Rokytnický zpravodaj
Ročník 2014

červenec / srpen

Cena 18,- Kč

Táborové ohlédnutí 2014
V letošním roce se už po jedenatřicáté
louka u potoka v Mařenicích pod Sovím
vrchem zaplnila na konci června stany
a hlaholem šesti desítek dětí. Letos se
nám úplně zaplnily oba běhy tábora, několika zájemcům jsme ani nemohli vyhovět,
kapacitu jsme navýšili jenom nepatrně,
zhruba na úroveň původního stavu z osmdesátých let (max. 58 dětí). Po mnoha dotazech jenom rekapituluji – ne, opravdu
nechceme kapacitu navyšovat výrazně,
opravdu chceme uchovat koncept „čtyřoddílového“ tábora. Bereme to tak, že
kouzlo tkví i v rodinném počtu táborníků,
letos se dostalo na všechny zasloužilé táborníky, jelo ale i mnoho nováčků.

Po oba běhy se o děti staraly takřka tři
desítky vedoucích a ostatních členů táborového personálu, v obou bězích pod vedením hlavního vedoucího Mirka Štajera.
Velký dík patří jim (vy děláte tábor táborem), ale i sehrané technické partě „stavěčů“ a „bouračů“ pod vedením Zdeňka
Kubíčka.
Závěrem pár perliček z táborových dopisů (uveřejněno se souhlasem pisatelů):
• Tábor zasáhla strašná bouře, ale vůbec
nic se nestalo.
• Dobře tu vaří, ale raději mi pošlete ještě balíček.
• Přijeďte si pro mě; když nepřijedete,
pošlete aspoň čipsy a kolu.
• Mami, dopis bych ti napsal i dřív, ale ve
dne nemám čas a baterku jsem ztratil.
Dneska prší, tak to snad stihnu.
• Toto … je skvrna od krve, ale nebojte,
skoro nic se mi nestalo.
• Mami, neboj se, prádlo domů dovezu
čisté, nechtěl jsem ti přidělávat práci,
ale kufr mi stejně nejde zavřít.
Končím s pozdravem „táboru zdar!“
Markéta Šmídová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Rada města schválila zadání zakázky 20140012 „Komplexní zajištění projektových prací, autorského dozoru a administrace akce:
Snížení energetické náročnosti objektu Domu dětí a mládeže Pod
střechou“ firmě EKO-POINT Czech s. r. o., Studenec 41, 512 33,
IČ: 28816587 za nabídnutou cenu 102 850,- Kč vč. DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140020 „Zhotovení
projektové dokumentace na Vybudování nové lávky přes Jizeru –
Blansko“ firmě Mosty-Hofman, Blatňovice 245, 542 32 Úpice, IČ:
62051512 za nabídnutou cenu 83.500,- Kč s tím, že se Město Jablonec nad Jizerou bude podílet na úhradě této ceny ve výši 50 %.
• Rada města schválila provozování stánkového prodeje masa
a uzenin společnosti Maso Rydval s. r. o., Liberec v Rokytnici nad
Jizerou, na Dolním náměstí u budovy radnice.
• Rada města schválila zadání vypracování přezkumu hospodaření
města Rokytnice nad Jizerou za rok 2014 společnosti C.P.A. Audit, spol. s r.o., U Hájovny 1022, 460 01 Liberec, IČ: 25472542 za
cenu 41.000,- Kč včetně DPH.
• Rada města vzala na vědomí zahájení řízení ze strany Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj o zániku zástavního práva Ministerstva pro místní rozvoj v případě čp. 667 a čp. 668 v Horní Rokytnici z důvodu schválení žádosti o zkrácení vázací doby platnosti
podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech
2000 až 2013. RM zároveň pověřila starostu Ing. Petra Matyáše
jednáním se zástupci Bytového družstva Rokytnice – Horní kout
ohledně podmínek a formě převodu 51 % podílu města u bytových domů čp. 667 a čp. 668 v Horní Rokytnici a předložením
návrhu převodu ke schválení zastupitelstvu města.
• Rada města schválila poskytnutí příspěvku panu Ing. Václavu
Stránskému, Horní Rokytnice 552, Rokytnice nad Jizerou, IČ:
81112230, ve výši 1.500,- Kč na uspořádání výstavy historických
fotografií a map.
• Rada města byla seznámena s informacemi o certifikaci v rámci
Českého systému kvality služeb. Český systém kvality služeb je
dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem
pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Město Rokytnice nad Jizerou,
respektive Městské informační centrum získalo certifikaci I. stupně na pořádání společenských akcí na základě absolvování školení a následném vypracování projektu pracovnicí informačního
centra Ing. Lukešovou. Celé školení bylo zdarma, platnost certifikátu je do 29. 5. 2017. Město dále získalo materiály s logem

ROZPIS

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

•

•

•

•

ČSKS pro označení provozovny MIC a dalším benefitem je zařazení města do ČSKS a možnost vytvoření reklamy včetně fotografií.
Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140019 „Projektová dokumentace: Rekonstrukce komunikace Vrcha – Stráž“ firmě Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., Nad Okrouhlíkem
2365/17, 182 00 Praha 8, IČ: 28474961 za nabídnutou cenu
186.582,- Kč včetně DPH.
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
2.200,- Kč Domovu důchodců v Rokytnici nad Jizerou na kuchyňku v rámci soutěže „Plníme přání seniorům“.
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo s panem Stanislavem Kasíkem, Heraldická kancelář „Dauphin“, U Hřiště 1995,
Roudnice nad Labem, IČ: 49102010, o vypracování rešerše
o historickém znaku města a jeho grafickém zpracování, o návrhu městské vlajky a dokumentace potřebné k podání žádosti
o její schválení Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o její udělení městu
předsedou PSP ČR, a to za cenu 20.000,- Kč.
Rada města pověřila manažera provozu kabelové televize a vedoucí finančního úseku, aby v případě hospodářské činnosti
města (kabelová televize) byl radě města pravidelně čtvrtletně
předáván ekonomický přehled o příjmech a výdajích (výkaz zisků
a ztrát) doplněný o komentář hodnotící hospodaření této ekonomické činnosti města.
Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140015 „Dodávka použitého traktorbagru 4x4 typ JCB 2CX“ společnosti BBM
CZECH s. r. o., Pod skalkou 270, 330 01 Kyšice, IČ: 29109167 za
cenu 775.000,- Kč bez DPH.
Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140021 „TDI – Snížení energetické náročnosti objektu Domu dětí a mládeže Pod
střechou“ firmě ARAGON ELL s. r. o., Heřmanice 69, 509 01 Nová
Paka, IČ: 28820525“ a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy.
Rada města schválila zadání zakázky číslo 20140023 „Zpracování
dokumentace bouracích prací – objekt čp. 342 Dolní Rokytnice“
společnosti Stavební projekce s.r.o., Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, IČ: 27555780 za cenu 38.720,- Kč včetně DPH.
Radě města byl předložen návrh na schválení podání žádosti
o dotaci na Opravu havarijního stavu střechy kapličky v Rokytně.
Jako každý rok byl i letos vypsán dotační titul Libereckého kraje na záchranu a obnovu památek v Libereckém kraji. Investiční
oddělení připravilo žádost o dotaci na opravu střechy kapličky

9. 8. – 10. 8.

