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Dřevo-socho-kování Františkov
Již čtrnáctý rok je o druhém týdnu prázdnin ve Františkově vzácné ticho. Nebručí zde
žádné motorové pily, nebouchají kladiva
kovářů, nehraje kapela. Skončil již čtrnáctý
ročník Dřevo–socho-kování a tady Vám nabízíme malou procházku jeho děním.

V úterý odpoledne vše začalo, jak jinak,
než přivítáním ze strany Krakonoše a pana
místostarosty Petra Kadavého. Popřáli všem
mnoho zdaru a Krakonoš přislíbil hezké počasí. Slavnost okamžiku potvrdily mažoretky
z DDM Pod Střechou a celé odpoledne patřilo hlavně dětem. Přišel mezi nás bublinkový
kouzelník, málokdo viděl tak velké bubliny.
Jaká byla radost, když nechal děti vytvořit si
bubliny vlastní. Celé odpoledne doprovázela
hudba DJ Ulricha, který zařídil i diskotéku pro
děti. Odpoledne bylo zakončeno ,,Vysočáky“
s pásmem kerkonošských poudaček s doprovodem flašinetu.

Od středy začali v kravíně a jeho okolí předvádět svůj um i řemeslníci. Patří jim veliký dík
za uchovávání tradice starých řemesel v podvědomí dnešní uspěchané doby. Zahájena
byla výstava věnovaná 250 letům od založení
Janatova mlýna v Buřanech. Odpoledne hrála ve stanu bluegrassová kapela Krygel boys
a večer vyvrcholil cimbálovou muzikou Kapric.
Ve čtvrtek nás přišla podpořit vysocká nemocnice se svými dílničkami, přijela
s nimi MUDr. Klára Hoffmanová, autorka

nové knížky ,,Cesty“
a odpoledne se zde
sešli všichni, kteří mají rádi starou
hasičskou techniku
a oživlý obraz upálení Jana Husa. Vše
dobře dopadlo, zase
jsme ho uhasili. Dobový oživlý obraz
vystřídala moderna,
a to v podání kapel
Paralen-I-Ibalgin
a Synové výčepu, se
kterými k naší velké
radosti zazpíval i Fanánek.
V pátek probíhal den postaru. Naši
návštěvníci mohli vidět staré kočárky i s promenádou za účasti Jilemského spolku paní
a dívek, také staré traktory, kola a auta. Škoda, že nám tak krásné odpoledne překazily
kroupy. Obloha se vyjasnila a tak nic nebránilo diskotéce pana Sasky, který pokračoval až
do večerních hodin pro ty odrostlejší.
Sobota byla posledním dnem. Zpříjemnilo
ji vystoupení Roprachtických poupat a ukon-

čení s Krakonošem a panem místostarostou
Petrem Kadavým.
Vzniklo mnoho krásných soch a děl, všichni ve zdraví přežili celý týden setkání s něčím
nevšedním, s kamarády a s uměním. Celý
týden se mohl uskutečnit díky podpoře Města Rokytnice nad Jizerou, Vysocké nemocnici
a dalším sponzorům. Velké díky patří i těm
milým lidem, kteří připravili vše před zahájením a pomohli akci uklidit.
Díky všem a za rok přijďte pobejt!
Jana Brožová
Zdroj foto: alex.sc@centrum.cz

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Smlouva o organizování veřejné služby, ÚP ČR
Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. U osob evidovaných
na Úřadu práce ČR, kteří zároveň pobírají dávky v hmotné nouzi, se
zintenzivňuje veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu
vlastní prací. Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu má následně vliv na stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek.
Hlavním principem právní úpravy veřejné služby je, že dlouhodobě
neaktivní osoba má nárok na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima, nikoliv životního minima, a to s účinností od 1. 8. 2017.
Veřejná služba je tedy vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání. Město Rokytnice nad
Jizerou jako budoucí poskytovatel veřejné služby musí uchazečům
poskytnout pouze ochranné pracovní pomůcky a zabezpečit pojištění odpovědnosti za škodu (řeší stávající smlouva). Uchazeči by měli
odpracovat 20 – 30 hodin měsíčně. Smlouvu o výkonu veřejné služby
s uchazeči uzavírá Úřad práce, Město práci přiděluje, kontroluje a potvrzuje docházkové listy. RM uzavření příslušné smlouvy schválila.
Schválení smlouvy s Libereckým krajem o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální
mapy veřejné správy Libereckého kraje
Radě města byla předložena ke schválení smlouva s Libereckým
krajem o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Předmětem
této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace mezi smluvními
stranami při zajišťování Provozní fáze projektu Digitální technická
mapa Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje (DTM DMVS
LK). Účelem je zajištění společného postupu při tvorbě, aktualizaci,
správě, archivaci a jednotném zpracování Digitální technické mapy.
Projekt DTM DMVS LK, jako jedna z částí Digitální mapy veřejné správy
LK, je IT projektem zajišťujícím sjednocení dat z různých geografických
informačních systémů v jedné aplikaci. Projekt DTM DMVS LK povede
k usnadnění výkonu veřejné správy a zpřístupnění prostorových dat
pro úřady, veřejnost a správce sítí a je součástí projektu Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji. Hlavním cílem projektu DTM DMVS LK

je efektivní správa Digitální technické mapy v technologickém centru
Libereckého kraje a Účelové katastrální mapy v RÚIAN. Rada města
uzavření této smlouvy schválila.
Prodej dřeva na pni
Radě města byly předloženy nabídky, které byly městu doručeny na základě výzvy k předkládání nabídek na odkup dřeva na pni
(na stojato). Výzva k podání nabídky byla zaslána 38 potencionálním
zájemcům dle seznamu schváleného radou a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města a portálech www.pole-lesy.cz,
www.silvarium.cz a www.prodejlesa.cz. Ve stanovené lhůtě byly doručeny 3 nabídky. Všechny nabídky splňují požadavky uvedené ve
výzvě. Rada města konstatovala, že jediným hodnotícím kritériem
byla stanovena výše nabídkové ceny. Nabídku s nejvyšší nabídkovou
cenou na odkup dřeva předložil pan Petr Martínek, Dolní Rokytnice
503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 62017560. Rada města proto
schválila prodej dřeva na pni panu Petru Martínkovi a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem kupní smlouvy.
Veřejné zakázky:
 Rada města schválila zadání zakázky na výměnu oken v kanceláři
č. 20 na úseku rozvoje města a investic a úseku správy majetku firmě
Truhlářství Linek – Pavel Linek, Dolní Rokytnice 31, Rokytnice nad Jizerou IČ: 13570617 za celkovou cenu 62.946,- Kč (zhotovitel není plátce
DPH).
Finanční dary a dotace:
 Radě města byla předložena žádost pana Zdeňka Háka ml., Rokytnice nad Jizerou o poskytnutí finančního daru na jeho celoroční činnost, mimo jiné i na horolezeckou expedici na osmitisícový Gasherbrum I. Jedná se o světový prvovýstup a akce bude sledována Českou
televizí a dalšími médii. RM schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 6.500,- Kč panu Hákovi s tím, že se v rámci své celoroční činnosti
bude podílet i na propagaci města Rokytnice nad Jizerou.

Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva města ze dne 14. června 2017:
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš
Pavlata, MUDr. Daniela Zajícová a Michal Seidl, ověřovatele zápisu ve složení
Mgr. Milan Javůrek a Ing. Antonín Blomer
a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou,
DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 12. dubna 2017.
 rozpočtové opatření č. 3/2017 a pověřilo
Petru Stojanovou provedením schválených změn v rozpočtu města Rokytnice
nad Jizerou pro rok 2017.
 účetní závěrku města Rokytnice nad Jizerou za rok 2016.
 Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2016 a souhlasilo s celoročním
hospodařením města Rokytnice nad Jizerou za rok 2016 bez výhrad.
 nákup osobního automobilu Dacia Duster
4x4 pro potřeby MÚ Rokytnice nad Jizerou
na splátky prostřednictvím úvěru Dacia
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Finance od RCI Financial Services, s.r.o.,
Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle, IČ: 25722328, schvaluje návrh smlouvy
o úvěru a návrh smlouvy o zajištění závazku převodem práva a pověřilo starostu
města podpisem smluv.
 nákup osobního automobilu Škoda Rapid
pro potřeby MÚ Rokytnice nad Jizerou na
splátky prostřednictvím úvěru ŠkoFIN od
ŠkoFIN, s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha
5, IČ: 45805369 a pověřilo starostu města
podpisem smlouvy o úvěru.
 mimořádný členský příspěvek Jilemnicku
– svazku obcí za účelem nákupu pozemků v katastru Hrabačov (parc. č. 815/1,
815/13, 815/36, 815/37, 816/1 o celkové
výměře 16.038 m2) ve výši 110,- Kč/ obyvatel s tím, že mimořádný členský příspěvek bude rozdělen do dvou splátek ve
výši 55,- Kč / obyvatel do konce září 2017
a ve výši 55,- Kč / obyvatel do konce února
2018, a to na základě zaslaného předpisu
k platbě.

