k nimž se váží
jejich vzpomínky, návštěva hřbitovů a rozsvícení svíček na hrobech blízkých, ale také pokochání se přírodou a místy, která jsou našim
klientům známá.

příležitosti a navštívili hroby svých blízkých.
Dále cesta pokračovala přes Tříč, kde se naše
101 letá klientka paní Anna Lukšová podívala
na svoji chaloupku a slzy v jejích očích mluvily
za vše.
Poté jsme měli zastávku ve Vysokém nad
Jizerou. Tady někteří klienti opět navštívili
hřbitov a po krátké procházce na čerstvém
vzduchu se mohli pokochat výhledem na panorama Krkonoš.
Z Vysokého vedla cesta přes Roprachtice,
Poniklou, Jestřabí až na Rezek. Po delší cestě
všem vyhládlo a tak přišel vhod oběd a trocha občerstvení.
Po obědové pauze jsme se vydali zpět do
Rokytnice, ale tady naše výletování nekonči-

10

lo. Stejně tak jako na předchozích zastávkách
i v Rokytnici mnozí zašli zasvítit na hroby na
místním hřbitově. Pak už následovala cesta
do Pasek nad Jizerou do Muzea zapadlých
vlastenců. Z vystavených exponátů a fotografií na nás dýchla atmosféra starých časů a tak
ožily i mnohé vzpomínky našich klientů.
Do Domova jsme se vraceli spokojení
a s pocitem příjemně stráveného dne. Našim
klientům se výlet moc líbil a ještě dnes na něj
vzpomínají a těší se na další.
A za to patří veliký dík všem zaměstnancům Domova, kteří se na tomto výletě podíleli. Dále bychom chtěli poděkovat společnosti
BusLine a. s., Semily, jmenovitě panu řidiči

Aleši Novotnému, který nám svojí vstřícností, trpělivostí a ochotou pomoci cestu velice
zpříjemnil.
A největší poděkování patří vedení města
Rokytnice nad Jizerou za možnost tento výlet
realizovat.
Děkujeme
Kateřina Kubátová
sociální pracovnice
9-10/2015

Rokytnický zpravodaj

Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
•• 10. 10., 20:00 | Parademarche na Háskově – vstupné: 100,- Kč
•• 1. 11., 18:00 | Zastavení na cestě života… - kostel sv. Michaela –
čtení z knihy K. Gibrana Prorok
•• 7. 11., 19:30 | O sexu převážně nevážně aneb o intimních slastech a strastech s MUDr. Radimem Uzlem a písničkářem Pepou Štrossem. Kulturní dům v Rokytnici, vstupné: 120,- Kč. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru.
•• 29. 11., 18:00 | Adventní koncert v rámci cyklu k poctě mistra
Jana Husa – kaple mistra Jana Husa v Berlíně. Vystoupí pěvecký
sbor Charmoné, sbormistryně Jarmila Jalůvková.
•• 5. 12., 13:00 | Vánoční trhy – na Dolním náměstí - stánky, občerstvení, kulturní program
•• 12. 12. | Mikulášský program s loutkovou pohádkou Jak Mikuláš berlu ztratil – Kulturní dům v Rokytnici

 Harrachov
•• 19. 10. – 20. 10. | Burza ošacení a doplňků pro děti i dospělé –
v hotelu Skicentrum

 Paseky nad Jizerou, Na Prdku
•• 31. 10., 13:00 | Pasecký Bloudil - 2 - 4 členné týmy obcházejí jednotlivá kontrolní místa. Počet účastníků je omezen!

 Jablonec nad Jizerou
•• 22. 11., 17:00 | Koncert Evy a Vaška – koncert známého pěveckého dua v KD Jablonec nad Jizerou. Vstupné: 200,- Kč

 Vysoké nad Jizerou
•• 9. 10. – 17. 10. | Krakonošův divadelní podzim – XLVI. národní
přehlídka venkovských divadelních souborů

 Jilemnice
•• 12. 10. – 15. 10. | Podzimní burza dětského oblečení – přísálí
Společenského domu Jilm (1. poschodí)
•• 13. 10., 19:00 | Jak si sami můžeme zlepšit kvalitu života a našeho zdraví – beseda. Vstupné dobrovolné.
•• 14. 10., 19:30 | Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským –
zábavná talk show. Vstupné: 250,- Kč.
•• 19. 10., 18:00 | Slovenské hory – cestopisná přednáška s diapozitivy. Kino 70, vstupné: 80,- Kč.

•• 20. 10., 19:00 | Koncert vokálního seskupení 4tet – účinkují: David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár. Společenský dům
Jilm, vstupné: 500,- / 470,- / 440,- Kč.
•• 1. 11., 15:00 | Matylda zasahuje aneb povídačky naší kačky –
představení pro děti s písničkami. Vstupné: 60,- Kč.
•• 5. 11., 19:00 | Vstupte! – komedie, hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, J.
Čenský, L. Švormová. Vstupné: 350,- / 330,- Kč.
•• 16. 11., 19:30 | Módní přehlídka TS Paul Dance Jilemnice –
vstupné: 100,- Kč.
•• 18. 11., 18:00 | Laponskem na lyžích i pěšky – diashow Pavly Bičíkové. Vstupné: 80,- Kč.
•• 26. 11., 19:00 | Spirituál kvintet – Vánoční koncert. Vstupné:
250,- Kč.
•• 1. 12., 18:00 | Přednáška o kávě včetně degustace. Vstupné dobrovolné.
•• 3. 12., 19:00 | Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem
5. dubna 1909 - známá divadelní hra Z. Svěráka a L. Smoljaka v podání ochotnického souboru. Vstupné: 90,- / 70,- Kč.

 Poniklá
•• 14. 11., 20:00 | Svatomartinská zábava s ochutnávkou moravských vín. KD Poniklá, vstupné: 60,- Kč
•• 28. 11., 20:00 | Poslední leč – tombola, živá hudba, myslivecká kuchyně. KD Poniklá, vstupné: 60,- Kč

 Semily
•• 4. 9. – 16. 10. | Borek Nechanický – výstava fotografií, grafiky
a obrazů - Státní okresní archiv Semily
•• 3. 10., 13:00 – 15:00 | Drakiáda na Kozákově – pořádá KČT Semily
•• 8. 10. – 10. 10. | Výstava exotů – 19. ročník oblíbené výstavy ptactva, kaktusů, bonsají, tombola, prodej. KC Golf Semily. Pořádá Český svaz chovatelů ZO Semily, vstupné: 40,- / 20,- Kč.
•• 9. 10. – 11. 10. | Fokus Fest – 2. ročník festivalu originální filmové projekce, odborných přednášek, hudebních vystoupení
a workshopů. KC Golf Semily.
•• 16. 10. – 17. 10. | Semilský paroháč – přehlídka divadelních a loutkářských souborů s tradičním průvodem a máčením poroty v Jizeře. KC Golf.
•• 31. 10., 19:30 | Halloweenská párty – rockový večer v KC Golf.
Vstupné: 90,- Kč.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TRHY
V ROKYTNICI NAD JIZEROU 5. 12. 2015