MUDr. Marie Folprechtová

Horní 164, Rokytnice nad Jiz., tel.: 481 523 876

16. 8. – 17. 8.

MUDr. Daniela Zajícová

Pošepného 263, Jilemnice, tel.: 481 545 620

23. 8. – 24. 8.

MUDr. Jana Pokorná

Komenského 2, Jilemnice, tel.: 481 545 621

30. 8. – 31. 8.

MUDr. Hynek Štilec

Pošepného 263, Jilemnice, tel.: 736 452 716

6. 9. – 7. 9.

MUDr. Jaroslav Hošek

Rovensko pod Troskami 219, tel.: 481 382 372

13. 9. – 14. 9.

MUDr. Dagmar Cejnarová

5. května 521, Turnov, tel.: 481 324 573

20. 9. – 21. 9.

MUDr. Luděk Šubert

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

27. 9. – 28. 9.

MUDr. Hana Mrenicová

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

4. 10. – 5. 10.

MUDr. Renata Holasová

Bezručova 788, Turnov, tel.: 481 320 055

11. 10. – 12. 10.

MUDr. Iveta Holbová Melíšková Antonína Dvořáka 302, Turnov, tel.: 603 506 670

18. 10. – 19. 10.

MUDr. Eva Preislerová

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

25. 10. – 26. 10.

MUDr. Richard Štejfa

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

úterý 28. 10.

MUDr. Marie Štejfová

Přepeřská 120, Turnov, tel.: 481 324 956

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví, přímo na odkaze: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
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v Rokytně. Celkové náklady na obnovu střechy jsou 224.570,- Kč.
Město žádá Liberecký kraj o dotaci 64.750,- Kč (29 %). Při bodovém hodnocení žádosti je plný počet bodů za žádost do 30 %,
a i tato částka by městu pomohla, protože předpokládaná cena
opravy byla 100.000,- Kč. Bohužel se při rozkrytí konstrukce zjistilo, že krov a krytina jsou v mnohem horším stavu. Na tuto akci
má město již přislíbenou dotaci 50.000,- Kč z Ministerstva kultury.
• Radě města byla předložena nabídka firmy STUDIO METROPOLIS,
s. r. o., na umístění vítacích cedulí při vjezdech do Rokytnice nad
Jizerou s bezpečnostní tematikou. Rozměr cedulí je 225 × 150 cm
a spoluinvestorem je společnost AXA. Firma STUDIO METROPOLIS, s. r. o., Koněvova 1958/212, 130 83 Praha 3, kompletně zajistí
výstavbu, výrobu, instalaci a údržbu cedulí. Obec umístění cedulí
tedy nic nestojí, pouze propůjčení pozemků a vyřízení povolení
k výstavbě. Cedule nemohou být umístěny podél silnic I. třídy.
Investiční oddělení doporučilo umístit cedule podél silnice II/294
naproti továrně ZZN (vjezd do Dolní Rokytnice) a u parkoviště
pod Družbou (vjezd do Rokytna).
• Radě města byl předložen návrh na zadání zakázky č. 20140025
„Oprava lesní cesty na Dvoračky – úsek Světlanka“. V letošním

roce provede Správa KRNAP rekonstrukci několika svých lesních cest na území Krkonoš. Jednou z nich je i část lesní cesty
na Dvoračky. Mezi dvěma úseky cesty, které bude Správa KRNAP
opravovat, se nachází část cesty na městském pozemku (okolo
Světlanky - délka zhruba 170 m). Pro návaznost je nutné opravit
i tento úsek cesty společně se Správou KRNAP. S touto položkou
je počítáno i v rozpočtu města. Správa KRNAP provedla výběrové
řízení a vybrala na tuto akci firmu EUROVIA CS a. s.. Tato firma je
ochotna provést opravu části městské komunikace za jednotkové
ceny vycházející z výběrového řízení Správy KRNAP. Celková nabídková cena je 253.074,74 Kč. Z tohoto důvodu bylo schváleno
na podkladě výběrového řízení Správy KRNAP zadat zakázku firmě EUROVIA CS a. s..
• Rada města schválila poskytnutí přípěvků z rozpočtu města
(grantů) v rámci II. pololetí 2014 následovně:
»» TJ Spartak, lyžařský klub (7. ročník Běh na Dvoračky) 5.000,- Kč
»» TJ Spartak (podpora nadějných lyžařů)
10.000,- Kč
»» TJ Spartak (volejbalové soustředění)
7.000,- Kč
»» Starý kravín, o s. (Kovosochání 2014)
10.000,- Kč
»» 3DH, o. s. (Sjezd na horských kolech)
8.000,- Kč

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU DNE 25. 6. 2014
Konečné prodeje pozemků
XX Zastupitelstvo města schválilo:
• prodej ppč. 3368/7 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Janě a Milanovi Salačovým, Horní Rokytnice 177 za cenu 560,- Kč/m²,
• prodej části ppč. 2990 a části ppč. 3002/6 v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou Pavlu Rozhoňovi, Praha za cenu 280,- Kč/m²,
• prodej stpč. 865 a části ppč. 223 v k. ú. Dolní Rokytnice Renatě
Machové, Dolní Rokytnice 142, za cenu 400,- Kč/m² a za podmínek stanovených v usnesení č. 598 ze dne 23. 4. 2014,
• prodej části ppč. 2437/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Pavlu
Lukešovi, Horní Rokytnice 292 za cenu 280,- Kč/m² a za podmínek stanovených v usnesení č. 599 ze dne 23. 4. 2014,
• směnu části ppč. 970 (vlastník Město) za část ppč. 18/1 podél
komunikace II/294 (vlastník MUDr. David Tomáš) v rozsahu pozemek za pozemek.