 prodej stpč. 1007/2 v k.ú. Dolní Rokytnice Luďkovi a Ludmile Rybářovým, bytem
Dolní Rokytnice 401, 512 44 Rokytnice nad
Jizerou za cenu 90,- Kč / m2.
 prodej stpč. 1006/2 v k.ú. Dolní Rokytnice Zdeňkovi a Jitce Jiroušovým, č.p.
268, 512 47 Paseky nad Jizerou za cenu
90,- Kč / m2.
 prodej stpč. 1008/2 v k.ú. Dolní Rokytnice Pavlovi a Ludmile Kalendovým, bytem
Dolní Rokytnice 402, 512 44 Rokytnice nad
Jizerou za cenu 90,- Kč / m2.
 směnu stpč. 3/2 a části ppč. 1002 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část
stpč. 2, část ppč. 414/1 a část ppč. 417/1
(vlastník Město Benátky nad Jizerou), vše
v k.ú. Rokytno v Krkonoších s tím, že rozdíl výměr směňovaných pozemků bude
doplacen ve výši 80,- Kč / m2. Geometrické
zaměření zajistí a uhradí Město Rokytnice
nad Jizerou.
 záměr prodeje části ppč. 2078/11, části
ppč. 2000/5 za cenu 280,- Kč / m2 a části
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ppč. 2078/12 za cenu 700,- Kč / m2, vše
v k.ú. Dolní Rokytnice. Geometrické zaměření bude na náklady žadatele a bude
provedeno za účasti zástupce Města.
záměr prodeje části ppč. 2312 k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou za cenu 280,- Kč / m2
s tím, že geometrické zaměření bude provedeno ná náklady žadatele a za účasti
zástupce Města.
záměr prodeje části ppč. 1774/1 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 200,- Kč / m2 s tím, že
geometrické zaměření uhradí žadatel
a bude provedeno na základě dohody
s Milanem Škrabálkem.
záměr prodeje části ppč. 1774/1 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 200,- Kč / m2 s tím,
že geometrické zaměření uhradí žadatel
a bude provedeno na základě dohody se
Zdenkem Doubkem.
bezúplatný převod pozemkové parcely
č. 1982/7 a pozemkové parcely č. 2047/1
k.ú. Dolní Rokytnice, pozemkové parcely č. 520/3 a pozemkové parcely č. 53/3
v k.ú. Františkov v Krkonoších od Státního pozemkového úřadu se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00,
IČ: 01312774.
záměr směny části ppč. 2405/4 a části ppč.
3367/1 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 2442/2 (vlastník Vágner
František), vše v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou s tím, že výměr směňovaných pozemků bude doplacen dle cenové mapy
560,- Kč / m2.
záměr směny ppč. 1996/2 a ppč. 831/2
v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník Správa KRNAP ) za ppč. 3070/2 v k.ú. Dolní Rokytnice,
ppč. 314/3, ppč. 973/9, ppč. 973/10, ppč.
973/11, ppč. 1069 a ppč. 1070 v k. ú. Rokytno v Krkonoších (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) v rozsahu pozemek za
pozemek.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvy
o právu stavby SM, Horní Rokytnice, Výměna TS TS SM_0517 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8, 405
02 Děčín-IV Podmokly, jejímž předmětem
je prodej části ppč. 2383/19 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou.
záměr směny části pozemku ppč. 3000/1
o výměře 56 m2 a části pozemku ppč. 3004
o výměře 9 m2 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) za část pozemku ppč. 1132/6
a ppč. 1132/21 odměřených tak, aby byla
zachována komunikace v šíři 6,0 m. Vše
v k.ú. Dolní Rokytnice. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen dle
cenové mapy 200,- Kč / m2.
záměr směny části pozemku parc.
č. 3336/2 (vlastník Město Rokytnice nad
Jizerou) o výměře cca 116 m2 za část pozemku parc. č. 1926/1 (vlastník Šťastný
Milan a Ing. Šťastná Michaela) o výměře
cca 77 m2, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen dle cenové mapy
240,- Kč / m2.
záměr směny části ppč. 3338 o výměře cca
48 m2, části ppč. 1974 o výměře cca 60 m2
a části ppč. 1985 o výměře cca 56 m2
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část
ppč. 1917/1 o výměře cca 39 m2, část ppč.
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1918 o výměře cca 10 m2, část ppč.1976/4
o výměře cca 49 m2, část ppč.1984/1 o výměře cca 165 m2 a část ppč.1987/2 o výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou (vlastník Pouch Jiří). Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen dle cenové mapy 240,- Kč / m2.
uzavření Kupní smlouvy na odkup garáže na stpč. 835 v k.ú. Dolní Rokytnice od
pana Jiřího Pacholíka za cenu dle znaleckého posudku č.1643/16 z 12. 8. 2016.
změnu usnesení č. 375/2016 ze dne
22. 6. 2016 v části převodu vlastnického
práva k jednotce č. 667/10 následovně:
ZM schvaluje převod vlastnického práva
k jednotce č. 667/10 v čp. 667 v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou včetně
příslušenství a dále podílu na společných
částech nemovité věci (podíl na st. parc.
č. 1235 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
- zastavěná plocha a nádvoří, společné
části domu a ostatní příslušenství), a to do
vlastnictví panu Tomáši Himmelovi, trvale
bytem Rozdělovská 2014/37, 169 00 Praha 6.
vypsání soutěže o návrh řešení realizace
záměru „Rekonstrukce areálu bývalé základní školy v Horní Rokytnici – přestavba
na bytové jednotky“ a pověřuje místostarostu města Petra Kadavého zveřejněním
výzvy k podání soutěžního návrhu.
»» hodnotící komisi pro hodnocení doručených soutěžních návrhů ve složení:
Ing. Marek Michálko, Ing. Luděk Hák,
Ing. Antonín Blomer, Ing. Jaroslav Bulušek, Hana Hejralová, Mgr. Milan Javůrek,
Petr Kadavý, PaedDr. Eva Maloňová,
Ing. Petr Matyáš, Mgr. Marek Nechanický, Alexandra Olaszová, Ing. Bronislav
Patočka, Ing. Leoš Pavlata, Martin Pozdníček DiS., Michal Seidl, Petr Udatný,
MUDr. Daniela Zajícová.
záměr uzavření smlouvy o právu stavby
pro stavbu mostu u čp. 1 v Horní Rokytnici s Ing. Arch. Filipem Klozarem, Horní
Rokytnice 1, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
a manželi Ing. Janem Valešem, Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 4 - Modřany
a Ing. Jarmilou Valešovou, Březová 2928/4,
466 02 Jablonec nad Nisou.
uzavření smlouvy o spolupráci se společností Apartmány Rokytnice a. s.,
IČ: 27689000, Dobříč 2, 252 25 Jinočany,
při realizaci terénních úprav a rekonstrukci obecní komunikace na ppč. 3352
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a pověřilo starostu jejím podpisem.
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských
škol zřízených městem Rokytnice nad Jizerou.
ukončení platnosti veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace (TJ Spartak) a ukončení platnosti smlouvy o zajištění blankosměnkou dohodou a pověřilo starostu
města Ing. Petra Matyáše podpisem dohod poté, co budou poskytnuté finanční
prostředky vráceny na účet města.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ke dni
31. 5. 2017.
 architektonickou studii Rokytnice nad Ji-









zerou – přestavba školy na bytové domy
zpracovanou společností Project A plus
s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov.
průběh příprav smlouvy o právu stavby pro stavbu vybudování mostu u čp. 1
v Horní Rokytnici s Ing. Arch. Filipem Klozarem, Horní Rokytnice 1, 512 44 Rokytnice nad Jizerou a manželi Ing. Janem Valešem, Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha
4 - Modřany a Ing. Jarmilou Valešovou,
Březová 2928/4, 466 02 Jablonec nad Nisou.
vzešlé výzvy z veřejného fóra Zdravého
města a místní Agendy 21 k udržitelnému
rozvoji města „Spolu pro Rokytnici“ a výsledky z ověřovací ankety „Desatero výzev
pro Rokytnici“.
informace o jednotlivých dotačních projektech.
informace o zrušení dotačního programu
MŠMT – Program 133510 – podpora materiálně technické základny sportu.
Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 20. 3. 2017
do 22. 5. 2017.

Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje ppč. 755/9, ppč. 755/6
a ppč. 755/5 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 záměr prodeje ppč. 2311 a ppč. 2310/6
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje stpč. 680 a části ppč.
3073/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje ppč. 542/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje části ppč. 1273/2
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje části ppč. 1304/6 (dle GP
č. 1313-1/2011 ppč. 1304/46 ) v k.ú. Dolní
Rokytnice.
Zastupitelstvo města pověřilo:
 starostu města Ing. Petra Matyáše jako
politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve spolupráci s Ing. Věrou
Rohlíkovou jako koordinátorkou Projektu
Zdravé město a místní Agendy 21 rozpracovat jednotlivá témata pro konkrétní řešitele výzev.
 místostarostu města Petra Kadavého zasláním výzvy TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou k vrácení poskytnutých finančních
prostředků.

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

Následující veřejné jednání
se bude konat v září 2017.
Termín a program jednání bude
zveřejněn na úřední desce.
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Zprávy z města a úřadu
Rozklikávací rozpočet funguje už celý rok

Zlatá popelnice 2016
a 2. místo pro naše město
Městu Rokytnice nad Jizerou se podařilo se svými výsledky za
rok 2016 opět se výborně umístit v soutěži měst ve sběru tříděných
odpadů Zlatá popelnice v rámci Libereckého kraje. V kategorii měst
s počtem obyvatel do 3.500. Cena byla předána v pátek 9. 6. 2017 na
Ještědu, kdy byl předán i finanční dar ve výši 20.000,- Kč. Tato částka
bude použita na pořízení nových prvků a zázemí veřejných dětských
hřišť v rámci ochrany životního prostředí.
Na celkový výsledek má vliv nejen množství vytříděných odpadů na
občana (papír, sklo, plast a tetra-pack), ale i hustota sběrné sítě nebo
oddělený sběr bílého skla a kovů.
Děkujeme touto cestou všem občanům našeho města a ostatním
zapojeným osobám za vzorné třídění a dále děkujeme zaměstnancům Drobných služeb města za dobrou práci při svozu těchto tříděných odpadů. Budeme se snažit, abychom se na předních místech
v této soutěži udrželi i nadále.

Od roku 2016 funguje na webových stránkách města aplikace
s názvem „Rozklikávací rozpočet města“. V této aplikaci mohou občané v přehledném členění sledovat, jak město hospodaří v daném
roce, jak se daří naplňovat rozpočtové příjmy a jak jsou čerpány plánované výdaje. Aplikace je rozdělena na příjmy a výdaje, které jsou
dále rozčleněny na jednotlivé rozpočtové paragrafy a položky – dle
schváleného rozpočtu v daném roce.
Tento rozpočet je aktualizován každý měsíc, vždy po schválení měsíční uzávěrky.
Rozklikávací rozpočet naleznete na webových stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz.

A kolik odpadů jsme v Rokytnici nad Jizerou za rok 2016 vytřídili?
papír
sklo bílé
tetra-pack

66,900 t
47,440 t
3,940 t

plast
sklo barevné
kovy

57,420 t
39,440 t
29,906 t

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané města Rokytnice nad Jizerou odevzdali k recyklaci 497 televizí, 88 monitorů a 3.113,12 kg drobného elektra. Snaha
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané města Rokytnice nad Jizerou v loňském roce vytřídili 497 televizí, 88 monitorů a 3.113,12 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 152,09 MWh elektřiny, 7 134,23 litrů ropy, 735,61 m3
vody a 7,5 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 33,83 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů
o 154,07 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
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Nabídka práce
– strážník městské policie
Rokytnice nad Jizerou
 Město Rokytnice nad Jizerou nabízí volné pracovní místo
na pozici strážníka městské policie.
 Činnost obecní policie je dána zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 Základní předpoklady dle zákona:
»» státní občanství České republiky, věk minimálně 21 let,
»» zdravotní způsobilost (§ 4 zákona č. 553/1991 Sb.),
»» bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a a § 4b zákona č. 553/1991
Sb.),
»» středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
»» osvědčení o splnění odborných předpokladů dle zákona
č. 553/1991 Sb. (absolvování školení a vykonání zkoušky
pro získání osvědčení zabezpečuje zaměstnavatel po přijetí uchazeče do pracovního poměru).
 Další požadavky:
»» řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC,
»» znalost anglického, německého nebo polského jazyka
výhodou.
 Bližší informace podá tajemnice MěÚ
na tel. 481 549 319
nebo e-mailem: mesto@mesto-rokytnice.cz.

8-9/2017
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Investiční oddělení
Oprava komunikace Horní Ves – Sachrův hřeben
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo projekt s názvem „Oprava
komunikace Horní Ves – Sachrův hřeben“. Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory Doprava, v rámci programu č. 6. 1 – Rozvoj
cyklistické dopravy.
Jednalo se o opravu komunikace, která spojuje hlavní rokytnické údolí s místní částí Františkov přes rozcestí turistických tras na
Sachrově hřebeni. Na tomto rozcestí se setkávají dvě značené turistické trasy, dvě naučné stezky a nadregionální cyklotrasa č. 22 se zde
setkává s cyklotrasou č. 4174. Cílem projektu bylo opravit úsek o délce
580 m této komunikace metodou vysprávky výtluků a obnova vozovkového krytu z asfaltového betonu. Současně s opravou komunikace
byla provedena údržba souvisejících příkopů a krajnic.
Liberecký kraj podpořil tento
projekt účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve
výši 943 285,347 Kč, což činí 49,3 %
z celkových nákladů projektu.
Celkové náklady projektu odpovídají 1 913 357,67 Kč.

Územní studie propojení a rozvoje stávajících
lyžařských areálů Studenov a Horní Domky
Územní studie propojení a rozvoje stávajících lyžařských areálů
Studenov a Horní Domky se stala ucelenou dlouhodobou koncepcí
rozvoje lyžařských areálů Studenov a Horní Domky a jejich propojení.
Studie bude sloužit jako podklad k pořizování změn stávající územně
plánovací dokumentace.
Požadavek na vypracování této studie byl vznesen Správou Krkonošského národního parku, aby sloužila jako rozhodovací podklad, na

jehož základě byl vybrán takový návrh řešení, který nebude v rozporu
s požadavky na ochranu předmětů Krkonošského národního parku,
Evropsky významné lokality Krkonoše a Ptačí oblasti Krkonoše.
Na realizaci této studie byly poskytnuty finanční prostředky ze
Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci programu přílohy IV
– Podpora obcí ležících v regionech národních parků, v rámci podprogramu č. IV.4 Podpora a zpracování rozvojových dokumentů a studií.
Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR byla poskytnuta
formou dotace ve výši 142 974 Kč, což je 80 % z celkových výdajů na
zpracování této studie. Celkové výdaje na zpracování studie činily
178 717 Kč.