Srdečně vás všechny zveme na Vánoční trhy, které se v letošním
roce budou konat v sobotu 5. prosince od 13:00 hodin na Dolním
náměstí.
Přijďte nakoupit dárečky pro své blízké, vánoční ozdoby, svíčky, dekorace či
další drobnosti, které vám pomohou vykouzlit příjemné vánoční chvilky plné klidu a pohody. Čekají na vás slavnostně vyzdobené stánky s pestrým sortimentem.
Přijďte se zaposlouchat do zvuku vánočních koled, udělat radost svým dětem či si
jen tak popovídat se svými známými.
Již tradičně nabízíme občanům a podnikatelským subjektům z Rokytnice nad
Jizerou možnost aktivní účasti na těchto trzích formou prodeje zboží vánočního
charakteru. Prodejní stánek i jeho označení Vám zajistíme. Účast na těchto trzích
je bezplatná, nutno je však přihlásit se včas!!
Kontakt: Svatava Šmiková, Denisa Hančová
infocentrum@mesto-rokytnice.cz, tel. 481 522 001

Rokytnický zpravodaj

9-10/2015
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Městská knihovna
Nové knihy na září
Romány pro ženy:
»» Genova – Pořád jsem to já
»» Dueňas - Mise zapomnění
»» Lamb – Jako voda
»» Hoper – Etta a Otto a Russel a James
»» Gilman – Zmrzlinová královna
»» Andrásová – Korneliina válka
»» Šikulová – Místa v síti
»» Vignerová – Za dveřmi školy

»» Andrews – Svítání. Tajemství
rána. Dítě soumraku. Noční hlasy.
Nejtemnější hodina - rodinná sága
(dar)
Společenské a psychologické
romány:
»» Barbara – Brazilské noci
»» Ólafsdóttir – Výhonek osmilisté růže

»» Rufin – Červený obojek
»» Guillou – Mezi červenou a černou
(3.díl série Velké století)
»» Ammaniti – Já a ty
»» Viewegh – Zpátky ve hře (povídky)
Napětí, detektivky, thrillery:
»» Nesbo – Krev na sněhu
»» Jackson – Prokletí

»» Robb (Roberts) – Neomylný
instinkt
»» Kallentoft – Vodní andělé
»» King – Revival
»» Vondruška – Zločin na Bezdězu
»» Patterson – Bikiny (dar)
»» McClure – Diagnóza (dar)

Nové knihy na říjen
Romány pro ženy:
»» Řeháčková – Láska s chutí pelyňku
»» Robinson – Štěstí-neštěstí, láska-manželství
»» Hlavatá – Nic nemusím
»» Pauly – Porodní bába na Syltu
»» Ashworth – Hříšný vévoda
»» Roberts – Kolotoč přání
»» Pancol – Muchachas 2
»» Clarke – Poslední nádech
»» Moran – Nefertiti

»» Backman – Babička pozdravuje
a omlouvá se
»» Hollinghurst – Linie krásy
»» Sloan – Násobky sedmi
»» Hájíček – Vzpomínky na jednu
vesnickou tancovačku (povídky)
Napětí:
»» Jedlička - Doznání svůdné slečny
(krimi případy)
»» Deaver – Říjnový seznam
»» Mankel – Ve slepé uličce
»» Roberts (Robb) – Smrtící kalich
»» Cleeves – Stíny vzpomínek
»» Läckberg – Krotitel

Společenské a psychologické
romány:
»» Slavická – Hagibor

Nejpilnější čtenáři
Již tradičně je známý přehled nejpilnějších dětských čtenářů za
uplynulý školní rok. Jejich jména jsou vyvěšena v obou prosklených
informačních vitrínách – u vchodu do knihovny a ve škole. Na konci června byli nejlepší čtenáři z prvního stupně odměněni ve třídách
a myslím, že měli radost a povzbudilo to nejenom ty oceněné. Nejsou
to závody ani soutěž, ale důležité upozornění na čtení a čtenářství,
která stále jsou pro mnohé děti zábavou a potěšením.
Také je zde pořadí tříd podle registrovaných čtenářů (to už trochu
soutěžení je) a poděkování, které stojí za přečtení a zamyšlení:
Pochvalu si zaslouží všichni aktivní čtenáři, ale také mnozí
rodiče i prarodiče, kteří s dětmi knihovnu navštěvují od jejich

Čtení z knihy K. GIBRANA

PROROK
Účinkují Tomáš Hájek a Magdalena Jarošová

Neděle 1.listopadu

18h.

Kostel sv. Michaela v Rokytnici n/J.
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Deníky, autobiografie, skutečné osudy:
»» Rufin – Nesmrtelná túra do
Compostely
»» Krautschneider – Plachetnicí kolem
světa pro pírko tučňáka
»» Hrubý – Kam dolétne sokol (výbor
z deníků z výprav do velehor)
»» Zábranová – Flashky

Populárně-naučná literatura:
»» Výchovné maličkosti (Mertin)
»» Žena a muž v rodině (Trapková,
Chvála)
»» Tajuplné objevy (Vašíček)
»» Zánět – skrytý zabiják (Frej)
»» Jedu dál (Matragi)
»» Stíhací esa Luftwaffe za Druhé
světové války (Kaplan)
»» Na útěku. Neuvěřitelný příběh
Josefa Brykse (Navara)
»» Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku (Ouředník)

předškolního věku, dětem čtou a ve čtení je podporují vlastním
příkladem. Děkuji těm moudrým učitelům, kteří začínající i pokročilé čtenáře umí ocenit a děti ke čtení motivují – vhodným
výběrem školní četby, zajímavým pojetím hodin čtení a české
literatury i jinak.
Některé děti si našly cestu do knihovny již na konci prázdnin –
samy, s maminkami, babičkami, tatínkem či sourozencem. Další začínají nebo pokračují v návštěvě knihovny a půjčování knížek od září,
také o přestávkách, po vyučování, po obědě. A mohou přijít i přímo
rovnou ze školy, což v loňském roce nebylo možné. Mám z toho radost a těším se na všechny. Na shledanou v knihovně.
Soňa Valášková

Speciální třída ZŠ Rokytnice nad Jizerou
připravuje

INZERCE

Zastavení na cestě života…

»» L´Amour – Potulný kovboj
»» Clynes – Tajemství otráveného
kalicha. Hledání svatého grálu.
Spiknutí ve Florencii – série (dar)

PRODEJ DUŠIČKOVÉ VAZBY
Závazné objednávky do 16. 10. 2015
na telefon 725 337 270
Prodej bude probíhat od 21. 10. do 23. 10. 2015
9-10/2015

Rokytnický zpravodaj

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci září a říjnu 2015 tito naši spoluobčané:
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let

Hejralová Margita
Patočka Miloslav
Cimplová Milada
Kynčlová Alena
Kocourek Miroslav
Udatný Oldřich
Husenicová Zlatuška
Pavlatová Helena
Ledlová Maria
Řehořková Marie
Kynčl Bohumil
Soukupová Marie
Vaitová Irena

85 let

86 let
87 let
88 let

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

89 let
90 let

Hermoch Jan
Sajdlová Štefania
Holatová Hana
Všem oslavencům
blahopřejeme!