Informace o statickém posudku na objekt
čp. 342 v Dolní Rokytnici (ZZN)
Vzhledem ke stále se zhoršujícímu technickému stavu budovy,
zadal již v roce 2012 SÚ v Rokytnici nad Jizerou zpracování statického posudku budovy č. p. 342 v Dolní Rokytnici – areál bývalé textilní
továrny ZZN – Prelog, ležící na stpč. 153/2, 153/3, 153/4 a ppč. 782
a 780/1 v k. ú. Dolní Rokytnice. Posudek byl zpracován v květnu
2012 a zpracovatel posudku Ing. Aleš Kožnar, ČKAIT 0600672, zhodnotil stavebně technický stav budov v areálu a konstatoval, že budovy jsou technicky i morálně dožité a jejich záchrana je nereálná.
Závěrem uvedl, že nehrozí bezprostřední zřícení stavby jako celku,
ale zřícení některých obvodových konstrukcí této budovy (především východní části) možné je. Stavební úřad zároveň vyzval vlastníka stavby k provedení nezbytně nutných zabezpečovacích úprav
navržených posudkem, tj. k provedení oplocení areálu. Vzhledem
k tomu, že vlastník objektu – společnost CFI Rezidence Rokytnice
s. r. o., byla již v té době v konkurzu, zůstaly veškeré a to i opakované výzvy bez odezvy.
Rokytnický zpravodaj
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Na jaře 2014 pak byla Stavebním úřadem zadána aktualizace posudku a zároveň nařízena kontrolní prohlídka stavby, během které
bylo zjištěno, že stavebně technický stav budov je natolik špatný
(a dokládá to i aktualizované Statické posouzení), že stavba hrozí
zřícením a jediným možným řešením je demolice, která je nezbytně
nutná. Reálně tedy může nastat situace, kdy stavební úřad nařídí
vlastníkovi demolici objektu.
Vzhledem k tomu, že firma vlastnící objekt se nachází v konkurzu a správce konkurzní podstaty nedisponuje žádnými finančními
prostředky, dá se předpokládat, že vlastník demolici neprovede
a v takovém případě pak stavební úřad nařídí provedení demolice
objektu konkrétní vybrané stavební firmě a náklady na demolici ponese město, které je následně bude moci vymáhat po vlastníkovi
objektu. Firma vlastnící objekty je již nyní v konkurzu, dá se tedy
předpokládat, že úspěšné vymožení finančních prostředků vynaložených na demolici objektů je prakticky nereálné. Proto je nutné,
aby město bylo na tuto situaci připraveno a aby v případě, kdy stavební úřad nařídí provedení demolice vybrané firmě, byly z rozpočtu města uhrazeny finanční prostředky v co možná nejnižší částce.
Z tohoto důvodu město již od počátku roku zjišťuje, jaké jsou
v podobných případech možnosti a jak postupovat a na hrozící situaci se připravit. Vzorovým příkladem postupu může být například
město Chrastava, které v nedávné době řešilo téměř identický problém, kdy chátrající objekt v centru města vlastněný soukromým
subjektem hrozil zřícením a protože vlastník objektu nereagoval na
výzvy stavebního úřadu a demolici neprovedl ve stanoveném termínu, stavební úřad nařídil provedení demolice vybrané stavební firmě a firma tuto demolici provedla na náklady města. Ovšem město
Chrastava nechalo s předstihem zpracovat projektovou dokumentaci pro demolici stavby, jejíž součástí byl i rozpočet této demolice.
Tato projektová dokumentace pak byla základním podkladem pro
provedení výběrového řízení na zhotovitele demolice. Do výběrového řízení se přihlásilo 49 firem, a i když původní rozpočet demolice
převyšoval 8 mil. Kč, nejnižší nabídka, která vzešla z výběrového řízení, činila cca 1.200.000,- Kč.
Město Rokytnice nad Jizerou proto oslovilo projekční firmu, která zpracovávala projektovou dokumentaci pro město Chrastava,
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aby zjistilo předběžnou cenu projektových prací. Jedná se zhruba
o částku 90.000,- Kč včetně zajištění inženýrské činnosti. Vzhledem
k předběžné ceně projektových prací bylo vypsáno výběrové řízení
na zpracovatele projektové dokumentace. Zpracování projektové
dokumentace je přitom nezbytně nutné, protože tuto dokumentaci
by v případě, kdy stavební úřad nařídí demolici objektu, bylo nutné
zpracovat tak jako tak a náklady by i tak neslo město. Navíc projektová dokumentace umožní městu vypsat s předstihem výběrové
řízení na firmu, která by demolici provedla a zajistit tak dodavatele, který demolici provede za nejnižší cenu. Náklady na zpracování
projektové dokumentace však nejsou obsaženy v rozpočtu města
a proto je návrh na pořízení projektové dokumentace předkládán
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení: Zastupitelstvo města schválilo pořízení projektové dokumentace pro demolici stavby budovy čp. 342 v k. ú. Dolní Rokytnice za účelem získání podkladů pro provedení výběrového řízení
na dodavatele stavebních prací – demolice stavby.

•

•
•
•
•

Rozhledna Stráž

•

Dle smlouvy o dílo s architektonickým ateliérem platí podmínka,
že zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou odsouhlasí studii návrhu rozhledny. Architekty byly navrženy dva možné směry řešení,
jakými se bude ubírat v dalších fázích projektování. Jedná se:
• varianta a) Věžová rozhledna z lehké ocelové konstrukce
• varianta b) Konzolově předložené vyhlídky na skalních útvarech.
Ing. Bronislav Patočka představil zastupitelům obě varianty řešení projektu rozhledny Stráž. Následně bylo dohodnuto, že se zastupitelé setkají přímo s architekty, zastupující ateliér Mjölk, kteří představí svůj projekt návrhu rozhledny. Následovala nezávazná diskuse
zastupitelů a občanů o navrhovaných řešeních rozhledny.