Oprava božích muk v Rokytně
Oprava božích muk spočívala v opravě a vyrovnání základového
stupně, v kompletním očištění od mechů a nečistot, ve spárování
mezi jednotlivými díly podstavce, v doplnění chybějícího kříže s plastikou těla Kristova, v protikorozní úpravě zinkováním nového kříže
a ostatních kovových částí, ve zlacení těla Kristova, konzervaci podstavce a osazení obnoveným křížem a plastikou.
Na opravu božích muk v Rokytně poskytl Dotační fond Libereckého kraje v rámci oblasti podpory
č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
v rámci programu č. 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny dotaci ve výši 26 975,25 Kč, což činí 46,83 %
z celkových nákladů na opravu božích muk. Celkové náklady na tuto
opravu činí 57 500,- Kč.
Ing. Věra Rohlíková

Aktuální informace o investičních akcích za 1. pol. 2017
Oprava komunikací
Oprava komunikace Horní Ves - Sachrův hřeben
V loňském roce získalo Město Rokytnice nad Jizerou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na opravu komunikace vedoucí na rozcestí
na Sachrův hřeben z rokytnické strany. Celkem bylo opraveno více jak
3500 m2 komunikace, včetně prostoru křižovatky u kompostárny, která je stále více využívána pro odstavení vozidel turistů v létě i v zimě.
Tento úsek navazuje na opravenou komunikaci vedoucí z Horní Rokytnice do Horní Vsi z roku 2014. V dalších letech se plánuje opravit
i komunikaci ze Sachrova hřebene do Františkova.

Dokončení opravy komunikace kolem kapličky na Kostelním
vrchu
Na jaře loňského roku proběhla oprava významné turistické cesty
vedoucí od bývalého polesí KRNAP pod Studenovem až ke kapličce
na Kostelním vrchu. Díky tomu, že ve výběrovém řízení byla vysou-

těžena velice výhodná cena, bylo možné opravu cesty provést oproti
původnímu plánu (a finančním možnostem) o 400 m dále až ke kapličce. Zbývajících 300 m tak bylo dokončeno až letos a tato oprava
stála 291 487 Kč.

Rokytnický zpravodaj
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Mateřské školy
Stavební úpravy hygienického zázemí v Dolní mateřské škole
Dílčí opravy, rekonstrukce a modernizace technického zázemí
obou mateřských škol probíhají již několik let. V roce 2015 proběhla
v Dolní školce kontrola z Krajské hygienické stanice a touto kontrolou
bylo konstatováno, že vybavení sociálních zařízení neodpovídá platné

legislativě s ohledem na kapacitu školky a jejího vybavení. Vzhledem
k nutnosti řešit tyto nedostatky co nejdříve, bylo rozhodnuto, že v Dolní MŠ proběhne generální rekonstrukce všech koupelen, včetně všech
vnitřních rozvodů, nových zařizovacích předmětů i nábytku.
V roce 2016 byla Krajskou hygienickou stanicí schválena projektová dokumentace, která byla závazným podkladem pro jednání s KHS,
která konstatovala, že projekt vyhovuje požadavkům zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášce o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých.
Letos na jaře proběhlo výběrové řízení na zhotovitele těchto prací.
I přes to, že bylo osloveno 32 stavebních firem, přihlásila se do výběrového řízení jediná stavební firma Liebscher a Pohl, spol. s r. o. ze
Stráže nad Nisou. Celková cena za stavební práce byla 1 027 154 Kč.
Cena za vybavení koupelen a obklady byla 132 337 Kč.
V průběhu května a června proběhla rekonstrukce všech 3 koupelen a WC. Protože práce probíhaly za provozu, znamenalo to v průběhu realizace pro personál školky spoustu problémů a práce navíc
a pro rodiče pak problémy z důvodu omezení provozu. Vzhledem
k takto ztíženým podmínkám bychom chtěli všem velmi poděkovat
za trpělivost a ochotu.
Rekonstrukce přístupových lávek v Horní mateřské škole
Nevyhovující technický stav betonových schodišť a navazujících
přístupových lávek v Horní mateřské škole byl dobře znám všem
rodičům i strávníkům, kteří do školky denně chodí. V roce 2015 byla
zpracována projektová dokumentace, která měla za úkol vyřešit rekonstrukce přístupů do školky s ohledem na maximální možnou životnost navrženého řešení a bezpečnost. Součástí projektu je i řeše-

Nabízím k odběru

štěňata

– pejsky i fenky.
Jedná se o křížence labradora. Pouze do dobrých rukou.
Informace u Vendulky na Dolním náměstí.
Podmínky a cena dohodou.
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ní nového oplocení kolem objektu, které bude realizováno v dalších
letech.
Jako nejvhodnější řešení přístupu do školky bylo zvoleno osazení nových prefabrikovaných betonových dílců schodišť a přístupových lávek. V průběhu roku 2016 byla vypsána dvě výběrová řízení
na zhotovitele těchto prací, ale ani do jednoho výběrového řízení se
nepřihlásil žádný uchazeč i přesto, že bylo osloveno 28 firem. Další
výběrové řízení bylo vypsáno hned na začátku roku 2017, kdy bylo
osloveno 36 firem. Tentokráte byla podána jediná nabídka od stavební společnosti Liebscher a Pohl, spol. s r. o., která tuto zakázku spojila
se stavebními úpravami hygienického zázemí v Dolní mateřské škole.
Prefabrikované dílce schodišť a lávek jsou v tuto chvíli již osazeny
na místě a v následujících týdnech budou dodány zámečnické prvky,
zábradlí, nájezdy pro kočárek atd. Součástí této zakázky bylo i zbourání a likvidace suti starých betonových konstrukcí, oprava stávajících
podpěrných zdí a vybudování nových základů, které u původního
schodiště chyběly. Prefabrikované dílce nám byla ochotna vyrobit je-

diná betonárna v České republice, a to až ve Strakonicích. Cena za tyto
dílce včetně dopravy byla 183 797 Kč, všechny ostatní práce a dodávky
jsou za 494 064 Kč, z nichž téměř polovinu tvoří zámečnické a truhlářské výrobky. I přesto, že se do výběrového řízení přihlásil pouze jediný
zhotovitel, konečná cena je nižší, než jaká byla cena předpokládaná.
V současné době probíhají ještě 2 veliké investiční akce. Tou první, která se již chýlí ke konci, je úprava prostor v základní škole pro
potřeby ordinace zubního lékaře. Z bývalé třídy a kabinetu vznikne
čekárna, sociální zázemí, sklad, ordinace a přípravna. Vchod do prostoru nové zubní ordinace bude ze školního hřiště do nové budovy
základní školy.
Druhou akcí, která je naopak na svém začátku, jsou stavební práce
na zpřístupnění radniční věže. Jedná se především o tesařské a truhlářské práce, kdy bude nutné zčásti změnit současné schodiště vedoucí do věže radnice tak, aby vyhovovalo současným bezpečnostním požadavkům a předpokládanému provozu. Součástí této akce je
také výměna věžních hodin, které budou nahrazeny elektronickými
a starý historický stroj bude odborně zakonzervován a vystaven v prostoru věže.
Ing. Bronislav Patočka

Nabízíme do ekonomického pronájmu
horský penzion v Horní Rokytnici 625 (MATULA).
Vhodné pro rodinné obsazení.

Bližší informace na
tel. 602 106 850, e-mail direct@kozesnicka.cz
8-9/2017
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Zprávy z MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. již od roku 2004 vyvíjí svoji činnost ve
všech členských obcích Jilemnicka – svazku obcí: města Jilemnice,
Rokytnice nad Jizerou a obce Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jestřabí v Krkonoších, Kruh,
Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Peřimov, Poniklá,
Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice,
Jablonec nad Jizerou, Paseky nad Jizerou a městě Vysoké nad Jizerou
v Libereckém kraji.
Díky zpracování a schválení Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS „Přiďte pobejt!“ na období 2014 – 2020 se
nám letos konečně opět otevřela možnost podpořit rozvojové
projekty na území MAS prostřednictvím veřejných zdrojů, resp.
finančních prostředků z EU a Státního rozpočtu ČR.

Dne 5. 6. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná
opatření. Lhůta pro příjem žádostí trvala do 31. 7. 2017. Na projekty
byla vyčleněna alokace 1,2 mil. Kč.
Dne 19. 6. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu rozvoje venkova do oblastí, tzv. fichí: Zemědělské podniky, Zemědělské produkty, Podnikání na venkově
a Konkurenceschopné lesnictví. Žadatelé předkládali své projektové žádosti do 18. 7. 2017. Alokace vyčleněná v tomto programovém rámci
činila 8,75 mil. Kč.

Seznam přijatých žádostí
Název žadatele

Název projektu

Místo realizace

IČO/ RČ

Program rozvoje venkova - Zemědělské podniky (výzva 01)
Luboš Čeřovský

Modernizace strojového parku

Žďár u Staré Paky

70968411

Krakonošův ranč – hospodářské družstvo

Hospodaříme v Krkonoších

Poniklá

48172936

Ing. Petr Meduna

Zefektivnění zemědělské výroby

Žďár u Staré Paky

68252595

Zdeněk Čermák

Modernizace rodinné farmy

Levínská Olešnice

45527504

FARMA HUCUL, s.r.o.

Kompletace koňské farmy II.

Vítkovice

45534918

Zbyněk Malinský

Zlepšení podmínek na rodinné farmě

Jestřabí v Krkonoších

65712161

Roztoky u Jilemnice

72797592

Program rozvoje venkova – Podnikání na venkově (výzva 01)
David Mečíř

Modernizace truhlářské dílny

Ing. Jiří Harcuba

Rozšíření projekční činnosti a zvýšení efektivity výroby dřevostaveb Horní Branná

72863498

Operační program Zaměstnanost – Prorodinná opatření (výzva 01)
CMJ z.s.

Klub Íčko

V současné době probíhá administrativní kontrola přijatých žádostí a věcné hodnocení projektů.
V srpnu a září 2017 budou vyhlášeny další výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).
V OPZ bude možné usilovat o dotace na neinvestiční aktivity
v oblastech Prorodinná opatření, Zaměstnanost, Sociální podnikání a začleňování. Naopak v IROP budou podporovány investiční projekty v oblastech Udržitelná doprava, Sociální infrastruktura, Sociální podnikání a Zvyšování kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Výzvy do Programu rozvoje venkova jsou plánovány na začátek příštího roku.