Vítání občánků

SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 19. září 2015 slavnostní vítání nových občánků našeho města. Přivítáni byli:

Jirouš Michal

Lukešová Jesika

Chomanič Zdeněk

Bárta Jan

Klepak Zuzanna

Florián Antonín

Děkujeme pí učitelkám Michaele Hnykové a Jolaně Pokorné a dětem ze Základní školy v Rokytnici nad Jizerou za velmi hezké básničky.
Rokytnický zpravodaj

9-10/2015
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Máte slovo
Komentář k druhé části článku Klobouk dolů uveřejněném v minulém čísle RZ
Hospodaření VaKu města v letech 2000–2003 – bývalý pan starosta ve svém článku uvádí, „...provozovali jsme VaK a tím jsme mohli
držet výši vodného a stočného na té nejnižší hranici“. Bohužel skutečnost je taková, a dokládají to dokumenty z hospodaření společnosti
VaK, s.r.o. z let 2000–2003, že rada města jako valná hromada této
společnosti držela tyto ceny úmyslně pod nejnižší možnou hranicí. Již
od roku 2001 byla rada města upozorňována v rámci výročních zpráv
VaK na to, že je nutné cenu vodného a stočného navýšit, neboť za současné situace není možné provádět žádné investiční akce ani opravy.
Na základě toho bylo navrhováno už v roce 2001 ze strany VaK navýšení vodného a stočného na 45 Kč/m3 s tím, že je nutné do kalkulace
ceny zahrnovat odpisy majetku (později nájemné). Rada města však
toto patrně z politických důvodů neschválila a byla ponechána cena
vodného + stočného na 20 Kč/m3. Provozní hospodářský výsledek pak
za rok 2001 skončil ve ztrátě 1,15 mil. Kč.
K tomu byly na základě kontroly FÚ vyměřeny VaKu na začátku
roku 2003 dodatečné platební výměry na DPH a na daň z příjmu
právnických osob za zdaňovací období 2000 a 2001 ve výši 1,3 mil. Kč.
K tomu bylo doměřeno penále ve výši 1,4 mil. Kč + úroky. Pokud by
tyto doměřené daně byly zahrnuty do hospodaření příslušných let,
skončil by VaK v jednotlivých letech s daleko větší ztrátou, než bylo
vykazováno. Vlastní provozování VaKu tedy nebylo vůbec tak ideální
a bezchybné, jak uvádí bývalý pan starosta.
Silná slova p. Šedého o tom, že je 35 Kč/m3 vodného a stočného
dostačující a kdo tvrdí něco jiného, je neschopný a hloupý a měl by se
věnovat něčemu jinému, jsou pro mě jen důkazem, že p. Šedý nemá
nejmenší představu o provozování vodovodů a kanalizací, o kalkulacích vodného a stočného a o financování a fungování této oblasti. Tu
ostatně neměl ani v době, kdy vykonával funkci jednatele spol. VaK
s.r.o. Města, což je zřejmé z výše uvedeného.
Stav vodohospodářského majetku v roce 2003 – stav vodohospodářského majetku vlastněného městem a pronajímaného městskému VaKu s.r.o., který tento majetek provozoval (neuvěřitelná lumpárna se tedy děla už za bývalého pana starosty), byl velmi špatný
(vodovodní síť s velkými ztrátami, havarijní stav některých vodovodů,
špatný stav vodojemů apod.) s výjimkou nově vybudované ČOV a kanalizačního sběrače. Ten byl vybudován za pana starosty Procházky,
ještě před nástupem pana starosty Šedého. Za celých 7 let, kdy byl
p. Šedý starostou, se do VH majetku investovalo jen minimálně a při-

bližně na 50 % území našeho města nebyla dobudována kanalizace
ani vodovod (ty byly dobudovány až v letech 2009–2012 díky Čisté Jizeře). Město v těchto letech nezískalo na rozvoj vodohospodářského
majetku žádnou dotaci. Jediná investiční akce, která se za pana starosty Šedého zrealizovala, byla úpravna Huťský potok s přivaděčem
do vodojemu Horní Ves. Protože nebyly do ceny vodného a stočného
zahrnovány potřebné náklady na obnovu a investice do vodohospodářského majetku, nemělo město peníze a do tohoto majetku také
téměř neinvestovalo.
Vodohospodářské sdružení obcí Turnov – VHS Turnov je sdružení obcí a není to žádná společnost ani cizí firma, jak uvádí p. Šedý. Majetek do tohoto sdružení obcí vložily v souladu se stanovami všechny
členské obce. Vodohospodářský majetek, který VHS vlastní, provozuje na základě koncesní smlouvy společnost SčVK, a.s. Tento model je
tedy úplně stejný, jako když majetek vlastnilo před rokem 2004 město
a na základě nájemní smlouvy ho provozovala městská společnost
VaK, s.r.o. Ostatně v této městské společnosti si tehdy bývalý pan
starosta jako fyzická osoba podvodem „koupil“ 51 % podílu, za což
byl naštěstí odsouzen, a město se tak rozhodnutím soudu stalo opět
100% vlastníkem „své“ společnosti. Naštěstí v té době VaK nevlastnil
žádný vodohospodářský majetek, i když snahy o převod tohoto majetku města na VaK v minulosti byly také. Pokud by tomu tak bylo,
mohl p. Šedý vlastnit i 51 % čistírny!
Vážení občané. Díky vstupu do VHS, Čisté Jizeře a příjmům z vodného a stočného má město dobudovanou vodovodní a kanalizační síť
v celé zastavěné části, jsou opraveny všechny vodojemy a díky zokruhování vodovodní sítě je zajištěno ve všech vodojemech dostatečné
množství vody. Vodohospodářský majetek je kvalitně a profesionálně
provozován a spravován. Při Čisté Jizeře v Rokytnici bylo dobudováno
14,5 km kanalizace, 11 km vodovodu, 2 nové vodojemy a bylo opraveno více než 10 km komunikací. Nechápu tedy tvrzení p. Šedého, že se
Čistá Jizera netýkala Rokytnice. Nechápu také tvrzení, že dobudování
těchto vodovodů a kanalizace „bylo už jenom kosmetickou záležitostí,
v možnostech každého normálně fungujícího města“. Pokud je investice 200 mil. Kč kosmetickou záležitostí, proč tedy tato vodohospodářská infrastruktura nebyla dobudována dříve a byla ve stavu, v jakém
byla?
Ing. Petr Matyáš – starosta města