•
•
•
•
•

Závěrečná diskuse zastupitelů a veřejnosti:
• Pan Vrána z přítomné veřejnosti se zeptal, co je to za firmu
AVE CZ, která letos seká kolem místních komunikací a jestli vůbec
bylo výběrové řízení. Vybraná firma odvádí mizernou práci. Je to
mlácení místo sečení. Copak k tomu nemají patřičné mechanismy? Je to ostuda pro město, jak to kolem silnic vypadá. Že by to
město mělo řešit a za takto odvedenou práci nezaplatit.
• Ing. Matyáš řekl, že výběrové řízení proběhlo, vyhrála firma
AVE CZ, která nabídla nejnižší cenu. Ví, že některé úseky vypadají
hůř, ale většina je v pořádku. Ujistil, že se to s firmou řeší, práce ještě nejsou dokončeny, převzaty ani zaplaceny. Problémová
místa se budou reklamovat.
• Ing. Štěpánek doplnil, že se firma ROTES s.r.o., tohoto výběrového řízení zúčastnila, bohužel, nabídla vyšší cenu. Vysvětlil, že to

•
•

mlácení trávy může být také způsobeno tupými noži, taky se jim
to někdy nepodařilo. Je několik druhů mulčovacích hlav, nože se
musí neustále brousit, měnit, také je velké množství tvarů nožů
a jejich výběr není levná záležitost.
Pan Červinka z přítomné veřejnosti souhlasil, že je tráva hodně
okousaná a když to nezvládá stroj, mělo by se to posekat ještě
křovinořezem. Uvedl také, že firma ze Semil, která v Rokytnici už
taky sekala, sekala levněji a ještě za strojem chodili s křovinořezem, AVE CZ nabízí 960,- Kč/hodinu.
Pan Vrána se zeptal, kdy se prořezají břízy nad Dušánkama, které
zasahují do silnice, a v zimě z nich padá na silnici sníh.
Ing. Matyáš odpověděl, že si myslí, že břízy vlastník pozemku minulý rok prořezával.
Paní Hejralová se zeptala na zelený kontejner u traktorky, jestli
je na bioodpad.
Ing. Matyáš odpověděl, že to je kontejner na bioodpad a je navíc ke stávajícím čtyřem kontejnerům. Kontejner je zapůjčen od
obce Svojek.
Pan Červinka se zeptal, kdy se dodělá osazení svodnic na sídlišti
u Manhattanu.
Ing. Patočka odpověděl, že během dne se silnice měla dodělávat,
takže už je to zaasfaltované.
Pan Zuzánek z přítomné veřejnosti se zeptal, jestli se bude rekonstruovat kaplička v Dolní Rokytnici na skále, je tam už hodně
rezavá střecha a je to krásná vyhlídka.
Ing. Matyáš uvedl, že letos se řeší kaplička v Rokytně, ale touto
kapličkou by se mohlo investiční oddělení zabývat příští rok a pokusit se sehnat dotaci na opravu.
Pan Červinka se zeptal, jestli je pravda, že technické služby nebudou zapůjčovat veřejnosti žádnou techniku.
Ing. Matyáš potvrdil, že se žádná technika poskytovat veřejnosti
nebude. Jakmile se začne fakturovat a využívat k podnikání, musí
se např. platit silniční daň a další. Cílem drobných služeb není
to, aby se podnikalo. Stejnou techniku nabízejí soukromé firmy,
které mohou lidé využít.
Pan Zuzánek z veřejnosti se zeptal, jak je to s palivovým dřevem,
když má město lesy.
Ing. Matyáš odpověděl, že lesy má pronajaté Správa KRNAP, která tam hospodaří, tudíž město žádné dříví neprodává.

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

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou
Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat ve středu 20. srpna 2014 od 17.00 hodin
v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou.
Hlavním bodem programu bude představení a projednání projektových variant pro výstavbu
r ozhledny (vyhlídek) na Strážníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitý projekt, budeme rádi za
hojnou účast občanů a veřejnosti. Vaše názory a připomínky k předloženým variantám jsou rozhodně
žádoucí. Jednotlivé varianty budoucího provedení rozhledny – vyhlídek budou zveřejněny na webových stránkách města: www.mesto-rokytnice.cz.
4
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Volby do Zastupitelstva města Rokytnice
nad Jizerou
Volby do zastupitelstva města pro následující 4leté období 2014
– 2018 se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.
Volební okrsky zůstávají neměnné, a to:
• volební okrsek č. 1 – budova městského úřadu, Horní Rokytnice
197, zasedací místnost úřadu v přízemí (boční vchod, bývalý byt
domovníka za MIC),
• volební okrsek č. 2 – Dům dětí a mládeže Pod střechou, Horní
Rokytnice 486.
V následujícím čísle Rokytnického zpravodaje, který vyjde na
přelomu září a října, bychom rádi dali prostor každé kandidující volební straně, aby mohla občany města seznámit se svými kandidáty a volebním programem. V tomto čísle budou rovněž zveřejněny
bližší informace o organizaci voleb.

Znak města Rokytnice nad Jizerou
Znak města Rokytnice nad Jizerou je používán již od roku 1850,
ale schvalovací proces ohledně jeho užívání nebyl podle zjištěných
informací v té době řádně dokončen. Rokytnice nad Jizerou tento
znak ovšem užívat smí, neboť je v současné době historicky daný
a jak se říká „vydržený“.
Město v současné době spolupracuje s heraldikem panem Stanislavem Kasíkem na dokončení potřebných schvalovacích procesů,
dále na grafické podobě historického znaku, popisu tohoto znaku
a rovněž na návrhu vlajky města. V současné době je připravována
rešerše o tomto znaku.
Chtěli bychom touto cestou oslovit všechny, kteří mají k dispozici jakoukoliv fotografii, předmět nebo text, který se týká vyobrazení
znaku města Rokytnice nad Jizerou, zda by byli ochotni tuto věc zapůjčit k vyfocení nebo okopírování.
Kontaktní osobou je tajemnice úřadu Bc. Martina Šubrtová, tel.
481 549 319 nebo starosta Ing. Petr Matyáš, tel. 481 549 316.

Varovný protipovodňový systém, městský rozhlas
Mnozí z Vás si jistě v posledních týdnech všimli, že byly v našem
městě namontovány na sloupy veřejného osvětlení nové reproduktory. Jedná se o „koncové prvky varování“ protipovodňového
varovného systému města, jehož zavedení město v letošním roce
realizuje. Stejný protipovodňový systém bude fungovat například
i v Jablonci nad Jizerou a v Poniklé. Na jeho pořízení získalo město
dotaci ve výši 2.805.763,- Kč (90 % uznatelných nákladů) z Operačního programu životního prostředí. Tyto reproduktory mají za úkol
zajišťovat informování a varování obyvatel v případě mimořádných
událostí, a to jak hlasově, tak i varovnými signály (všeobecná výstraha sirénou). Systém je také možné využívat jako městský rozhlas. Síť těchto prvků pokrývá celé zastavěné území našeho města
včetně Vilémova a Františkova a zajistí tedy informovanost všem
obyvatelům (na rozdíl od varovných prvků napojených na kabelovou televizi, kterých je ve městě pouze 16 a pokrývají velmi malou
část zastavěného území). Celý systém je začleněn do Jednotného
systému varování a informování obyvatelstva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a může jej ovládat a spouštět
Hasičský záchranný sbor ze svých operačních středisek. Místně se
systém ovládá z ovládacího dotykového pultu umístěného v budově radnice, případně prostřednictvím mobilního telefonu. Varovné
prvky se mohou spouštět i lokálně v konkrétních částech obce. Jejich plný provoz je zajištěn i v případě výpadku dodávky elektrické
energie po dobu 72 hodin.
Do systému varování jsou kromě rozhlasu zapojeny i tři hladinoměry umístěné na Huťském a Černém potoce a dva srážkoměry