Jilemnice

22909052

Pro více informací navštivte webové stránky
www.maspridtepobejt.cz (Dotace SCLLD). Aktuální informace jsou
uveřejňovány též na FB profilu @MASPridtepobejt.
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky či osobně.
 Kancelář MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Zvědavá ulička č. p. 50, 514 01 Jilemnice
 Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD; tel: 734 548 207
 Mgr. Lenka Šulanová – projektový manažer OPZ,
MAP; tel: 737 387 281
 Petra Vanclová – projektový manažer PRV, IROP; tel: 728 019 407

VHS TURNOV
Mimořádný dotační úspěch VHS Turnov

– evropské peníze prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, 42. + 43. výzva
Vodohospodářské sdružení Turnov je
opět velmi úspěšné při získávání evropských
dotací. Z Operačního programu Životní prostředí získalo příslib čtyř dotací v celkové výši
82 mil. Kč. Za ně bychom měli v letech 2018
a 2019 intenzifikovat úpravnu pitné vody
v Turnově – Nudvojovicích, odstranit zbytky
manganu z vodovodní sítě Turnovska, postavit vodovod do osady Vilémov v Rokytnici
nad Jizerou a novou kanalizaci v osadě Dolní
Štěpanice na Benecku.
Rokytnický zpravodaj

8-9/2017

Svět vodohospodářských dotací má svá
specifická pravidla, která VHS umí dlouhodobě naplňovat. Musíte se projekčně začít
připravovat mnoho let dopředu, protože
například jen získání stavebního povolení
při velkých akcích je stále komplikovanější.
Musíte mít připravenou další stejně velkou
kupičku peněz, protože většinou obdržíte
dotaci pouze mezi 50 a 60 % potřebné částky na celou investici. Náš podíl získáváme
z vodného a stočného a pomáhají nám i naše

města, obce nebo stále častěji Liberecký kraj.
Neméně důležité pak je, že se musíte umět
pohybovat v dotačním prostředí, v němž stát
přes všechny sliby stále nezjednodušuje administrativu spojenou s podáváním žádostí
a následného čerpání peněz.
Na dotační svět se dá pohlížet z mnoha stran. Jedni říkají, že dotace a následné
kontroly jsou zlo, které pokřivuje přirozené
finanční prostředí, druzí jsou stálými negativními informacemi živeni zprávami o do-
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tačních podvodech, až si myslí, že to tak je
všude. Další hlasy silně kritizují, že díky nutnému spolufinancování musí VHS Turnov
stále navyšovat cenu vodného a stočného.
Objektivní zásadní obtíž je pak ale v tom, že
je evropských peněz o polovinu méně než
v posledních letech. A také to, že se už nikdy
nebude opakovat půl miliardová dotace na
akci Čistá Jizera v letech 2009 – 2011. Ta řešila
zejména rekonstrukci existujícího vodohospodářského majetku ve městech a plně tak
využila jediné termínové šance, kterou jsme
dostali. Aktuálně končící evropské peníze dotují už jen pořízení zcela nových investic, akce

s mimořádným vlivem na zlepšení životního
prostředí nebo opatření proti suchu a povodním. O standardní obnově existujícího
majetku nám z Prahy i Bruselu říkají – pomozte si sami a navyšte si svoji cenu vodného a stočného. To je případ potřebné rekonstrukce dožilých částí tří čistíren odpadních
vod v Turnově, Semilech a v Rokytnici nad
Jizerou. Dříve by na to Evropa přidala, dnes
nám zbyl jen Liberecký kraj, který aktuálně
prosíme o finanční pomoc.

cíl – vyčerpat co nejvíce dotací a jen na ty
zcela nejpotřebnější akce. Nikdy nebudeme mít totiž tolik vlastních peněz, abychom
zaplatili obnovu dožívajícího majetku na celém našem území a jen pár nejdůležitějších
a dlouhodobě plánovaných nových investic.
Proto jsou dotační peníze jedním z hlavních
cílů VHS a proto potřebujeme být úspěšní.
A nakonec uvedeme jen jedno porovnání –
4 dotační šance nyní nezískal žádný obdobně
velký vlastník v České republice.

Starostové obcí a měst sdružených do
VHS Turnov však mají dlouhodobě jasný

Ing. Milan Hejduk,
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Informace z DDM
Červen byl v DDM, jako tradičně, hektický. Dětský den v přírodním
divadle navštívilo kolem 250 dětí se svými rodiči, Medardovy výzvy se

i přes nepříznivé počasí zúčastnilo celkem deset hlídek, které hledaly
poklad pašeráka Jakuba. Na počátku prázdnin jste nás mohli vidět tradičně u tvůrčích dílen na Dřevosochání ve Františkově.
Prázdniny se překulily do druhé půle a my vyhlížíme nový školní
rok s několika novinkami. V průběhu srpna budou zprovozněny na
totožné adrese (www.ddmrokytnice.cz) nové webové stránky, s nimi

se pojí i možnost se od nového školního roku do kroužků a na akce
DDM přihlašovat on-line. Pevně doufáme, že novinky oceníte!
Školní rok zahájíme v sobotu 2. září tradiční Krkonošskou šlápotou,
přijďte strávit konec prázdnin s námi!

Nová stomatologická ordinace v Rokytnici nad Jizerou
V současné době buduje Město Rokytnice
nad Jizerou novou zubní ordinaci. Bude umístěna v přízemí budovy Základní školy Rokytnice nad Jizerou, v prostorách bývalé Základní školy praktické. Vchod je uprostřed nové
budovy školy (vedle školního hřiště). Přístup
k ordinaci bude včas viditelně označen (z náměstí i od hasičské zbrojnice).

Zahájení provozu je předběžně naplánováno na 9. října 2017.

všemi zdravotními pojišťovnami působícími
na území ČR.

Novou zubní lékařkou bude MUDr. Lucie
Císařová. Nyní již úspěšně proběhlo výběrové řízení na odboru zdravotnictví KÚLK, jehož
výsledkem je doporučení k uzavření smluv
o poskytování a úhradě hrazených služeb se

O ordinační době a kontaktech na
MUDr. Císařovou, umožňujících registraci
a objednání, budeme obyvatele města informovat na webových stránkách města a e-mailingem.

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Od 1. 1. 2017 zajišťují pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje pouze dva
poskytovatelé. Ke změně organizace a zajištění těchto pohotovostních služeb došlo na základě výsledků
vyhlášených veřejných zakázek. Liberecký kraj uzavřel smlouvu o zajištění pohotovostních služeb v oboru zubní
lékařství s těmito poskytovateli: Krajská nemocnice Liberec a Liberecká dentální s.r.o.
SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY
8:00 – 15:00 hod.
přestávka 12:00 - 12:30 hod.

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357
pavilon Oddělení následné péče – budova D, Liberec

18:00 – 22:00 hod.

Soukenné nám. 121/1 (budova DUNAJ – 4. patro), Liberec
Liberecká dentální s.r.o., IČ 27285677

tel. 485 312 187
www.nemlib.cz/pohotovost

Služby zajišťuje KNL na základě pracovně právních vztahů se zubními lékaři.

tel. 777 738 625
www.libdent.cz

Od 1. 1. 2017 již zubní lékaři v okrese Semily ve svých ordinacích pohotovostní služby neslouží!!!
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Mimořádný úspěch rokytnického horolezce Zdeňka Háka
Na konci července se podařil výjimečný sportovní úspěch rokytnickému horolezci Zdeňkovi Hákovi a jeho kolegovi Markovi Holečkovi.
V pákistánském pohoří Karákoram se jim podařilo zdolat jedenáctou
nejvyšší horu světa Gasherbrum I (8.068 m n. m.). Jejich výstup je výjimečný především tím, že na tuto horu vystoupili novou cestou v jihozápadní stěně, a to tzv. alpským stylem – tedy bez použití kyslíku, pomocí
nosičů a fixního jištění.
Tento prvovýstup jihozápadní stěnou Gasherbrumu I je ojedinělý
nejen v českém měřítku (podobný úspěch se české expedici povedl
naposledy před 27 lety), ale také celosvětově a jedná se o jeden z nejhodnotnějších výstupů posledních let. Světová média o tomto úspěchu
informují již delší dobu, snad si toho všimnou i ta česká.
Na podrobnosti se můžete těšit v dalším čísle Rokytnického zpravodaje.

Možnost výuky základů angličtiny
v Rokytnici nad Jizerou
Angličtina patří mezi nejpoužívanější jazykové komunikační prostředky pro domluvu v jakékoli oblasti lidské činnosti po celém světě.
Se svojí jednoduchou gramatikou je daleko snadnější na učení než
francouzština, španělština, němčina atd. (o češtině nemluvě.)
Po osvojení několika základních pravidel, nepříliš velkého množství slovíček (cca 800 – 1000) a nejpoužívanějších frází je možné se ji
poměrně rychle a snadno naučit.
I v této nejzákladnější formě jste schopni se za hranicemi ČR domluvit a orientovat.
Pro svou jednoduchost a univerzálnost je globálně oblíbená, používaná a použitelná.
Všude ve světě, i u nás, se děti učí angličtinu již od začátků školní docházky a jsou pro další studium dobře připravené. Ale co starší
generace (rodičů, prarodičů) a ti, kteří ve škole považovali jazykovou
výuku za nutné zlo (asi většina školáků), nevěnovali se jí a nyní by rádi
vše dohnali?
Investice do vzdělání není nikdy ztracená či zbytečná. Toto platí
nejen pro mládež, ale i pro dospělé (třeba již v důchodu). Proto se

rozvíjejí univerzity třetího věku, dokonce i speciální kurzy paměti,
zdravého života apod.
Učit se cizímu jazyku (zde angličtině) má nejen praktický
význam, ale jak výzkumy dokazují, i veliký přínos pro zlepšení
paměti a celkového psychického stavu.
V Rokytnici se již několik let osvědčily snadné, jednoroční kurzy,
kdy je při výuce používaná vlastní učebnice angličtiny – „Charles‘ Basic English for communication“ – vytvořená na základě dlouholetých lektorských zkušeností s použitím originální metody výuky.
Tato učebnice se liší od jiných svým návodem, jak je (poměrně
snadno) možné naučit anglicky pro základní domluvení prakticky
každého. V 15 lekcích je, od úplných začátků, v malých krocích vysvětlena podstata gramatiky, nutná slovní zásoba a již od 1. lekce i základy konverzace. Pro usnadnění přímého učení je vše také v přímém
překladu do angličtiny. Naučí se a upevní tvorba oznámení, záporu
a otázky, nejdříve v čase přítomném, v dalších lekcích i v časech budoucím a minulém.

Autor říká: „Dejte mi babičku a ručím, že se za rok domluví anglicky. Mám jen jednu podmínku – opakovat, opakovat denně!!!
Doporučuji 10 – 15 m
 inut (někdy ½ hodiny) podle psychického stavu pro soustředění. Opakováním, třeba 2× – 3× denně, je úspěch zaručen !!!

KAŽDÝ SE MŮŽE NAUČIT ANGLICKY, JDE JEN O VYTRVÁNÍ!!
Od nového školního roku je možnost přihlásit se do těchto kurzů angličtiny.
Týdně 2 vyučovací hodiny. Cena celkem za semestr (pololetí) = 2.800,- Kč (85,- Kč /hod.).
(Kurzy jsou vhodné nejen pro úplné začátečníky, ale i pro opakující pokročilé a stálé začátečníky.)

První schůzka (zápis) do nového kurzu:

středa 13. 9. 2017 // 18:00 – 19:30 hod.

						

(vchod od požární zbrojnice)

						

budova ZŠ, zasedací místnost vedle Městské knihovny

Nehlaste se, pokud se domníváte, že z různých důvodů nebudete moci obětovat studiu denně 10 – 15 minut.
Prof. Charles Piršel (Ing. Dr. Ed), UNESCO Expert for Higher Education
Letní strana 129, Rokytnice nad Jizerou
tel.: +420 736 608 228
cpirsel@gmail.com

Informace o kurzu v období nepřítomnosti lektora
23. 7. – 9. 9. 2017 (Kanada) – ŠNEKOLEND – tel. 736 610 252

Radost pro lektora je, že ti odhodlaní, kteří se učili základům angličtiny pro domluvení, již toho tolik zvládli.
Jim patří pochvala. Vždyť začali od úplných začátků.
Od září se bude pokračovat, již se soustředěním na konverzaci.
Rokytnický zpravodaj

8-9/2017
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Městské informační centrum
KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ A JINÉ SPECIALITY
22. července 2017
Na rokytnické náměstí opět po roce, v sobotu 22. července, zavítal
další ročník akce plné dobrého jídla, pití a zábavy – Krkonošské kuchyně. Nechyběly krkonošské sejkory, krkonošské kyselo i hubovec,
zvěřinový guláš, borůvkové knedlíky i koláče, trdelník, palačinky a jiné
dobroty. K pití bylo na výběr z mnoha druhů piv, alkoholické i nealkoholické koktejly, vína, kofola…

V rámci akce proběhl i jubilejní 20. ročník horského běhu Rokytnice
nad Jizerou – Dvoračky, který byl přesně ve 14:00 hodin odstartován
dvěma myslivečky. Části závodu se zúčastnil i zpěvák Ben Cristovao,
který byl patronem běhu a z celkové trasy 8,5 km uběhl 4,5 km.