Co bude dál?
Po přečtení zápisu zastupitelstva ze dne
29. 4. 2015 mě překvapilo, jak jste z běžných
a každodenních starostí každé obce o vodovody a kanalizace udělali vaším příchodem
na radnici gigantické problémy, které se bez
cizí pomoci nedají vůbec řešit ani zvládnout.
Nemůžu uvěřit tomu, že si město nedokáže
samo vyměňovat vodoměry, vybírat poplatky a nebo položit kus potrubí. Na druhé straně, kdo by se o takovou obec nechtěl starat.
O obec, která má i v období sucha dostatečné množství pramenité vody a k tomu ještě
vybudované nové páteřní rozvody včetně
moderní čističky. Obec, kde se bez problému
vybírá cca 100,- Kč za vodné a stočné, což je
daleko víc než průměr v Libereckém kraji či
v ČR, a k tomu jim ještě pro svoji neschopnost celé to inkaso nechají. O obec, která se
tím nejhloupějším způsobem zbavuje svého
nejcennějšího majetku a ještě se zavazuje, že
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se bude finančně podílet na jejich aktivitách.
O obec, kde představitelé města místo toho,
aby ho před takovými praktikami chránili, tak
naopak stojí na druhé straně.
Co bude dál?
Kdo se bude o vyrabovanou Rokytnici
bez majetku a finančních zdrojů za vodné
a stočné starat v případě, že a. s. zkrachuje,
zanikne a nebo ji někdo vytuneluje? Co bude
dál? V případě personálních a nebo generačních změn ve vedení společnosti, která bez
problémů různými dodatky ve smlouvách
vezme úplně jiný směr ve svých zájmech
a aktivitách. Co se v takových případech stane s naším majetkem a nemravně vysokými
poplatky, kterých se jen tak nikdo nevzdá. Co
zabrání novému majiteli čističky po případné
exekuci, aby z občanů nestáhl kůži zaživa. Na
Šedého to už hodit nemůžete.

Těch osm standardních a jednoduchých
důvodů, pro které převádíte čističku, vyvolává dojem, že ani netušíte, co se všechno v Rokytnici před Vámi udělalo. Ty vaše problémy
jsou proti tomu jen prkotinou. V čem vás po
odborné stránce převyšují členové VHS Turnov, že to bez nich nezvládnete? Občan si
dobře spočítá, kolik se vybere, když přibližná
spotřeba města za rok je 150 – 200 000 m3
krát cca 100,- Kč. Jen pro vaši informaci. Před
vaším příchodem na radnici občané platili
8,50 za stočné a 12,50 za vodné při nesrovnatelně vyšších investicích do systému, než co
jste zatím předvedli vy. Při tom jsme nebyli
nikdy ve ztrátě. Určitě by se vodné a stočné
zvýšilo, ale ne o nemravných cca 400 %. Místo těch osmi důvodů, kterými mimochodem
degradujete místní podnikatele a strašíte
normální lidi, jste měli konstatovat, že výstavba a obměna vodovodu a kanalizace byla
9-10/2015
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za posledních 12 let dokončena a že je nyní
čas na snižování vodného a stočného. Kdybyste to s Rokytnicí opravdu mysleli dobře,
tak si necháte aspoň otevřená zadní vrátka.
Převést čističku je zatím historicky ta největší
hloupost, ale nebyla by to taková rána pod
pás, kdybyste si nechali hlavní páteřní rozvod kanalizace. Jednou po vás, až při volbách
občané dostanou rozum, přijdou noví zastupitelé. Dejte jim šanci, aby také oni mohli po
vás něco napravovat. A věřte, že už dneska
je toho strašně moc. V případě, že byste nechali kanalizaci v majetku města, mohla se
postavit čistička nová, když vy tuhle bez cizí
pomoci nezvládnete se stejným personálem
ani provozovat.

Také nejsme v Rokytnici všichni padlí na
hlavu. Akce století, kterou nám vytíráte zrak,
bylo v podstatě oprášení několika původních
projektů, vybudování několika kanalizačních
přípojek a prodloužení hlavního vodovodního řádu z náměstí na Zimní stranu. Nebylo
to nic, co by město do vašeho příchodu na
radnici nemělo v plánu a nebo co by ve svých
finančních možnostech za posledních 12 let
nezvládlo. Pro tu vaši neopakovatelnou obměnu a vylepšení v „akci století“ Čistá Jizera
mám konkrétní příklad. Kanalizační přípojka
kolem domu čp. 406 v DR, která se při této
akci budovala, také znamená: Poškozená
a vyvrácená opěrná zeď. Po turisticky značené Kostelní cestě, kam byla kanalizace

položena, se už dneska pro výmoly nedá ani
bezpečně chodit. Což si může každý ověřit.
Kdybych nezasáhl, tak veškerá voda po každém dešti by po této cestě vždy vyplavila
dům čp. 406. Nová a přímá kanalizační přípojka k čp. 406 byla při této akci přerušena
a pak neuvěřitelně složitou a pro kanalizaci
absolutně nepřípustnou smyčkou zase napojena. Teď jde jen o to, jestli jste tu kanalizaci
odflákli a přípojku k domu čp. 406 zprznili jen
proto, že jsem Šedý a nebo je to ta vaše neopakovatelná obnova a vylepšení? Ozval jsem
se jen proto, že mi není jedno, jak jste z mého
rodiště díky vašemu diletantství připravili pro
někoho dojnou krávu. Obávám se, že to pověstné světýlko na konci tunelu právě zhaslo.
Stanislav Šedý

MLČENÍ ZNAMENÁ SOUHLAS
Vážení občané,
dovolte mi, jako zastupitelce města, malé
zamyšlení po prvním roce ve funkci.
Když jsem se rozhodla spolu s mými kolegyněmi a kolegy, že chci zasáhnout do dění
v našem městě, a kandidovala jsem ve volbách do zastupitelstva, měla jsem, přiznám
se, trochu zkreslenou představu o práci zastupitele. Domnívala jsem se, že zvítězí zdravý
rozum bez ohledu na politickou příslušnost.
Domnívala jsem se, že pokud Vy, občané našeho města, budete mít jakýkoli dotaz, např.
nebude Vám jasné, proč zastupitelstvo rozhodlo tak, jak rozhodlo nebo pokud byste
měli problém, se kterým bychom Vám jako
zastupitelé mohli pomoci, jednoduše přijdete za svým zastupitelem. Že bude fungovat
vzájemná komunikace. Od toho přece zastupitelé jsme, abychom Vás zastupovali.
Moje představa byla očividně mylná. Přesto, že jsem skeptik, věřím, že přijdete. Přijdete na jednání zastupitelstva nebo alespoň za

svým zastupitelem. Že Vám nebude lhostejné, jak my zastupitelé za Vás rozhodujeme.
Jak bráníme Vaše zájmy. Že se budete aktivně
zajímat a řeknete nám své názory. Abychom
náhodou nenabyli dojmu, že Vás vlastně nepotřebujeme nebo že naše rozhodnutí jsou
ta jediná správná. Od toho přece zastupitelé
jsme, abychom Vám naslouchali.
Proto Vás prosím, najděte si čas na společné vytváření města, aby se nám tu dobře
žilo. Trvejte na tom, abychom hájili především Vaše zájmy, abychom byli odpovědni
za svá rozhodnutí. Ptejte se svých zastupitelů
na jejich názor při důležitých rozhodnutích,
např. při nákupech, prodejích a převodech
majetku, plánovaném povinném navyšování
ceny vody nebo při stanovení priorit v rozpočtu. Od toho přece zastupitelé jsme, abychom s Vámi spolupracovali.