umístěné v lokalitě Studenov a Horní Domky. Srážkoměrné stanice
a hladinoměry mají za úkol, v případě velkého spadu vody v lokalitách a na tocích nad městem, vyrozumět včas povodňovou komisi
města a umožnit tak co nejrychlejší varování obyvatelstva.
I když bydlíme na horách a povodně mnozí z Vás nepovažují za
nebezpečí, je nutné si uvědomit, že povodně na Liberecku v roce
2010 a povodně ve východních Krkonoších (Rudník, Janské Lázně)
v roce 2013, které byly způsobeny extrémními přívalovými dešti
(na 1 m2 napršelo během 1-2 hodin okolo 200 l vody), se odehrály pouze několik údolí od Rokytnice. Tyto události jsou příkladem
toho, že je třeba být připravení a mít funkční systém varování, který
i v nočních hodinách upozorní, že se něco děje a umožní varovat
Vás obyvatele města včas a co nejrychleji. Systém sám o sobě naše
město od povodní a dalších mimořádných událostí neochrání. Včasným a rychlým varováním však může výrazně pomoci minimalizovat
dopady těchto událostí na zdraví i majetek Vás občanů.
UPOZORNĚNÍ: Protože je Varovný protipovodňový systém
zapojen do Jednotného systému varování a informování obyvatelstva GŘ HZS ČR, bude každou první středu v měsíci probíhat
centrálně akustická zkouška provozuschopnosti tohoto systému.
Ve 12:00 se tedy všechny varovné prvky rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund včetně hlasového vyrozumění, že se jedná o zkoušku.
Ing. Petr Matyáš – starosta

Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo v roce 2013-2014 projekt s přispěním fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ v Horní Rokytnici nad Jizerou“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Horní Rokytnici. Na
objektu byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, zatepleno obvodové zdivo a strop objektu, dále byla prodloužena střecha
objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 5,03 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 3,1 mil. Kč, ze
Státního fondu životního prostředí částka ve výši 183 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke
snížení spotřeby energie o cca 321 GJ, což odpovídá roční úspoře 24 tun CO2.
Rokytnický zpravodaj
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Aktuální informace o investičních akcích
• Okolo sídliště je již hotova nová komunikace a jsou zde také
rozšířeny parkovací plochy. Celkem přibylo 13 parkovacích míst
mezi původními parkovacími plochami před č. p. 553 a parkoviště pod „Manhattanem“ bylo místo původního štěrku opatřeno
asfaltovým krytem.
Po vydatných přívalových deštích v minulých týdnech, a po upozornění obyvatel sídliště byly zvednuty zbývající obruby u původních parkovacích ploch tak, aby srážkové vody z těchto extrémních dešťů nepřetékaly mimo komunikaci. Podél nových obrub
tak budou odvedeny do nové uliční vpusti.
Posledním bodem, který je nutno v rámci rozšíření parkovacích
ploch na sídlišti dobudovat, je ochranná síť na škvárovém hřišti.
Vzhledem k tomu, že se připravuje na příští rok projekt na kompletní rekonstrukci tohoto hřiště, hledáme co nejlepší a nejlevnější dočasné řešení ochrany automobilů stojících za fotbalovou
brankou.
• V současné době je hotova první část opravy místních komunikací. Jedná se přibližně o 16 km z celkových 25 km místních
komunikací. Na tyto úseky bylo použito více jak 100 t asfaltového
recyklátu a více jak 50 t asfaltové emulze pro penetraci živičného krytu strojem Patchmatic. Větší investiční akce do komunikací
budou pokračovat podle finančních možností a podle schváleného plánu rekonstrukcí a oprav.
• V plném proudu jsou práce na zateplení základní školy na Dolním náměstí. Již jsou vyměněna všechna okna, kde se místo
původních zdvojených dřevěných oken osadila plastová okna
s izolačním trojsklem. V těchto oknech jsou osazeny rekuperační
vzduchotechnické jednotky, které zajistí stálou teplotu a potřebnou výměnu vzduchu v jednotlivých třídách. Zateplení střechy
a pokládka střešní krytiny, stejně jako vnější zateplení systémem
ETICS, bude dokončeno v průběhu měsíce září. Tyto práce nijak
nezasáhnou do provozu základní školy a budou probíhat pouze
na vnějším plášti budovy.
• Oprava střechy na kapličce v Rokytně je již hotova. Z původního
záměru natřít původní plechovou krytinu sešlo, a po konzultacích s pracovníky NPÚ a MěÚ Jilemnice, odborem památkové
péče, bylo domluveno zhotovení nové střešní krytiny. K tomu
bylo nutné vyměnit také značnou část nosné konstrukce krovu
a provést nový záklop. V nejbližších dnech instaluje p. Pavel Linek
nové vstupní dveře a repasované okno. Vzhledem k tomu, že se
jedná o významnou historickou stavbu, podali jsme žádosti o dotace do vypsaných výzev Ministerstva kultury a Libereckého kraje. Žádosti byly schváleny a předběžně máme přislíbené finanční
příspěvky ve výši přes 100.000,- Kč.
• Do výběrového řízení na akci Geotechnické zajištění svahu pod
komunikací ppč. 1238/9 – u Horního náměstí, nepodala žádná
firma cenovou nabídku. Bohužel se jedná o poměrně složitou
technologii zpevnění svahu, která je ovšem ve velmi malém rozsahu a tudíž je pro specializované firmy nezajímavá. Finance vyhrazené na tuto akci budou použity na opravy komunikací. Příští
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rok zkusíme vypsat výběrové řízení hned na začátku roku, kdy
firmy teprve tvoří plán zakázek na celý rok, a v rámci spojení více
zakázek v jedné lokalitě pro ně může být i tato zakázka zajímavá.
Rekonstrukce toalet pro dívky ve staré budově základní školy
letos nakonec neproběhne. Firma DI-TECH s. r. o., která podala
nejlevnější cenovou nabídku, odmítla podepsat smlouvu o dílo
z důvodu získání jiných výhodnějších zakázek. Protože se tak stalo asi 14 dní před začátkem prázdnin, nebylo možné již vypsat
nové výběrové řízení s požadavkem rekonstrukce o prázdninách.
Vzhledem k velkému rozsahu stavebních prací na zateplení školy
bylo domluveno s vedením ZŠ, že rekonstrukce toalet necháme
na příští rok a finance vyhrazené v rozpočtu města na tuto akci
budou sloužit jako rezerva.
V Horní mateřské škole proběhla rekonstrukce ležatého vodovodního potrubí a požárního vodovodu v 1. podlaží. V celém
objektu mateřské školy jsou vnitřní zdravotechnické instalace
již dožilé a je nutné je postupně všechny obměnit. Příští rok se
bude v rekonstrukcích pokračovat a budou se měnit stoupací vodovodní potrubí.
V rámci obnovy obecního majetku byl vyměněn starý smykem řízený nakladač UNC z osmdesátých let za novější kolový rýpadlo-nakladač JCB 2CX ve verzi 4×4. Oproti nakladači UNC je tento
traktorbagr mnohem rychlejší při přesunech, má větší objem
přední lžíce a především je vybaven rypnou lopatou.
Dalším strojem pořízeným v rámci obnovy vozového parku je
dodávkový automobil Citroën Berlingo, který nahrazuje starou
Škodu Felicii.
Na podzim letošního roku je v plánu vyměnit další úsek pouličního osvětlení podél hlavní silnice. V nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a samotného
veřejného osvětlení. V plánu je vyměnit přibližně 15 kusů lampových stožárů, které budou navazovat na již vyměněné lampy
od zastávky „U Koreje“. Výsledný počet měněných stožárů bude
záviset na vysoutěžené ceně dodavatele.
Jedna z velkých plánovaných investic, která měla být realizována
tento rok, byla kompletní rekonstrukce garáže pro parkování nákladních automobilů a strojů. Jedná se o garáž naproti sběrnému
dvoru – dříve se tam distribuoval plyn. Stav nosných konstrukcí
této garáže je bohužel v takovém stavu, že je nutné vyměnit celou konstrukci stropu a zastřešení. Dále je potřeba vyměnit vjezdová vrata za větší, aby v garáži mohl parkovat i nový nákladní
automobil Mercedes. Součástí projektu bylo také řešení odvodnění okolo objektu a revitalizace vnější fasády.
Bohužel se nám nepodařilo vysoutěžit stavební práce za takovou
cenu, která je na opravu této garáže vyčleněna v rozpočtu města
pro rok 2014. Výběrové řízení tedy budeme opakovat pravděpodobně v zimě, kdy se dají předpokládat nižší nabídkové ceny ze
strany stavebních firem.
OdIn
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Pronájem bytu na „Manhattanu“