Počasí se nám opět vydařilo a bylo teplo (až vedro, asfalt na náměstí úplně tekl), navečer přišla krátká dešťová přeháňka, která přinesla příjemné osvěžení a pročištění vzduchu.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací této akce nebo jakkoli se na této akci podíleli.

Připravované akce:
 30. září – 1. října – Rokytnická svatomichaelská pouť
 2. prosince – Vánoční trhy na Dolním náměstí

Divadelní představení
Jako vždy byl připraven doprovodný program – hudební vystoupení Martina Pozdníčka, Krkonošské dechovky i country kapely Naboso,
loutková pohádka pro děti „Honza u krále“ potěšila nejmenší, hasiči
předvedli ukázku vyproštění osoby z nabouraného automobilu. O večerní zábavu se postarala výtečná kapela S(NAD)VÁHOU z Benecka.

 7. října 16:00 hod. – Zubatá story – pohádková komedie pro
děti – DS Vojan Desná
 7. října 19:30 hod. – Úžasná svatba – komedie – DS Vojan
Desná
 30. října 19:30 hod. – Ani za milion – komedie s detektivní
zápletkou – hrají Michaela Kuklová a Lukáš Langmajer
 21. listopadu 19:30 hod. – Účel světí prostředky – komedie –
DS Tyl Slaná
 10. prosince 16:00 hod. – Trampoty čerta Huberta – Divadélko Koloběžka
Předprodej vstupenek na divadelní představení bude probíhat
od 11. 9. 2017 v Městském informačním centru.

PROVOZNÍ DOBA
Městského informačního centra
Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky, kde si mohly namalovat
tričko, vyrobit papírovou panenku, vyrobit dřevěné auto nebo si vyšít
dřevěný obrázek. Nechybělo malování na obličej a nově si děti mohly
vyzkoušet dřevěné bagry a atrakce. Na travnaté ploše si mohly děti
zastřílet z kuše ve stylové historické střelnici nebo se nechat svézt na
historickém kolotoči.
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1. 7. – 1. 9. 2017

2. 9. – 1. 10. 2017

PO – PÁ

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

SO

9:00 – 15:00

9:00 – 13:00

NE

ZAVŘENO

ZAVŘENO
8-9/2017
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 11. – 14. 8. | Krkonošský parní víkend – jízdy historických vlaků
na trati Vrchlabí – Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou.
Ve vybraných stanicích divadelní představení pro děti.
 8. 9. | Nazdar léto fest – tradiční hudební festival na konci léta
u restaurace U Udatných
 30. 9. – 1. 10. | Rokytnická svatomichaelská pouť – tradiční pouťové atrakce, stánky, hudba, občerstvení
 7. 10., 16:00 | Zubatá story – pohádková komedie pro děti, v KD,
uvede DS Vojan Desná
 7. 10., 19:30 | Úžasná svatba – komedie, v KD, uvede DS Vojan Desná

 Paseky nad Jizerou
 12. 8. | Bike Music Fest – hudebně sportovní festival na Pasekách,
hostinec U Hermíny, Pizár

 Harrachov
 12. 8. | Závod Red Bull 400 – výběh do skokanského můstku K120

 Zubačka na trati Tanvald – Kořenov – Harrachov
 19. 8. | Borůvková parní sobota na zubačce – vyjedou zvláštní
vlaky s motorovou ozubnicovou lokomotivou a zvláštní vlaky s parní lokomotivou. Borůvkové pochoutky, občerstvení, v Kořenově jízdy důlního vláčku.
 23. 9. | Bramborové ukončení sezóny na zubačce – vyjedou
zvláštní vlaky s motorovou ozubnicovou lokomotivou. Bramborové speciality, občerstvení, v Kořenově jízdy důlního vláčku.

 Jizerka
 7. 10. | Dětský den s vílou Izerínou – program pro rodiče s dětmi

 Příchovice
 12. 8. | Tvořivé dílny na Štěpánce – odpolední tvoření pro děti –
malování kamínků, drátování, korálkování, keramika, soutěže
 19. 8. | Štěpánův jarmark na Štěpánce

 Jablonec nad Jizerou
 18. 8., 18:00 | Jablonecká hudební noc – noc s rockovými kapelami – areál městského parku v Pilišťatech. Vstupné: 150,- Kč. Občerstvení zajištěno.
 19. 8., 14:00 | Krakonošův festival dechových hudeb – kromě
tradiční dechovky se můžete těšit na vystoupení mažoretek. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 100,- Kč, děti do 15 let zdarma. Za nepříznivého počasí se festival nekoná!
 30. 9., 8:30 | Soptíkův pohár – soutěž mladých hasičů

 Vysoké nad Jizerou
 15. 8., 22. 8., 29. 8., 18:00 | Konec čarodějnice – loutková pohádka

 Stanový
 7. 10., 17:00 | Šlechtičtí levobočci – přednáška Mgr. V. Vondrušky,
Zemanův statek

 Dolní Dvůr
 12. 8., 19:00 | Český varhanní festival – kostel sv. Josefa

 Jilemnice
 12. 8., 14:30 | Hudební pouťový program – vystoupení čtyř mladých kapel na nádvoří ZŠ Harracha
 20. 8., 20:00 | Divadlo v zámeckém parku: Něžné dámy – komedie Divadla Litvínov, vstupné: 250,- Kč
 26. 8., 15:00 | Jazzový festival – součástí programu bude vernisáž
fotografií World Jazz Photo
 3. 9., 12:00 | Rozloučení s létem – rybaření na náměstí, hudební
program, dílničky pro děti, občerstvení zajištěno.
 17. 9., 15:00 | Kouzelný zvoneček – pohádka, uvede DS Tři na tři
Nová Paka, vstupné: 60,- Kč
Rokytnický zpravodaj
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 21. 9., 19:30 | Dívčí válka – divadelní komedie o životě našich
předků, uvede Vrchlabský divadelní spolek Lipany, vstupné:
90,- / 70,- Kč
 26. 9., 18:00 | Horní Dolpo – utajená země Himaláje – diashow
Pavly Bičíkové o jednom z posledních míst na naší planetě, kde ještě lze poznat skutečný život vysokohorských kmenů nedotčených
civilizací, vstupné: 80,- Kč
 1. 10., 19:00 | Do ložnice vstupujte jednotlivě – bláznivá komedie anglických dramatiků, účinkují Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, Martin Zounar, Monika Absolonová, Ivana Andrlová a další.
Vstupné: 350,- / 330,- Kč
 5. 10., 19:00 | Michal Horáček – Na cestě – hudební recitál s básněmi a texty Michala Horáčka. Vstupné: 350,-/ 330,- Kč

 Semily
 12. 8. | Račí stezkou – turistický pochod, trasy 6, 16, 22, 32 a 47 km
 18. 8., 19:00 | Střípky – koncert ve stylu country s hudební formací
ze Semil a okolí. Koná se pod širým nebem na prostranství před
KC Golf.
 26. 8., 21:00 | Ostrov Fest – koncerty pořádané v rámci Semilského kulturního léta
 28. 8., 17:00 | Pohádka Husy na tahu – před KC Golf
 31. 8. | V Semilech se nenudíme – představení volnočasových
aktivit v Semilech pro děti i jejich rodiče
 8. 9. | Ďolík Fest – Varmužova cimbálová muzika – koná se
v městském parku Ostrov
 8. – 9. 9. | Semilský pecen – tradiční dožínková slavnost s doprovodným programem a soutěžemi
 9. 9. | Malý semilský Montmarter – přijďte si vyzkoušet své výtvarné nadání, malířské umění a zkusit si tak řemesla výtvarníků.
Pořádá Muzeum a Pojizerská galerie.
 29. 9. – 1. 10. | Fokus Fest – další ročník úspěšného festivalu

 Špindlerův Mlýn
 1. – 3. 9. | Festival jídel – jak se vaří v Krkonoších, tradiční krkonošské pokrmy i kulinářské pochoutky
 30. 9. | Drakiáda
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Z historie města
Jelikož nám venku panují letní měsíce a je čas prázdnin a dovolených, bude tento příspěvek odlehčený a víceméně statistický.
Můžete si přečíst rozpočet obce Rokytnice nad Jizerou z roku
1920. V tomto roce se vrátili čs. legionáři ze své sibiřské anabáze, byla
schválena ústava Československé republiky, T. G. Masaryk byl zvolen
prezidentem a Rokytnici starostoval Anton Pohl, jedenáctý starosta
v historii.
Bohužel v tomto roce také v Německu vznikla nechvalně proslulá
NSDAP, která měla nemalý vliv na věci budoucí…
Ale nyní si v klidu prostudujte, jak na tom finančně naše obec před
těmi 97 lety byla, na čem vydělávala a za co onehdy utrácela.
Za facebookové stránky „Nebejvaly v Roketnici vždycky takový
prachsecký časy“ připravil DJ.

 Rozpočet obce v letech 1914 – 1919
1914
1915
1916

61 601 Kr
57 316 Kr
61 473 Kr

1917
1918
1919

58 446 kr
72 627 Kr
119 420 Kč

 Hospodaření obce v roce 1920
A. Příjmy (v Kč)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zůstatek v pokladně z roku 1919
Úroky z podílů, většinou elektrárny
Nájmy
Půjčky od bankovních ústavů
Nápojová daň („Bierkreuzer“)
Školné (za jednoho školáka na rok 4,16 Kč)
Poplatek za ohledaní mrtvol
Úhrada za ubytování vojska
Daně z obce
Ostatní příjmy

		 Celkové příjmy

11.571
1.097
5.616
80.000
6.016
1.030
83
432
113.288
7.532

Sešlost karbaníků v hotelu Modrá Hvězda roku 1920. Uprostřed sedí „král mariášníků“ továrník Daniel Glaser (zahynul v koncentračním táboře v roce 1942).
Zcela vlevo pan poštmistr Stöhr a vedle něj pan starosta Anton Pohl. Zcela vpravo je pak kostelník a obchodník papírenským zbožím pan Heinrich Nosek.

Přivýdělek. www.primavydelek.cz
Oddíl ASPV pod TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou za přispění Města Rokytnice nad Jizerou
a Základní školy Rokytnice nad Jizerou tímto zve rodiče s dětmi na akci

226.665

DĚTSKÁ
OLYMPIÁDA

88
1 .020
1.608
2.399
3.826
25.568
48.061
808
2.511
51.669
8.479
3.835
1.367
2.000
3.012
1.862
240

neděle 10. září 2017

Přijďte si s dětmi užít den v duchu olympijských her.

B. Výdaje (v Kč)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
		
19.
20.
21.
22.