hu souhlasit, jsou anonymní sms. Sice jsem
byla připravena na to, že se mi může stát, že
anonym dostanu, jen jsem ho nečekala tak
brzy. Myslím si, že doba povinného stejného
názoru je za námi a nikdo nemusí mít strach
svůj názor říci nebo se pod něj podepsat. Jinak komunikace nemůže fungovat.
Anonyme, pokud jste tak zběhlý, že zvládnete poslat sms z internetu, měl byste také
zvládnout najít si přesné informace, např.
na videopřenosu z jednání zastupitelstva.
Pak byste zjistil, kdo co prosazoval a nemusel byste mne a mé kolegy osočovat. Urážky
a výhrůžky k ničemu nevedou, a navíc by se
Vám mohlo lehce stát, že budete čelit trestnímu oznámení. Vaše přesvědčení, že internet je anonymní, je mylné. Propříště prosím
přijďte a můžeme si o všem promluvit jako
dva slušní lidé.

Závěrem jen malý dovětek: jsem nakloněna každé otevřené diskusi. S čím ale nemo-

Alexandra Olaszová

Ze života vozíčkáře č. 10; vše, co zde uvádím, jsou pouze mé myšlenky a názory
Vítám Vás po prázdninách u nového vydání Rokytnického zpravodaje. Povzbuzen mnoha pozitivními ohlasy na tyto mé příspěvky,
jsem se rozhodl opět potěšit ty, kteří je rádi čtou.
Znovu se vracím k vděčnému tématu, a tím je TJ Spartak Rokytnice. Musím konstatovat, že se již alespoň částečně pohnuly ledy. Ten
soustředěný tlak na změnu přinesl první výsledky. Výbor TJ, který je
na můj vkus stále velmi pomalý, se bojí pojmenovat problémy a najít
pro ně vhodné řešení, zatím udělal první dvě užitečné věci. Tou první
bylo jmenování nového ředitele. Funkce se ujal pan Michal Kopecký,
člověk, který si prošel všemi druhy činností spojenými s provozem „na
kopci“. Dá se říci, že přišel z lidu a má to tu výhodu, že ho podřízení
neopijí rohlíkem. Prvním jeho rázným krokem bylo, že část zaměstnanců uvolnil pro místní, jistě pružný pracovní trh. Byli to jedinci, kteří
se neztotožňovali s novými myšlenkami svého nového nadřízeného.
Tato změna nepochybně vnese těmto jedincům do jejich současného
života trochu vzrušení a střet s reálným kapitalismem. Za ta léta působení ve Spartak Rokytnice, a.s. se nějak zapomněli přeorientovat ze
socialistické historie. Vzhledem k tomu, že v minulých dobách tam nebyla posloupnost zodpovědnosti mezi jednotlivými zaměstnanci, tak
si někteří staří mazáci arogantně dělali, co zkrátka chtěli. Umožňoval
to systém, každý měl máslo na hlavě a každý to o tom druhém věděl.
Docházelo tam k neuvěřitelnému mrhání prostředků a také vytváření
přesčasových hodin. V podstatě tito zaměstnanci bezelstně okrádali
zaměstnavatele. Ale abych je nesoudil příliš tvrdě, možná jim to prostě připadalo normální. Tento způsob chování vůči zaměstnavateli byl
Rokytnický zpravodaj
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oblíbený a rozšířený v dobách socialismu, leč v současnosti je tento
jev již zcela nepřípustný – alespoň z pohledu většiny zaměstnavatelů.
Pokud bych měl počínání nového ředitele vyjádřit čistě pragmaticky,
jednoduše udělal špinavou práci za výbor TJ, který neměl dost odvahy
své kámoše vyhodit. Je také třeba poznamenat, že tyto pozitivní změny se zatím nedotkly podnikání :-) výboru, kterému nevěřím ani dobrý den. Máme ve výboru mladého alibistického jedince, který kdyby
mohl některými osobami prolézt, bez váhání by tak učinil. Dále jsou
tam jednotlivci, kteří buď v zástupu nebo napřímo prostřednictvím
svých funkcí pouze hlídají své podnikání. A v neposlední řadě je tam
pár těch, kteří se bojí vyjadřovat a činit s ohledem na svá předešlá
rozhodnutí. Tito jedinci opravdu nic nového, natož pak pozitivního,
nepřinesou. Pan předseda se tam ocitá v neuvěřitelném mixu zájmů
a osobního přátelství. Bohužel takto se to nedá dělat.
Rád bych pouze zmínil jednu zajímavou skutečnost, týkající se
Spartak Rokytnice a.s. Navštívila ji totiž hospodářská kriminálka z Liberce a dotazovala se na konkrétní záležitosti. Budu doufat, že se tam
ještě opakovaně vrátí.
Druhým užitečným krokem výboru bylo vypsání výběrového řízení na auditora, chcete-li vyšetřovatele určitých procesů spojených
například s výstavbou Kokrháče a dalšími profláknutými historickými
událostmi. Výsledky šetření by měly být známy do 2 měsíců, jistě nás
čekají mnohá překvapení.
Na poslední schůzi jsme se dozvěděli, že například nájem na pozemky pod Lovčenkou je sjednaný až do roku 2047. Neuvěřitelná
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drzost toho, kdo to podepsal a schválil. Samozřejmě, že se tento problém týká jak představenstva, tak dozorčí rady a v neposlední řadě výboru TJ – nechovali se jako řádný hospodář. Dále všech sjednaných 70
nájemních smluv posuzuje právník, jestli nevykazují vady. Další perlou
jsou tyto dvě ukázky nájemních smluv. V případě, že nějaký člen TJ
bude chtít tyto smlouvy vidět, může si to domluvit u ředitele a.s.
Najatá výměra 1500 m2 pozemku – technicky používaná výměra
250 m2, za cenu více než 1000,- Kč. Najatá výměra 1900 m2 pozemku –
technicky používaná výměra 1150 m2, za cenu více než 300,- Kč.
Rozměry a ceny jsou přibližné, ale i tak je zcela evidentní rozdíl
mezi pronajatou a skutečně využitou plochou. Vyplacený rozdíl si pak
snadno spočítáte. Platili jsme si i za úvozy a houští u příjezdu k dolní stanici, které k ničemu nepotřebujeme. Opět se ptám, kdo byl tak
hloupý a podepsal to? V podstatě si myslím, že jde o regulérní podvod
ze strany pronajímatele, který již od podpisu smlouvy vědomě přijímal
plnění a bral peníze za něco, co nemělo být předmětem smluvního
vztahu. Předmětem nájemní smlouvy mělo být poskytování pozemku