Pronajmu zařízený byt 3 + kk s balkónem

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

Telefon: +420 605 110 706

na sídlišti Dušánky v Rokytnici nad Jizerou.
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Veřejná výzva na obsazení funkce stavebního referenta úseku rozvoje města a investic
Tajemnice městského úřadu Bc. Martina Šubrtová,
zveřejňuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

veřejnou výzvu na obsazení funkce
stavebního referenta úseku rozvoje města a investic
Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou.
I. Předpoklady pro vnik pracovního poměru:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovení
zvláštním právním předpisem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II. Další požadavky:
vysokoškolské vzdělání technického zaměření (stavební, apod.)
praxe v investiční a projektové oblasti nebo praxe ve veřejné
správě výhodou,
praxe s řízením dotačních projektů a dotačním managementu
výhodou,
velmi dobrá a aktivní znalost práce s výpočetní technikou (word,
excel, zkušenost s grafickými programy, rozpočtovými programy,
apod.),
schopnost samostatného jednání a rozhodování, vlastní iniciativa,
dobré organizační a komunikační schopnosti,
schopnost přizpůsobit pracovní dobu potřebám úřadu,
znalost cizího jazyka výhodou,
řidičský průkaz skupiny B.

XX Základní charakteristika pracovní činnosti:
• Příprava žádostí a koordinace projektů pro získávání finančních
prostředků z dotačních titulů.
• Realizace, kontrola a administrativní činnost u projektů, na které
byly získány finanční prostředky z dotačních titulů.
• Zadávání veřejných zakázek – příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.
• Příprava, zadávání a kontrola investičních akcí a investičních záměrů, oprav, rekonstrukce a údržby majetku města.
• Odborné činnosti na úseku obrany a civilní ochrany.
• Podílení se na správě místních komunikací a veřejného osvětlení.
• Podílení se na zpracování a aktualizaci rozvojových koncepcí
města (např. Strategický plán).

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
– lze dodat dodatečně
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
IV. Platová třída odpovídající druhu práce:
9. platová třída – 10. platová třída
(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě)
V. Místo výkonu práce:
Město Rokytnice nad Jizerou – Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
VI. Lhůta pro podání přihlášky, místo a způsob podání přihlášek:
Zájemci mohou podávat přihlášky nejpozději do 29. srpna 2014,
a to osobně do rukou tajemnice městského úřadu Bc. Martiny Šubrtové (nebo jejího zástupce) nebo prostřednictvím České pošty doporučeným dopisem.
VII. Adresa, na kterou se přihláška zasílá:
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
•
•
•
•

VIII. Ostatní:
Předpokládaný termín nástupu – září/říjen 2014 nebo dle dohody
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
Text výběrového řízení je zveřejněn na www.mesto-rokytnice.cz.
Další informace podá tajemnice městského úřadu osobně nebo
na tel. 481 549 319.
Bc. Martina Šubrtová – tajemnice MěÚ

XX Nabídka:
K pracovnímu poměru nabízíme možnost pronájmu obecního bytu
v Rokytnici nad Jizerou (smluvní nájemné), a to od cca od listopadu
2014.