Nadační dary (Haney – základní textilní kurs)
Církevní výdaje (regenschori)
Duchovní dotace (plat kaplana)
Školní „paušál“ (okresní školní fond Vrchlabí)
Zdravotnictví (doktoři, porodní asistentky)
„Sociální“ podpora
Správa obce
„Přípřež“ – ustájení
Daně a poplatky
Opravy cest a mostů
Údržba radnice a obecních budov
Vytápění a údržba škol
Pouliční osvětlení
Příspěvek na školní obědy
Příspěvek spolkům a klubům
Příspěvek na volby do sněmovny a senátu
Výdaje na nápoje :-)
Penze pro vdovu po policejním strážmistru
Umannovi
Mzdy zaměstnanců
Ostatní výdaje
Manko při správě hřbitova
Manko při správě školy

		 Celkové výdaje
		 Celkové příjmy
		 Stav účtu k 31.12. 1920
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600
13.168
11.597
1.155
7.465
192.338
226.665
+ 34.327

od 14:00 hod (registrace 12:00 – 13:30)
na hřišti základní školy

(v případě nepříznivého počasí se akce koná ve Sportovní hale TJ Spartak)
Přichystaná jsou stanoviště s tradičními i netradičními sportovními disciplínami,
dětská diskotéka, hodnotné ceny pro vítěze.
Startovné 30,- Kč (v ceně startovného občerstvení pro závodníky).
Informace na: zuzana.pocinkova@seznam.cz

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA 2017
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Informace z městské knihovny
Nové knihy na
červenec a srpen
Romány pro ženy + psychologické a společenské romány:
»» Kolaříková – Pravý leopardí kožich
»» Davouze – Vypadni z mýho života
»» Saudková – Zpocená záda
»» Řeháčková – Dítě nevymodlíš,
lásku nevynutíš
»» Macombier – Návraty domů
»» Link – Podvedená
»» Douglas – Sestřičky
»» Oakley – Stačí jen dotyk
»» Černá – Královské námluvy
»» Whiting – Život na trampolíně
»» De Jong – Pole je tento svět
»» Boyne – Chlapec v pruhovaném
pyžamu
Povídky:
»» Viewegh – Bůh v renaultu
»» Plameňák na konci léta (sci-fi)
»» Petrlová – Hafni! a jiné povídky

Humor, povzbuzení
a zamyšlení:
»» Harding – Duše Henryho Quantuma
»» Hénaff – Lúzři – tým v nemilosti
(humor. detektivka)
»» Cameron – Psí poslání
»» Strayed – Velká cesta k sobě
samému
»» Michie – Pes Jejího Veličenstva
a jeho mise
Napětí (detektivky, thrillery):
»» Nesbo – Žízeň
»» Dán – Smrt na druhém břehu
»» Pinborough – Ví o tobě
»» Reiersgard – Závěje
»» Goffa – Bez těla
»» Silva – Černá vdova
»» Niedl – Dotek zla
»» Patterson – Druhé líbánky
»» James – Vím, že jsi vrah (dar)
»» Gardner – Případ dívky z kalendáře
(dar)

Nejlepší čtenáři – školní rok 2016/17
U všech čtenářů oceňuji nejen množství výpůjček, ale ještě více
mě těší zájem, nadšení a vytrvalost. A pochvalu má samozřejmě
každý, kdo rád čte.
Nejpilnějším čtenářem je Jan Lutz (2. A), který knihovnu navštěvoval nejčastěji a sám si vypůjčil celkem 50 knih - dostal zmrzlinový
kupón a knížku!
Jména dalších pilných čtenářů jsou vyvěšena před knihovnou.
Odměny (kupóny na zmrzlinu a pro některé děti i kniha) čekají
v městské knihovně a těm, kteří to nestihli do prázdnin, je předám při jejich další návštěvě v srpnu nebo v září!
Tak jako každý rok, byla vyhlášena také nejlepší čtenářská třída
– tentokrát je to třída 3. A paní učitelky Michaely Hnykové! Třeťáci
vyhráli díky těm čtenářům (a byla jich většina třídy), kteří městskou
knihovnu navštěvovali pravidelně a po celý rok, sami nebo s pomocí
si vybírali to, co je baví a nebo to aspoň zkusili, nevzdávají se a cestu
do knihovny dobře znají. Ti, kteří jsou přihlášení v městské knihovně,
dostanou kupón na zmrzlinu a 4 nejpilnější si mohou vybrat knížku.
Také začínajícím čtenářům z první a druhé třídy, kteří jsou přihlášení v městské knihovně, patří malý knižní dárek, který dětem předaly třídní učitelky a všem vzkazuji – čtěte dál, všelijaké knížky tu
čekají a paní knihovnice se na vás těší!
Děkuji těm rodičům, prarodičům a učitelům, kteří děti
ve čtení podporují a pomáhají jim povzbuzováním i vlastním
příkladem na (někdy ne úplně jednoduché) cestě za čtenářskými zážitky.
Děkuji paní Romaně Hlaváčové z Kavárny Pralinka za sponzorskou podporu čtenářství.

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci červenci a srpnu 2017 tito naši spoluobčané:
80 let
81 let

82 let
83 let

85 let

Šimůnek Zdeněk
Votočková Stanislava
Fischerová Terezia
Vondra Zdeněk
Šlahůnková Anna
Novotný Josef
Hnyková Iva
Košetická Jarmila
Jedlička Ferdinand
Novotná Zdenka
Hanuš Jan
Jedličková Lidmila
Kučera Vladimír
Glos Václav
Votoček Luděk

86 let
87 let
88 let
89 let

90 let
92 let
93 let

Breuerová Ilse
Šínová Miloslava
Bašusová Helena
Kalafútová Anna		
Kovaříková Božena
Neoproudová Miloslava
Baudišová Miloslava
Sasková Emilie
Sejpal Václav
Votočková Miloslava
Kubátová Anna
Novotná Věra
Doubková Miluše
Vokálová Marie

94 let
95 let

Prokůpková Marie
Holatová Miluše
Kavanová Milada

Všem oslavencům blahopřejeme!

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se přišli rozloučit dne 21. 7. 2017 s paní Olgou Soukupovou v kostele
sv. Michaela.
rodina Josífkova
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Šest tipů: Jak udržet kormidlo svých financí
Zbytečné úvěry, bydlení v podnájmu, nulová finanční jistota. Jaké zásady dodržovat,
abyste se v bouřlivých finančních vodách
netopili, ale naopak jimi zlehka proplouvali,
radí Radovan Schrötter a Stanislav Hartych,
finanční poradci Partners.
Možná proplouváte vodami finančního
trhu jako zkušení mořeplavci řadu let. Možná
si teprve zakládáte svůj první běžný účet. Ať
už jste v jakékoli fázi, jednou za čas je dobré
se na tento oceán podívat z vrchu a připomenout si ty nejzákladnější principy finanční
gramotnosti – co byste měli ovládat nehledě
na vaše cíle, sny i výši vašeho konta.
Některé z následujících principů vám dají
jistotu, že i v těžkých časech nezůstanete bez
prostředků. Další vás povedou k disciplíně,
abyste nesešli z cesty ke svým snům. Většina z nich vám ovšem zajistí finanční svobodu
a možnost rozhodovat se podle vašich priorit
a ne podle aktuálního stavu konta. A jaké zásady vás k takové svobodě dovedou?
Tip 1: Pryč se špatnými úvěry
Co nejdříve se zbavte všelijakých úvěrů,
kromě úvěru na bydlení. Ideálně si je samozřejmě ani neberte. Zapomeňte na to, že peníze na kreditní kartě nebo na kontokorentu
jsou vaše, že je to vaše rezerva. Ledaže byste
místo rentiéra chtěli být kontokorentiér.
Tip 2: Vytvořte si pořádný finanční
polštář
Stát se může cokoliv a na ledacos se dá
dopředu připravit. Výpadek příjmu kvůli úrazu, krátkodobé nemoci či ztrátě zaměstnání
nejlépe překlene vytvořená rezerva. Je to

vlastně to nejlevnější možné pojištění. Šesti
až dvanáctinásobek měsíčních výdajů umístěný na spořicím účtu vám dovolí pokojně
spát a udrží vás v klidu, i když přijde nějaký
ten neplánovaný výdaj.
Tip 3: Kryjte se před velkými riziky
Jsou události, na které si jen tak nenaspoříte. Čtyřicetiletý člověk s měsíčními příjmy
20 tisíc korun čistého v případě invalidity třetího stupně přichází až o dva miliony korun
svého nejcennějšího aktiva, totiž svého pracovního příjmu.
Máte-li závazky nebo kohokoli, kdo je na
vás finančně závislý, pojistěte si i riziko úmrtí.
Pojištění asi nemá rád nikdo, faktem ale zůstává, že pět procent vašeho příjmu stačí na
dobrý plán zabezpečení životního standardu,
tedy na dobrou pojistku. Zbude vám 95 %
příjmu a jistota, že v případě průšvihu pokryjete své nebo rodinné výdaje.
Tip 4: Jděte do vlastního
Pro dlouhodobé bydlení je lepší hypotéka než nájem, protože nájem roste s růstem
reálných mezd. Splátka hypotéky sice může
vlivem vyšší úrokové sazby také poskočit, ale
neporoste do nebes. Navíc, po dvaceti, třiceti
letech hypotéku splatíte a nebudete si muset
dělat hlavu s placením nájmu.
Zdánlivě banální doporučení. Úsporu ale
najdete skutečně všude. Každá koruna, kterou dnes ušetříte, přinese po osmnácti letech
další navíc – i po započtení inflace. Cíle spoření má každý jiné, ale přesto je zde spojovací
prvek. Tím je svoboda. Možnost rozhodnout
se, na co naspořené peníze za deset, dvacet
let použijete. Zda si je ponecháte pro sebe,

zabezpečíte jimi své děti nebo třeba zajistíte
rodičům důstojnější stáří.
Tip 5: Myslete na zadní kolečka
Udržet krátkodobou rezervu, vytvářet si
střednědobou, a ještě najít prostředky na budování majetku směrem k vlastní rentě je náročný úkol. Přesto, máte-li možnost, dávejte
si 10 % svého příjmu stranou. Důvod? Opět
svoboda. V důchodovém věku nebudete
muset tolik utahovat opasek a nezůstanete
na krku svým dětem. Při tvorbě dlouhodobé
rezervy vás podpoří stát státním příspěvkem
nebo daňovou úlevou. A příspěvek vám možná poskytne i zaměstnavatel. Myslíme ale, že
není potřeba někoho přesvědčovat, že se
o nás ve stáří stát postará. Žít s osmi či deseti
tisíci měsíčně asi není příliš atraktivní představa.
Tip 6: Mějte plány a realizujte je
V první řadě je potřeba se zamyslet, co
byste si vlastně přáli. Je jedno, jestli to má
být dovolená nebo způsob, jak trávit stáří.
Když totiž víte, co chcete, je mnohem snazší
rozhodnout se, jak s penězi naložit. Ke svým
cílům pak stačí naplánovat cestu a držet se jí.
Jednou za čas přijde bouře nebo vlnobití. Ale
ten, kdo se řídí těmito základními pravidly,
dopluje do cílového přístavu s mnohem větší
pravděpodobností.
Rada kapitána na závěr: Plánujte. Anebo byste snad vyrazili na otevřený oceán,
aniž byste věděli, kam chcete doplout, a co
k tomu všechno potřebujete...?

Vážení občané,
firma ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o. prošla kontrolou kvality péče pod záštitou APSSČR, která
uděluje Značku kvality v sociálních službách
viz http://www.znackakvality.info.
Tým pečovatelské služby ZDRAVOŠ
PÉČE s.r.o. byl oceněn zlatou plaketou
v hodnotě 4 hvězdiček. Firma zde na horách
již od roku 2005 poskytuje kromě zdravotních
též sociální pečovatelské služby. Součástí tohoto úspěchu byla i spolupráce s Městem Rokytnice nad Jizerou.
Jana Černá – jednatelka
ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.
Horní Rokytnice 590
512 44 Rokytnice nad Jizerou
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Sport
 44. ROČNÍK SETKÁNÍ ROKYTNIC ČR – Rokytnice v Orlických horách
Ve dnech 30. 6. - 2. 7. 2017 se v Rokytnici v Orlických horách konal 44. ročník Setkání Rokytnic ČR. V letošním roce nás vyrazili do Orlických hor
reprezentovat zástupci fotbalistů, stolního tenisu a hasičů. Kromě fotbalového turnaje, turnaje ve stolním tenise a soutěže hasičských družstev
připravili letos pořadatelé i setkání a soutěž pro děti, které měly zajištěn vlastní program separátně od dospělých v místní části Nebeská Rybná.
Tohoto programu se zúčastnily děti z Orlických hor a Přerova.