potřebného k fyzickému provozování aktivit Spartak Rokytnice a.s dle
živnostenského oprávnění. V úvozech a v houští se nám lyžaři neprohánějí, určitě ne záměrně. Bohužel v tomto jsou doslova namočeni i ti,
co podobné smlouvy podepsali, to znamená některý z bývalých ředitelů, představenstvo, dozorčí rada a samozřejmě výbor, který to má
kontrolovat. Muselo být všem jasné, že rozsah najatých pozemků je
nadbytečný – opět kroky neslučitelné s chováním řádného hospodáře. Ten, kdo se takto chová, udělá občas malé a osudové chyby, toto
je, myslím, jedna z nich. V současnosti se upravují nájemní smlouvy
na cenu v místě obvyklou, tedy 7,50 Kč za 1 m2 za rok. Problémů, které vznikly díky benevolentnímu chování některých „zodpovědných“
osob, se nashromáždilo tolik, že se nechce věřit, jak se to dalo za těch
devět let stihnout. Pozor, toto jsou velmi malé třešničky na dortu, to
co se skrývá uvnitř, je daleko závažnější. Toho se bohužel současný
audit netýká. Předpokládám, že policie obsah korpusu nepřejde.
Mám ovšem trošku strach o nového ředitele, respektive o jeho
pracovní smlouvu. Zatím se totiž jeho pozitivní přístup nedotkl podnikání některého člena výboru. Udělal tu špinavou práci, odklidil kamarády, kteří již všem přerostli přes hlavu, a na jaře může být sám odklizen. Touto cestou by se dalo snadno přijít ke konsolidované fungující
společnosti. Pak už by se jen našel nový věrný ředitel - trouba. Píšu to
zcela záměrně, abyste si případně vzpomněli na má slova.
Další perlou, kterou nemohu opomenout, je návrh nových stanov
TJ Spartak – z jejich obsahu doslova tryskají názory starého výboru –
připomínky najdete na mém webu.
K jinému – mně naprosto nepochopitelnému jevu – došlo v srpnu
2014. To bylo tak… Pan Zbyněk Neumann a Slavomil Braun změnili
stanovy Spartak Rokytnice a.s. a podepsali je před notářkou v Semilech. Pro mnohé je to banalita, ale je to asi tak banální situace, jako by
ve vašem technickém průkazu udělal někdo změnu ve smyslu, že nejste majitelem vozu, ale motorky – samozřejmě bez vašeho vědomí.
Opět bez jakéhokoliv zápisu ze zasedání výboru TJ. Zápisy výboru TJ si
systematicky vyžaduji a ukládám. Když si vzpomenete, v jakém stavu
byla v té době a.s., tak se nabízí doslova další neuvěřitelný katastrofický příběh a následky především pro členy TJ. Předmětem změny byl
způsob podepisování za společnost a.s. z dvou lidí na jednoho. Když
vím, kdo je předsedou představenstva a starým vedením, si myslím,
ovlivňován, tak mne jímá hrůza.
Ve zkratce to znamená, že je potřeba ještě trošku provětrat řídící
orgány a.s. a výbor TJ. Dokud tam budou tito lidé, tak se dokončení
přeměny TJ na otevřenou a pozitivní společnost neuskuteční. Mám
takový sen, že se TJ Spartak bude starat o naše děti. Společnost nebude mít problém zabezpečovat sportovní pomůcky a vyžití. Fotbalisté
budou mít na rozhodčí i dresy a další oddíly nebudou mít problém
zabezpečit si i jiné sportovní aktivity. V minulosti to vypadalo jako soukromý klub pro vyvolené za peníze všech členů TJ a penězi se mrhalo
především na hostující. Požadavkům místních nebylo možné vyhovět.
Ostatní členové byli odměněni zvýhodněným jízdným za to, že budou
držet ústa. Takto není možné pokračovat, toto není smyslem vzniku,
ani cílem jednoty. Myslím si, že bychom mohli vše naprosto bez problému ufinancovat a poskytovat vyšší standard pro všechny členy TJ
bez rozdílu. Doslova paskvilem je způsob financování TJ, ve kterém se
utopily miliony korun. Byla zvolena špatná forma, buď lidskou blbostí
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nebo ekonomickou nevzdělaností. Jenom špatné načasování převzetí
provozu z TJ na a.s. stálo TJ Spartak na daních 11 milionů korun. Bohužel těm, kdo v minulosti působili ve vedení a.s., vůbec nešlo o blaho
této jednoty, a to usuzuji z mnoha problémů, které dlouhodobě nikdo
neřešil. Připravuji pro vás, oddané čtenáře, sumář toho, co se - jak
myslím - prohospodařilo. V říjnu se s ním setkáte. Od vzniku a.s. ztratila TJ kontrolu nad svými penězi. Koncept a.s je správný, ale muselo
by se to dělat poctivě. Slibuji Vám, že letošní podzim bude bouřlivý
a možná, že i plodný do budoucna. Myslím si, že názory na mou osobu se již začaly měnit. Mnoho ze svého života jsem tomu už obětoval
a konečně vidím první výsledky. Potřeboval bych v tom ještě malinko
pomoci. Člověk musí vidět v dáli nějaké ideály a těch se držet nebo se
aspoň přibližovat. Již jsem si něco prožil a mohu si to dovolit. Je uspokojující vidět, že někomu můžete pomoci. Neočekáváte vděk, stačí,
když vidíte, že někomu děláte radost. Tyto vnitřní radosti mě velice
baví a rozhodl jsem se, že v této další etapě života si je budu dopřávat.
Pro mě pobyt zde, v Rokytnici, je jako návrat do dětství. Věřím, že zde
najdu mladé lidi, kteří budou sdílet podobné ideje, zapojí se a nebudou se bát říkat své názory a následně je také obhájit. Celý život jsem
se pohyboval v konfrontačním prostředí a nemám s tím problém. Je
zde také stále velké množství lidí, kteří jsou poctiví a hodní a ochotně
kdykoliv pomáhají. Je zajímavé, že na ně, mimo úzkou část Spartaku,
všude v Rokytnici narážím. Věřím, že naprostá většina společnosti se
povahově nemění, ale vždy se najdou tací, kteří tuto dobrotu druhých
zneužívají. Proč zodpovědní lidé šli do tak velkého rizika, podepisovali,
schvalovali a nekontrolovali, nechám na vaší bujné fantazii. Jedno dobově aktuální pořekadlo “Za vším hledej peníze“.
Zatím zdraví a hezký začátek podzimu přeje
		