•
•
•
•
•
•

III. Zájemce podá písemnou přihlášku,
která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul zájemce,
datum a místo narození zájemce,
státní příslušnost zájemce,
místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis zájemce.
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Jaký bude nový (Váš) pohled na Rokytnici ???
Jak jsme Vás již v minulém vydání Rokytnického zpravodaje informovali, připravuje
se projekt CZ/PL Hřebenovka, jehož součástí by mohla být nová rozhledna v Rokytnici nad Jizerou. Původním záměrem města
bylo vybudovat vyhlídkovou věž umístěnou
na samotném vrcholu Stráže, která by nabízela panoramatický výhled v rozsahu celých
360°. Po prvních průzkumech v terénu a po

prvních návrzích architektonického studia
Mjölk z Liberce, přišli architekti s návrhem
jiného řešení. K jinému řešení je vedly především objektivní skutečnosti, které plynou
z umístění ve vysokém lese. Vyhlídková věž
by musela být vysoká přibližně 35 m, což
by znamenalo příliš vysoké náklady – odhadem se jedná o cca 6 milionů korun. Tento
odhad je vztažen pouze na obyčejnou ocelovou prutovou konstrukci, podobné telekomunikačním vysílačům.

Návrh z dílny architektů spočívá tedy
v realizaci tzv. vyhlídkového lesoparku, který
by propojoval současnou skalní vyhlídku na
Strážníku, který poskytuje výhled na panorama krkonošských hřebenů, s nově vybudovanou vyhlídkou na skále „K5“, která vyčnívá
na západním konci hřebene Stráže a je odtud
výhled na Vysoké, Paseky i na Jizerské hory.
V prostoru mezi těmito skálami by bylo zre-

alizováno několik vyhlídkových objektů, lesní
mobiliář s informačními tabulemi a například i zajištěné lezecké cesty pro sportovní