Celkové výsledky Setkání Rokytnic ČR 2017:
FOTBAL:

HASIČI:

STOLNÍ TENIS:

1. Rokytnice u Přerova
2. Rokytnice nad Vlárou
3. Rokytnice nad Rokytnou
4. Rokytnice v Orlických horách
5. Rokytnice nad Jizerou

1. Rokytnice v Orlických horách
2. Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice u Přerova
4. Rokytnice nad Vlárou
5. Rokytnice nad Jizerou

1. Rokytnice nad Vlárou „A“ nad Rokytnou „A“
2. Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice nad Jizerou
4. Rokytnice nad Vlárou „B“
5. Rokytnice v Orlických horách „A“
6. Rokytnice v Orlických horách „B“

Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci našeho města.
V roce 2018 se bude Setkání Rokytnic konat zase po 5 letech u nás v Rokytnici nad Jizerou. Věřím, že se nám podaří ve spolupráci s TJ Spartak
– s oddílem kopané, oddílem stolního tenisu a Sborem dobrovolných hasičů připravit 45. ročník Setkání Rokytnic ČR co nejlépe.
Ing. Petr Matyáš – starosta

 SILOVÝ TROJBOJ
World Men‘s Classic Championships Minsk, Bělorusko 15. - 25. 6. 2017
Na mistrovství světa v silovém trojboji, které se konalo v hlavním městě Běloruska Minsku,
dosáhl významného úspěchu rokytnický rodák Jakub

Sedláček,

který překonal dva evropské rekordy (dřep 310 kg, benchpress 225 kg)
a v kategorii do 93 kg získal

3. místo s fantastickým výkonem 820 kg.
Děkujeme paní MUDr. Daniele Zajícové za finanční podporu.
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 TENIS
Na tenisových kurtech v Rokytnici se dne 8. 7. 2017 uskutečnil 2. ročník turnaje Ungermann Cup v retro stylu s dřevěnými pálkami. Počasí
nám letos přálo a turnaje se zúčastnilo 11 hráčů. Ve finále pak zvítězil Pavel Šetka nad Karlem Kučerou.
PD

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
připravuje pro následující období tyto akce:
Na kolech k lomu Stanislaw
 Dne 12. 8. 2017 v 8:00 hod. na kolech u sportovní haly TJ Spartak
v Rokytnici n. Jiz. Odtud buď na lanovku k Lovčence nebo na kolech do Harrachova a dále přes celnici do Jakušic - Rozdrože pod
Cicha Rownia - lom Stanislaw - Zakręt Smierci - Szklarska Poreba
- podél kolejí do Jakušic - starou celní cestou do Harrachova a do
Rokytnice n. Jiz. Délka trasy asi 60 km.
 Akci organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.

Nedělní výlet na hory
 Dne 27. 8. 2017 v 8:30 hod. odjezd linkovým autobusem z Horní
Rokytnice n. Jiz. od ČSAD. Trasa: Ze Zlatého návrší zpátky do Rokytnice nad Jizerou. Nahoře se domluvíme, kudy půjdeme. Délka
trasy asi 20 km.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.

Putování údolím Vošmendy
 Dne 2. 9. 2017 v 9:41 hod. odjezd z Rokytnice n. Jiz. od ČSAD, bus
staví na všech zastávkách, do Roztok u Semil. Zde se napojíme
na naučnou stezku Údolím Vošmendy, kterou si projdeme a vrátíme se do Roztok u Semil, kde si můžeme prohlédnout Roztocký
mlýn. Poté buď pěšky do Vysokého n. Jiz. nebo v 15:32 hod. z
Roztok u Semil busem do Rokytnice n. Jiz. Občerstvení z vlastních
zásob nebo podle času můžeme využít hospůdek při cestě v Bozkově nebo v Roztokách u Semil či ve Vysokém n. Jiz. Délka trasy
do 10 km. Pokud z Roztok u Semil půjdeme do Vysokého n. Jiz.,
tak do 14 km.
 Účast nutno nahlásit vedoucímu akce. V případě špatného počasí se výlet odkládá, protože naučná stezka vede i mezi poli, kde
bychom při špatném počasí museli jít v gumových holínkách.
 Výlet organizuje: Tonda Sajdl, tel: 604 836 063.

16

42. ročník HETOS (hlídková etapová turistická orientační superhra)
 Dne 9. 9. 2017 start 3 – 5 členných hlídek (bez rozdílu věku) průběžně od 8:00 do 9:00 hod. od sportovní haly v Horní Rokytnici
n. Jiz. Předpokládaný příchod do cíle, kterým je restaurace U Mojmíra v Rokytnici n. Jiz., od 15:00 do 17:00 hod. Letos nás HETOS
zavede do údolí Ryzího potoka. Délka trasy asi 15 km. Tužku a
poznámkový blok s sebou. Startovné 30,- Kč za hlídku.
 Akci organizuje: Jan Mikulášek, tel: 732 889 801.

Riegrovou a Palackého stezkou
 Dne 23. 9. 2017 v 8:03 hod. odjezd z Horní Rokytnice n. Jiz. od
ČSAD linkovým busem (Pražákem) do Semil. Bus staví v Rokytnici
n. Jiz. na všech zastávkách. Ze Semil vyrazíme na Riegrovu stezku
podél Jizery do Spálova, kde se můžeme občerstvit. Poté budeme pokračovat po Palackého stezce podél Kamenice k ústí Vošmendy. Dále pod Bozkovskými jeskyněmi, Návarov – zřícenina a
po žluté do Jesenného. Odtud odjezd busem v 15:23 hod. Délka
trasy asi 18 km. Možnost zkrácení i prodloužení trasy.
 Vedoucí akce: Marcela Hančová, tel: 608 952 404.

Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou veřejnost,
kterou na ně srdečně zveme. Změna programu je vyhrazena,
proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat vedoucího akce.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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 BĚH DO VRCHU – Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky
Jubilejního, 20. ročníku, běhu do
vrchu na Dvoračky v krkonošském
lyžařském středisku Rokytnice nad
Jizerou se zúčastnil také Ben Cristovao, jeden z patronů projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi,
jehož mediálním partnerem je Deník. Spolu s ním se akce zúčastnilo
226 dětí a dospělých.
Zpěvák, který se profesionálně
věnuje brazilskému jiu jitsu, se nechal zlákat k účasti v závodu, který
odstartoval ve dvě hodiny odpoledne na náměstí v Rokytnici a jehož
cíl byl na horské chatě Dvoračky.
Z celkové trasy 8,5 kilometru uběhl
Ben Cristovao 4,5 kilometru a zdolal značné převýšení.
„Byla to moje první zkušenost s podobným závodem a mrzí mě,
že jsem ho nedoběhl celý. Sám se snažím využívat každou volnou
chvilku k tréninku, ale věnuji se jinému druhu sportu,
takže jsem si běh do vrchu
zkusil na první dobrou. Na
trati jsem třeba potkal pána
kolem sedmdesátky, chvilku jsme běželi spolu a pak
už jsem jen viděl, jak jeho
tenisky mizí přede mnou“,
popsal své vystoupení

Ben Cristovao, který však v cíli nešetřil skvělou náladou, protože ho
nadchla atmosféra závodu.

„Moc se mi líbila podpora diváků na trati, kde všichni tleskali
a povzbuzovali. Mělo to příjemnou až rodinnou atmosféru, což dalo
celé akci pěknou osobní rovinu, jako bych běžel s kamarády. Pokud
někdo uvažuje, zda si některou z dalších soutěží seriálu ČUS Sportuj
s námi v kterémkoliv sportu vyzkoušet, ať přestane přemýšlet a prostě jde do toho. Není co ztratit, jde jen o to se zvednout a zkusit něco
nového. A ten pocit potom je krásně uspokojivý, rozhodně není čeho
se bát“, lákal patron projektu další účastníky, aby se aktivně zapojili.
Všichni běžci, kteří se zúčastnili závodu, se mohli v cíli na horské
chatě Dvoračky těšit na dřevěnou pamětní medaili. Celkem startovalo
98 dětí a 128 dospělých. Aktéry provázelo příjemné počasí s teplotou
27°C a s azurovým nebem. Na trať už tradičně vyrazila i Blanka Paulů,
stříbrná medailistka z lyžařské běžecké štafety na olympijských hrách
1984 v Sarajevu a současně dvojnásobná medailistka z mistrovství
světa v klasickém lyžování. V třiašedesáti letech nechala většinu kon-

Výsledková listina dětských závodů v běhu do vrchu (Skiareál U Modré Hvězdy)
PŘEDŠKOLNÍ DÍVKY
ročník 2014 a ml., trať 50 m
1
2
3
3
4
5
6
7

Janečková Eliška
Doubková Vendula
Čechová Viktorie
Šenkeříková Adéla
Šírová Jana
Kosáčková Anežka
Horáková Magdaléna
Holubcová Anna

2014
2014
2015
2014
2015
2015
2014
2016

PŘEDŠKOLNÍ CHLAPCI
ročník 2014 a ml., trať 50 m
1 Veselý Adam
2 Vízek Kryštof

2014
2015

PŘEDŠKOLNÍ DÍVKY
ročník 2012 - 2013, trať 50 m
1
2
3
4
5
6

Kosáčková Alice
Adamková Adéla
Doubková Adéla
Holcová Karolína
Elgerová Marie
Holubcová Ema

2012
2012
2012
2012
2013
2013

PŘEDŠKOLNÍ CHLAPCI
ročník 2012 - 2013, trať 50 m
1
2
3
4
5
6
7

Janeček Tomáš
Horák Vítek
Svatý Vavřinec
Nedvěd Václav
Vízek Sebastian
Machačka Antonín
Hruška Václav
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2012
2012
2012
2013
2012
2013
2013
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8
9
10
11
12

Novák Marek
Hloušek Matouš
Holec Jan
Nesvadba Vincent
Svatý Alois

2013
2012
2013
2013
2013

PŘEDŽÁKYNĚ
ročník 2010 - 2011, trať 150 m
1
2
3
4

Kadavá Ema
Šturmová Tereza
Šturmová Michaela
Elgerová Barbora

2010
2011
2011
2011

PŘEDŽÁCI
ročník 2010 - 2011, trať 150 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Martínek Ondřej
Machačka Karel
Brůha Anthony
Dohnal Aleš
Zuzánek Michal
Pacák Tomáš
Šilhavý Petr
Pacák Jakub
Novák Janek
Tošovský Ondra
Tošovský Filip
Šír Tomáš

2010
2010
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011

ŽÁKYNĚ NEJML.
ročník 2008 - 2009, trať 300 m
1
2
3
4

Adamková Ema
Šenkeříková Lucie
Veselá Alena
Holcová Ester

2009
2008
2009
2008

5 Šlégrová Veronika
6 Nedvědová Rozárka

2008
2008

ŽÁCI NEJML.
ročník 2006 - 2007, trať 300 m
1
2
3
4
5
6

Chovaneček David
Vybíralík Šimon
Doubek Eliáš
Škoda Antonín
Hloušek Šimon
Doubek David

2009
2008
2009
2009
2009
2009

ŽÁKYNĚ ML.
ročník 2006 - 2007, trať 400 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Adamková Markéta
Myšková Nikola
Motlová Klára
Dohnalová Blanka
Janouchová Veronika
Pondělíková Veronika
Holbbová Tereza
Syslová Josefína
Procházková Agáta
Vaňatová Lucie
Landyšová Eliška
Langerová Nicol
Langerová Julie
Staňková Vanda