Michal Seidl

www.proski-rokytnice.cz | seidl111@gmail.com | mobil: 602 334 517

Pro občany na území
Libereckého kraje je od 1. října
2015 k dispozici večerní

ZUBNÍ POHOTOVOST

Adresa pohotovosti:
Soukenné nám. 121/1, budova Dunaj – 4. patro, Liberec 1
Poskytovatel zdravotních služeb:
Liberecká dentální s.r.o., IČ: 27285677
Ordinační hodiny:
sobota, neděle a svátky: od 18:00 hodin do 22:00 hodin
Telefon do ordinace: (+420) 777 738 625
 Do ordinace mohou přijít pacienti s náhle vzniklými bolestivými
stavy zubů nebo při zhoršení průběhu léčby zubů, pokud nemohou být ošetřeni svým registrujícím zubním lékařem.
 Za využití zubní pohotovostní služby je pacient povinen zaplatit
regulační poplatek ve výši 90 Kč. (Doklad o zaplacení regulačního poplatku bude vystaven lékařem na žádost pacienta).
 Každý pacient obdrží o diagnostickém nebo léčebném výkonu
záznam pro další využití, např. k přijetí do ústavní péče nebo ke
kontrole u svého registrujícího zubního lékaře.
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Sport
Mistrovství ČR v letním biatlonu
– velký úspěch rokytnické žákyně
Velice rádi informujeme o úspěších našich obyvatel a zejména dětí v různých
disciplínách, ačkoliv vždycky nemusí souviset s místní tělovýchovnou jednotou.
Výborného výsledku dosáhla na Mistrovství ČR v Břidličné v letním biatlonu ve
dnech 19. – 20. 9. 2015 Eliška Seidlová (žákyně 6. třídy zdejší základní školy), která
v závodě s hromadným startem v kategorii žákyně A zvítězila a stala se mistryní České republiky. Velice dobře si vedla i v rychlostním biatlonu, kde obsadila
5. místo a ve štafetě 2. místo. Eliška v tomto sportu reprezentuje SKP Harrachov.
Srdečně gratulujeme!

Silový trojboj
V sobotu 15. srpna 2015 se v Praze v prostorách Eagle Fitness uskutečnila propagační soutěž v benchpressu RAW nesoucí název Eagles Cup.
Kategorie mužů měla jednoznačného vítěze. Byl jím evropský rekordman v benchpressu, reprezentant České republiky Jakub Sedláček.
Ten při hmotnosti 91,6 kg s mírnou rezervou zatlačil 217,5 kg. Jakub se stal i absolutním vítězem celého sobotního klání.

B & D CUP
VRCHLABÍ 2015
V sobotu 29. 8. 2015
proběhla ve Vrchlabí tradiční soutěž v mrtvém tahu
a benchpressu. Na této pohárové soutěži se každoročně sejdou nejlepší trojbojaři
z celé republiky. Tohoto klání
se zúčastnil Tomáš Sedláček v kategorii – 100 kg
Masters. Soutěžil v mrtvém
tahu, kde parádním výkonem obsadil 3. místo.

V příštím čísle Rokytnického zpravodaje představíme novou rokytnickou společnost
Zabývá se distribucí a prodejem aktivních
vozíků a handbiků polské firmy GTM Mobile.
Michal Seidl a Richard Kousal • +420 602 334 517, +420 604 674 931 • www.forhandicap.com • facebook.com/forhandicap • forhandicap@gmail.com
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Tenis
Za téměř tropických veder proběhl ve dnech
3. 8. – 7. 8. 2015 na kurtech pod sportovní halou za
účasti 19 dětí především z Rokytnice a okolí Tenisový
kemp pro mládež 1. – 5. tříd.
Petr Doubek – TK.

Za krásného počasí proběhl 29. 8. 2015 na tenisových kurtech za Sportovní halou v Rokytnici
již 8. ročník tenisového turnaje ROKYTNICE
OPEN. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů. Nejprve
se hrály kvalifikační skupiny a poté finálová kola.
Loňský titul obhájil Michal Svoboda z Berouna až
po velkém boji – 7:6 s Karlem Kučerou z Rokytnice, třetí místo nakonec vybojoval Pavel Šetka –
7:5 nad Lubošem Gruntem ze Svatoňovic. Hlavní
ceny do turnaje – víkendové ubytování pro celou
rodinu a konzumační karty věnoval pan Štens
z penzionu Helena. Děkujeme též Spartaku Rokytnice za pronájem kurtů a ostatním drobným
sponzorům.
Petr Doubek – TK

Ski klub Masters
50 let historie lyžování kategorie Masters ve světě
Před nadcházející zimou bych zde rád
 vedl pár informací, týkajících se 50ti leté hisu
torie alpského lyžování v kategorii Masters.
Od prezidenta subkomise FIS Masters
pana Haralda Herberta, který tuto funkci
vykonával od roku 1980 do roku 2014 jsem
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v Abetone na Mistrovství světa Masters, které
se konalo koncem března, obdržel jím vytvořený dokument o historii Masters s mnoha
zajímavými čísly.
V roce 1964 bylo v Masters evidováno 70
závodníků, v roce 1980 jich bylo 130 a v roce
2014 bylo registrováno již na 35 000 závodníků Masters v alpském lyžování z více než 30
zemí a 35 000 závodníků běžeckých disciplín.
V současnosti je dohromady registrováno
70 000 Masters závodníků!
Toto není opravdu zanedbatelná část
sportovců!!!
Po celém světě bylo od roku 1964 založeno mnoho Ski klubů Masters, další kluby stále
vznikají a mezi tyto kluby patří i náš Ski klub
Masters, který jsem v roce 2008 založil.
Během 35 let se pan Herbert Harald podílel na uspořádání a organizaci více než 600
mezinárodních závodů Masters.
Součástí těchto závodů je po několik let
i náš mezinárodní závod Memoriál Dr. Vedrala FIS, který se mi po dvouleté přestávce
po souhlasném stanovisku předsedy TJ podařil právě v Abetone prosadit do kalendáře
FIS 2015/2016.
Bude to v pořadí již 6. ročník. Termín byl
stanoven na 5. – 7. 2. 2016 a závodit se bude

ve třech disciplínách – Slalom, Obří slalom
a Super-G.
Mezi závodníky je tento závod velmi oblíben nejen díky perfektní organizaci, ale i proto, že si od nás závodníci vždy odvezli velmi
hodnotné ceny, které zajistil Ski klub Masters.
V roce 1981 se pod vedením pana Herberta konalo první mistrovství světa Masters
v italském Piancavallu. Byl u organizace všech
dalších ročníků, včetně těch, které se budou
konat v roce 2016, 2017 a 2018.
V roce 2016 se měla do historie pořadatelství Mistrovství světa zapsat i Rokytnice nad
Jizerou.
Mým cílem, když jsem se snažil toto mistrovství světa Masters do Rokytnice prosadit,
bylo zviditelnit nejen naše krásné sjezdovky,
ale celou Rokytnici povýšit do TOP lyžařských
středisek.
Je statisticky dokázáno, že tam, kde byl
takto významný závod, zvýšila se návštěvnost
daného střediska a regionu až o 40 %.
Cesta k prosazení Mistrovství světa v Rokytnici nebyla vůbec jednoduchá, a abych
přesvědčil nejvyšší zástupce komise FIS, bylo
nutné „vyšperkovat“ každý ročník Memoriálu Dr. Vedrala. Závod postupně získal velké
uznání mezi členy komise FIS, ale hlavně mezi
9-10/2015
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závodníky. Tato několikaletá práce nakonec
byla zúročena a mistrovství světa po mnoha
a mnoha jednáních bylo přiděleno do Rokytnice v roce 2016.
Bohužel, bývalý výbor TJ, který všechny žádosti týkající se Mistrovství světa schválil, pak
zase toto již jednou přidělené pořadatelství
zrušil. Velká škoda pro nás všechny.
Jsem však nesmírně rád, že se závod podařil zachovat v Čechách – ve Špindlerově
Mlýně a Česká republika se tak navždy zapíše do historie pořadatelství mistrovství světa
Masters.
Všechna ta pětiletá práce, vložená energie, finanční prostředky a um, všechno to, co
bylo do prosazení Mistrovství světa v Rokytnici vloženo, především Ski klubem Masters,
tak nepřišlo úplně vniveč.
Kategorie Masters je po celém světě respektována, uznávána a velmi ceněna a já
věřím, že stejného respektu, uznání a docenění získá Ski Klub Masters s našimi Masters
jak v naší TJ, tak především v LK. Naši Masters
si totiž uznání a úctu bezesporu zasluhují.
Za dobu existence Ski klubu Masters
(2008) do současnosti (2015) se můžou chlu-

bit celou řadou cenných medailí z velmi prestižních závodů, jako byly například:
•• Zimní hry Masters ve Slovinsku v roce
2010 – 2. místo Jana Samohela ml.
a 3. místo Jana Čermáka st.
•• Křišťálový globus za 2. místo v celkovém hodnocení světového poháru
v roce 2011 – Vlaďky Krejčí
•• Mistrovství světa Masters v USA v roce
2012 – 3. místo Romana Dědečka
•• Mistrovství světa Masters v Megeve
v roce 2013 – 3. místo Hanky Ledvinové
•• Mistrovství světa Masters v Abetone
v roce 2015 – 3. místo Vlaďky Krejčí
Za dobu existence Ski klubu Masters naši
závodníci získali:
•• na 50 medailí ze světových pohárů –
11× zlato, 12× stříbro, 22× bronz,
•• ze závodů FIS také více jak čtyři desítky
medailí – 14× zlato, 20× stříbro, 8× bronz
a ze závodů Českého poháru Masters
jsme překročili stovku získaných medailí.
•• Ski klub Masters přes všechny překážky,
které mu jsou kladeny do cesty, stále směřuje dopředu. Budoucnost je totiž naše

cesta a chtěl bych proto zmínit, že dalším
pozitivním rozhodnutím, které Ski klub
Masters učinil, je to, že převzal patronát
nad Matějem Ponocným – závodníkem
s handicapem.
•• Matěj v loňské sezoně získal dvě první
místa v Evropském poháru neslyšících
a prvenství na MR ČR v Koutech. Tento
závodník je v přípravném olympijském
družstvu neslyšících a my se mu v rámci
našich možností budeme snažit pomoci
v cestě k vysněným olympijským medailím.
V myšlence pana Haralda Herberta, aby
se kategorie Masters po celém světě co nejvíce rozvíjela, budu i já se členy Ski klubu Masters nadále pokračovat. Tato práce, což pan
Harald Herbert za těch několik desítek let dokázal, má totiž smysl.
Kompletní dokument od pana Haralda
Herberta naleznete na našich stránkách
www.czechskimasters.cz a na stránkách TJ
Spartak v sekci Masters.
Děkuji za pozornost.
Vladimír Málek
Předseda Ski Klubu Masters

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
připravuje pro následující období tyto akce:
 Rozhledny Českého ráje

 Adventní Železný Brod

Dne 17. 10. 2015 v 08:00 hod. odjezd z Rokytnice n. Jiz. od ČSAD linkovým autobusem (Pražákem) do Loktuše, Na Špici. V Rokytnici n. Jiz.
staví na všech zastávkách. Odtud se půjde po trase: Dubecko – Sedmihorky – Janova vyhlídka – Valdštejn – Kalvárie – Hlavatice – Turnov.
•• Propozice k výletu budou včas rozeslány.
•• Akci organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.

 Opékání buřtů u saní
Dne 24. 10. 2015 ve 13:00 hod. sraz u Modré hvězdy v Rokytnici
nad Jizerou. Odtud se půjde do Bratrouchova k saním. Buřty, pečivo,
popř. pivo si vezměte samozřejmě s sebou. Dříví se také hodí.
•• Akci organizuje: Eva Konířová, tel: 608 059 716.

 Dušičkový výlet
Dne 14. 11. 2015 v 06:03 hod. odjezd z Rokytnice n. Jiz. od ČSAD
do Martinic, bus staví na všech zastávkách v Rokytnici n. Jiz., zde se
přesedne na vlak do Staré Paky a odtud pěšky přes Levínskou Olešnici
a Studenec do Martinic. Z Martinic vlakem do Jablonečka. Odtud buď
pěšky, nebo busem do Rokytnice n. Jiz.
•• Výlet organizuje: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735.

ROZPIS
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBY

Dne 5. 12. 2015 v 08:34 hod. odjezd linkovým autobusem (Pražákem) z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Železného Brodu. V Rokytnici n. Jiz. staví na náměstí, U Kroupů a ve Vilémově. V Železném
Brodě nás čeká prohlídka památkové rezervace Trávníky, městského
muzea a adventních trhů. Dále následuje prohlídka objektu kotelna,
kde bude probíhat výstava skleněných betlémů. Po dohodě s vedoucí
akce je možné jít pěšky do Semil – asi 12km. Ze Železného Brodu odjezd do Rokytnice n. Jiz. linkovým autobusem v 15:00 hod.
•• Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404.
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být konečný.
Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou
akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com

Ordinační hodiny soukromých ordinací stomatologů: sobota, neděle, svátky 7.30 – 11.30 hod.:
10. – 11. 10. 2015
17. – 18. 10. 2015
24. – 25. 10. 2015
28. 10. 2015
31. 10. – 1. 11. 2015
7. – 8. 11. 2015
14. – 15. 11. 2015
17. 11. 2015
21. – 22. 11. 2015
28. – 29. 11. 2015

MUDr. Iveta Holbová Melíšková, Ant. Dvořáka 302, Turnov, tel. 603 506 670
MUDr. Eva Pavelčíková, 5. května 483, Turnov, tel. 481 324 833
MUDr. Richard Štejfa, 5. května 521, Turnov, tel. 481 325 187
MUDr. Jaroslav Hošek, Rovensko pod Troskami 219, tel. 481 382 372
MUDr. Jaroslav Hošek, Rovensko pod Troskami 219, tel. 481 382 372
MUDr. Marie Štejfová, Přepeřská 120, Turnov, tel. 481 324 956
MUDr. Miloš Dědek, Nádražní 1296, Turnov, tel. 481 324 282
MUDr. Eva Pavelčíková, 5. května 483, Turnov, tel. 481 324 833
MUDr. Hana Mrenicová, 5. května 521, Turnov, tel. 481 323 123
MUDr. Eva Preislerová, 5. května 64, Turnov, tel. 481 324 429

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví, přímo na odkaze:
http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi/semilyjilemniceturnov
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 Letní příroďák (19. 8. 2015)

 Krkonošská šlápota (19. 9. 2015)
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