2007
2006
2006
2007
2006
2007
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2006
2007

ŽÁCI ML.
ročník 2006 - 2007, trať 500 m
1 Doubek Matyáš
2 Šturma Vojtěch
3 Švadlenka David

2006
2007
2007

4
5
6
7
8

Šilhavý Jakub
Kruman Oskar
Seidl Tomáš
Šturma Matěj
Tománek Mojmír

2007
2006
2007
2006
2008

ŽÁKYNĚ ST.
ročník 2002 - 2005, trať 500 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chovanečková Nikola
Adamková Eliška
Tremlová Nikol
Beranová Tereza
Holubcová Šárka
Morávková Eliška
Kubátová Denisa
Hamousová Hana
Myšková Tereza
Turecká Melánie

2005
2005
2004
2005
2002
2005
2005
2004
2003
2003

ŽÁCI ST.
ročník 2002 - 2005, trať 500 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ryml Radek
Pacák Martin
Pacák Jan
Doubek Vojtěch
Staněk Matěj
Kraus Matěj
Motl Vilém
Langer Matěj
Tesařík František
Masopust František

Počet závodníků celkem:

2004
2004
2002
2002
2004
2003
2004
2004
2005
2005
98
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kurentek za zády a obsadila páté místo mezi ženami a ve své kategorii
s přehledem první. O nejlepší časy dne se zasloužili Táňa Metelková
z TJ Sokol Hradec Králové a Přemysl Ježek z AC Slovan Liberec.
Rokytnický běh
do vrchu však nebyl zaměřený jen
na dospělé, dopoledne totiž patřilo
dětem. „Měli jsme
pro ně připraveny různé varianty
tratí od padesáti
do osmi set metrů. Všechny vedly
pod trasou vleku,
takže taky pěkně
do kopce. Zajímavostí je, že většina
účastníků se o den
později přesunula
do Vysokého nad Jizerou, kde se běžel další závod do vrchu k rozhledně Štěpánka“, uvedl
ředitel závodu Libor Plucha z pořádající Tělovýchovné jednoty Spartak
Rokytnice nad Jizerou.
Běh do vrchu Rokytnice nad Jizerou – výsledky muži (absolutní
pořadí): 1. Přemysl Ježek (Slovan Liberec) 42:05; 2. Martin Berka (AC
Turnov) 43:18; 3. Jan Herda (SKP Nymburk) 44:35; kategorie A: Pře-

mysl Ježek (AC Slovan Liberec) 42:05; kategorie B: Dalibor Bartoš
(LIAZ Jablonec) 48:11; Muži C: Bořek Jančík (Svartes Hořice) 47:15;
kategorie D: Miloš Smrčka (BK Říčany) 47:53; Muži E: Petr Leszkow
(MK Hlinsko) 1:08:30; junioři: 1. Jiří Křeček (Eleven Run Team) 48:00.

Ženy (absolutní pořadí): 1. Táňa Metelková (TJ Sokol Hradec Králové) 48:37; 2. Dagmar Rychnovská (SK Nové Město nad Metují) 49:50;
3. Dagmar Kynčlová (SK Nové Město nad Metují) 54:14; kategorie A:
Jana Mikešová (Sokol/BAKAKO Nová Paka) 56:54; kategorie B: Dagmar Rychnovská (SK Nové Město nad Metují) 49:50; kategorie C:
Táňa Metelková (TJ Sokol Hradec Králové) 48:37; kategorie D: Blanka Paulů (TJ Maratonstav Úpice) 1:00:43; juniorky: Nikola Chovanečková (SK Kopřivnice) 1:08:33.
Zdroj: ČUS – Sportuj s námi, foto: Rostislav Šturma

 KUŽELKY
Nedávno skončil již 17. ročník našeho tradičního turnaje dvojic.
Během šesti týdnů hrálo v kuželně 240 dvojic z celé ČR. Navštívila
nás i většina hráčů z reprezentace a hrajících své soutěže v zahraničí,
převážně v Německu a Rakousku. Padly tři rekordy kuželny – Hejhal
Radek SKK Podbořany 560 kuželek, Veronika Petrová KK Konstruktiva
Praha 529 kuželek, za domácí Novotný Zdeněk st. 530 kuželek a byl
i rekordní počet 27 výkonů nad 500 kuželek.

Turnaj byl hodnocen velmi kladně a podle hráčů je nejvíce navštěvován. Hodně k tomu přispěla i větší „padavost“ kuželny způsobená
různými úpravami ASK a odrazových stěn. Vždyť, jen pro zajímavost,
před několika lety vyhrála v Trutnově dvojice Novotný Zdeněk, Valášek
Milan na výkon 899 kuželek – tento výkon by u nás stačil na 54. místo.

V silné konkurenci se neztratili ani naši hráči z oddílu.
 V kategorii mužů (93 dvojic) se na 7. místě umístili Milan Valášek,
Zdeněk Novotný.
 18. místo obsadili Pavel Hanout, Milan Valášek.
 27. místo Pavel Hanout , Petr Janouch.
 V kategorii smíšených (32 dvojic) – 13. místo Hartychová Zuzka,
Hanout Pavel.
 Nejstarší dvojici (152 let) reprezentovali Gajdůšek Michal Nový
Bor a naše legenda Novotný Zdeněk nejst. Zejména jeho výkon
473 k
 uželek by mu mohlo mnoho mladších hráčů jen závidět.

Zanedlouho vypuknou podzimní soutěže registrovaných hráčů
a i jubilejní 20. ročník RNL.

Zdeněk Novotný nejst. a Michal Gajdůšek

RNL 2017
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Kompletní výsledky najdete na www.rokytnice.com/kuzelky.

O rozlosování, výsledcích a zajímavostech v kuželně Vás budeme
informovat.
S kuželkářským pozdravem Rohu Zdar
Zdeněk Novotný

Pavel Hanout a Zuzka Hartychová

Milan Valášek a Zdeněk Novotný

Blíží se jubilejní 20. ročník RNL v kuželkách.
Neváhejte a co nejdříve přihlaste svůj tým na e-mail: s.hartych@seznam.cz
Zábava zaručena, těšíme se na Vás.
Za organizační výbor Stanislav Hartych
8-9/2017
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Úspěchy Matěje Ponocného v zimní lyžařské
a atletické sezóně 2016/2017
V letošní zimní sezóně se Matěj účastnil několika FIS závodů deaf
Evropského poháru neslyšících.
Přestože je ještě v kategorii starších žáků, velmi dobře se prosadil
mezi juniory.

Od 13. do 15. ledna 2017 byl v rakouském středisku Saint
Lambrecht.
V Super G Matěj obsadil 3. místo v kategorii juniorů a ve slalomu
3. místo.
Od 10. do 12. února 2017 se závodilo v německém středisku
Garmisch–Partenkirchen.
V kategorii juniorů získal v Super G 3. místo, v kombinaci 3. místo
a v obřím slalomu 4. místo.
Od 7. do 9. dubna 2017 závodil ve švýcarském středisku
Meiringen-Hasliberg a v kategorii juniorů získal opět krásná
umístění.
Obří slalom 2. místo, super G 3. místo, kombinace 3. místo,
slalom 3. místo.
V Koutech nad Desnou se tradičně ve dnech 20. - 21. 3. 2017
konalo Mistrovství ČR.
Ve slalomu vybojoval 1. místo ve st. žácích a v obřím slalomu se
pyšnil 2. místem.
Matěj se i přes svůj handicap zúčastnil závodů UKZ v kategorii
starších žáků, kde porovnal své schopnosti se zdravými závodníky
z celé ČR.
18. 12. 2016 Špindlerův Mlýn
7. 1. - 8. 1. 2017 Pec pod Sněžkou OS, SL
28. 1. - 29. 1. 2017 Černý Důl - slalom
12. 3. 2017 Herlíkovice - slalom
Přestože je Matěj nejmladším závodníkem v kategorii mužů a juniorů, dosahuje skvělých umístění na medailových pozicích.
Je mu teprve 14 let a má před sebou naději na reprezentaci
ČR neslyšících, a tím možnost jezdit Světový pohár a Deaf olympiádu.
Matěj Ponocný není jen lyžař, ale díky jeho všestrannosti je také
výborným atletem.
Sotva skončila zima, už zase závodí a dne 5. 5. 2017 získal druhé místo v závodě „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“
v okresním kole.
Následovaly atletické závody juniorů neslyšících v kategorii
do 16 a 19 let v polské Poznani, kde si 14. 5. 2017 doběhl pro 1. místo v běhu na 100 m a 200 m a zároveň díky těmto úspěchům byl
vybrán do reprezentace juniorů!
V sobotu 20. 5. 2017 byl v Olomouci na MČR neslyšících, kde vyhrál 5 zlatých v běhu na 60 m, 150 m, 300 m, štafetu 4 x 60 m a štafetu na 100, 200, 300, 400 m.
S oddílem Skivela jako tým vyhráli 2 x 1. místo a Matěj byl vyhlášen
nejlepším sportovcem dne a roku mezi neslyšícími :-).
Rokytnický zpravodaj

8-9/2017

Matěj Ponocný se 23. 5. 2017 zúčastnil dalších atletických
závodů.
V krajském kole závodu Memoriál L. Daňka si doběhl ve štafetě
8 x 200 m pro 1. místo.
Na Letní olympiádě dětí a mládeže v Brně na stadionu VUT,
která se uskutečnila 24. - 29. 6. 2017, získal Matěj Ponocný 2× český

r ekord v kategorii neslyšících starších žáků v atletice 60 m v čase 7.13
a 300 m, navíc závodil i v kategorii slyšících žáků!!!
Na výsledky se můžete podívat zde:
http://online.atletika.cz/vysledky/27948/20
Matěji, jsi kluk šikovný a z celého srdce Ti nejen já, ale všichni naši závodníci Ski klubu Masters, do kterého patříš i Ty,
GRATULUJEME :-)!
Jsme na Tebe moc pyšní :-).
předseda Ski klubu Masters
Vladimír Málek
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Táborové ohlédnutí 2017

Otevírám táborovou kroniku, letos zbývá posledních pár listů a na příští rok musí
být nová. Ze zvědavosti se dívám na začátek
a ejhle, rok 2006. Co všechno se za tu dobu
událo! Děti, o kterých se píše na prvních listech, už mají svoje děti… V roce 2007 jsme

praktikantů, kuchařů, zdravotnic a hospodářů, ale i mnoho sympatizantů, kteří se dostaví
na stavění nebo bourání tábora a přiloží ruku
k dílu.
Letošní novinkou byla zbrusu nová etapová hra, která provázela celým táborem.

oběžník Tam-tam, kde jste mohli najít zprávy a texty k etapovce i aktuality z tábora. Na
konci prvního běhu se dokonce objevil ježek

v kleci, aby rozhodl nerozhodný výsledek etapové hry, zvítězila ta družina, která ho dříve
osvobodila z klece. Z tábora si každý odvezl
talisman s ježkem v kleci, který mu bude připomínat letošní hru, kamarády i zážitky, které si odváží s sebou domů.

teprve zakládali náš spolek a v roce 2008
pořádali první tábor jako „noví“ pořadatelé.
Zájem o naše tábory je velký, zdaleka nestíháme zájemce uspokojit, a tak máme pocit
dobře vykonané práce, za kterou je celý kolektiv lidí, nejen přímo na táboře – vedoucích,

Vzhledem k výročí narození Jaroslava Foglara jsme zvolili jako téma Záhadu hlavolamu
a doplnili jsme ji motivem lovení bobříků. Na
louce pod Sovím vrchem spolu soutěžily čtyři
družiny Rychlých šípů, odlišené barevnými
čelenkami, každý den vycházel táborový

Louka je uklizená, plachty se suší, fotky se
třídí a videa stříhají. Tak zase za rok!
Mgr. Markéta Šmídová
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