veřejnost. Tento jedinečný areál by nabízel
více možností a turisticky atraktivních prvků,
než samotná vyhlídková věž, a byl by pravděpodobně také mediálně lépe zhodnotitelný.
Tento předpoklad vychází z faktu, že ve stejném dotačním titulu žádají o finance další
města z regionu, která plánují stavět rozhlednu – například Harrachov na Čertově hoře.
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Tolik stručně z úvah a nastíněných možností od architektonického ateliéru. Pro
nás, jako pro zadavatele, je tedy nutné
rozhodnout se, jakou cestu z těchto dvou
možných zvolit. Ve smlouvě na projektovou
dokumentaci je podmínka o tom, že studii
na tuto akci bude schvalovat zastupitelstvo
města. Vzhledem k tomu, že se jedná o vcelku zásadní projekt pro naše město, chceme
na toto téma znát Váš názor a vyvolat o něm
veřejnou diskusi. Na internetových stránkách města – www.mesto-rokytnice.cz – jsou
k nahlédnutí obě dvě varianty. Jak vyhlídková věž, tak lesopark s vyhlídkami. Na webu
samozřejmě najdete také anketu, kde můžete hlasovat pro variantu, která Vám přijde
vhodnější. Pokud byste nám chtěli sdělit
Vaše názory nebo připomínky, neváhejte
napsat e-mail (sekretar@mesto-rokytnice.
cz) nebo zavolat (481 549 311).
Posledním důležitým sdělením je informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva města, ve středu 20. srpna 2014
od 17:00 v Kulturním domě, kde se bude
rozhodovat o tom, která varianta bude dále
rozvíjena. Na tomto zasedání proběhne prezentace návrhů obou variant osobně od architektů ze studia Mjölk.
OdIn
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KABELOVÁ TELEVIZE
Jak již asi víte, prvního července tohoto roku převzalo provoz kabelové televize Město Rokytnice nad Jizerou. V tuto chvíli vyhodnocujeme data z prvního měsíce provozu, nicméně, již nyní máme pár
informací, o něž se chceme s Vámi podělit.
V současné době máme dost práce především v administrativní
oblasti – uzavíráme nové smlouvy se všemi klienty (podle zákona to
musíme udělat), přeregistrovali jsme například platby SIPO a bankovní účet, pracujeme na postupech týkajících se spolupráce se
servisní společností a uzavíráme nové smlouvy s našimi dodavateli.
Zatím se nám daří vše podle plánu, bude to však celé ještě nějaký
čas trvat. Ve zbývajícím čase už nyní pracujeme na dalším rozvoji
kabelovky, protože v této oblasti jde vývoj rychle dopředu a my nesmíme zaostávat. V rámci testování provozu jsme vytipovali několik
oblastí, na něž se zaměříme nejdříve – jedná se zejména o stabilitu
TV vysílání a o stabilitu a zvýšení rychlosti Internetu.
Co se týče vysílání TV – rozhodli jsme se urychleně klimatizovat
hlavní vysílací stanici – z krátkého provozu pod Městem, ale i z dlouhodobějších poznatků je jasné, že letní teploty na půdě školy jsou
poněkud vysoké a to naší citlivé (a drahé) elektronice vůbec nesvědčí. Tento problém se léta řešil otvíráním dveří hlavní stanice, i tak
jsme však naměřili teploty přes 30 stupňů Celsia v nejchladnější části stanice – a to i v době, kdy bylo vhodné venku nosit svetr. Postupně jsme řešili několik systémů chlazení, nakonec jsme došli k závěru,
že nejlepší bude pevně zabudovaná klimatizace, která bude ještě
jištěná ventilací s odtahem mimo prostor půdy – toto jištění poslouží v zimních měsících jako hlavní systém – především z ekonomických důvodů. V letních měsících bude hlavní nápor na klimatizační
jednotce, zvýší to sice spotřebu elektrického proudu, ale umožní to
provozovat důležitá zařízení v teplotně přijatelném rozmezí, což přinese jak delší životnost zařízení, tak i méně výpadků.
Druhým problémem jsou
letní bouřky a především
blesky. Pokud udeří blesk
přímo v Rokytnici, jako se
stalo dne 21. července, je
takřka nemožné předejít
škodám, neboť řešení je
velmi drahé a současně nepříliš efektivní. Tento úder
jsme naštěstí přestáli bez
vážnějších škod, všechny
poškozené zesilovače a další
členy šly opravit. Je docela
možné, že v důsledku tohoto blesku odejdou ještě další
součástky postupně, prosíme tedy o hlášení všech poruch v našem vysílání.
Naštípáno je, stačí nařezat – úder blesku v Rokytnici
dne 21. 7. 2014
V případě silné vrstvy oblačnosti zaznamenáváme výpadky družicového signálu, což se u Vás projeví „zamrznutím“ některých nebo
i všech TV stanic. S tímto bohužel nejde dělat nic, jediné, co Vás v tu
chvíli může těšit, je fakt, že to samé postihlo všechny uživatele satelitních antén v Krkonoších – a to nejspíše již o dost dříve, protože
naše obrovské paraboly drží signál podstatně déle než menší antény
Rokytnický zpravodaj
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na rodinných domech. V takovém případě se signál sám obnoví po
protrhání oblačnosti – pokud Vám tedy nefunguje televize a venku
je zrovna pravá krkonošská letní sprcha, vyčkejte, ono to nakonec
přejde.
Na tomto místě bychom rádi upozornili všechny uživatele kabelové televize, ale také všechny obyvatele a návštěvníky Rokytnice,
že při bouřce je důležité vypnout všechna elektrická zařízení, ta citlivější, jako jsou třeba televizory, počítače a jiné, je nejlepší vypojit
přímo ze zásuvky. I v tomto případě sice může dojít ke škodám na
elektronice, zejména wi-fi zařízení jsou extrémně citlivá na podobné výboje, nicméně tím předejdete vážnějším škodám, například
i na zdraví. Pokud Vám nefunguje domácí wi-fi, je dost možné, že
utrpěla škodu právě po nedávném blesku – kupodivu se tato zařízení tváří jako zcela funkční, tablety, telefony a počítače se k wi-fi připojí – ale internet nefunguje. Pokud máte v současné době problém
s internetem, zkuste nainstalovat jiné wi-fi zařízení na zkoušku, problém tak rychleji odhalíte.
Současně pracujeme na zrychlení internetu. Náš předpoklad je,
že od začátku příštího roku dojde k výrazné změně k lepšímu. Dříve
to asi nepůjde, protože musíme dohnat technologický vývoj v posledních letech, který se rokytnického internetu přes kabelovku zatím nedotkl. Pracujeme na dvou řešeních. Jedno se týká rychlejšího
připojení naší sítě do Internetu, druhé spočívá v rychlejším odbavování datových toků uvnitř sítě. Obě řešení jsou pracná a finančně i časově náročná. Nyní máme hotový plán týkající se techniky,
průběžně jej upravujeme podle ekonomických možností a spolehlivosti řešení. V nejbližší době vyhlásíme několik výběrových řízení,
týkajících se jednotlivých prvků, v průběhu podzimu bychom je rádi
realizovali. Následovat bude fáze testování a potom ostrý provoz,
na což se již všichni velmi těšíme.
Dalším prvkem, na který jsme se zaměřili, je více videa z Rokytnice na našem TV kanálu. Zatím jsme stihli zařadit video z Horní školy
(za jehož poskytnutí moc děkujeme). Museli jsme kvůli tomu poněkud změnit vysílací systém, neboť ten předchozí nám neumožňoval
spolehlivě přehrávat videa delší než 5 minut. Současný systém je
v tomto ohledu již bez omezení, jakmile budeme mít hotové střihové studio, které zatím také postrádáme, bude videa ještě mnohem
více. Do budoucna bychom měli rádi systém, který bude k nerozeznání od profesionálních TV stanic, na jeho výstavbě pracujeme
a věříme, že výsledky se dostaví nejpozději v příštím roce.
Jakmile se zbavíme současné zvýšené administrativní zátěže, budeme se tomuto tématu věnovat naplno. Bez Vás, občanů a přátel
Rokytnice, se nám však bude obsah TV kanálu tvořit hůře, proto
prosíme o Vaše náměty a příspěvky. Budeme se jimi zabývat a hlavně, budeme video aktivně tvořit tak, aby byl život v Rokytnici plynule zaznamenáván a vysílán (a také archivován, disková pole však
budeme muset také teprve vytvořit). Pokud máte na srdci cokoliv,
co můžeme audio-vizuálně zpracovat, dejte nám vědět, třeba přes
e-mail: ivo@rktv.cz, telefon 778 151 901, nebo můžete přijít do naší
kanceláře v budově ZŠ.
Na závěr bychom rádi poprosili všechny, kdo ještě nevyplnili novou smlouvu (bez ní podle zákona nemůžeme poskytovat ani televizi, ani internet), aby tak učinili co nejdříve.
Přejeme všem příjemné prožití léta, třeba i u TV obrazovek a Internetu, když bude venku ošklivě.
Za tým RKTV
Ivo Zapletalík
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
XX Jak správně třídit další odpad
Občany města Rokytnice nad Jizerou
pravidelně informujeme, jaké mají možnosti při třídění odpadů – kde jsou rozmístěny
velkoobjemové kontejnery, jaké existují pytle a jak to funguje na Sběrném dvoře.
Papír
Do modrého kontejneru (nebo pytle) patří
například:
• noviny, časopisy
• sešity, bloky, diáře
• reklamní letáky a další reklamní tiskoviny
• knihy bez tvrdých obalů, paperbacky,
brožury
• různé katalogy, telefonní seznamy
• kancelářský papír i ze stahovaček
• veškeré krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů, balicí papír
• dopisní obálky, pozvánky, vizitky, jízdenky
• účtenky, složenky, papírové etikety
• obaly od potravin (mouka, cukr, čaj)
• vnější obaly od čokolád, krabičky od zubních past, krémů, léků
hh Není třeba odstraňovat kovové spony
(odstraňují se magneticky během zpracování).
hh Z obálek není třeba vydolovávat plastové
okénka.
hh Krabice rozložte!
hh Pozor na dokumenty, které obsahují vaše
osobní data, vždy roztrhejte tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
Do modrého kontejneru (pytle) nepatří:
• kopíráky – obsahují karbonový prach
• pauzovací papír, spodní strany samolepek
• papír s povrchovou úpravou parciálními
laky
• silně znečištěný papír – např. od barev,
lepidel, mastnoty
• zalaminovaný papír
• použitý toaletní papír, kapesníčky, papírové utěrky, vložky, papírové pleny
• nápojové kartony (sbírají se zvlášť do
oranžového pytle)

• Igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky
• Fólie, ve kterých byly zabaleny potraviny
(ne celofán)
• Obaly od pracích prášků, plenek, mycích
a čisticích prostředků
• Obaly od bonbonů, oplatek, sušenek
a dalších sladkostí
• Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, instantních potravin
• Polystyren (bílý bublinkový)
• Plastové nádobí, kelímky, plata od vajec
• Plastové květináče, kořenáče a truhlíky
• Textilie ze 100 % polyessteru
• Obaly od CD, DVD, VHS včetně nosičů
Do žlutých kontejnerů a pytlů nepatří:
• Molitan, guma, lino, plexisklo
• Nic z PVC, novoduru, novoplastu
• Pneumatiky, těsnění, gumové podnožky
z aut
• Vícevrstvé obaly – nápojové kartony
• Koberce, předložky, gumové rohože
• Obaly od nebezpečných chemikálií

SKLO
Do kontejneru na bílé sklo na sběrném
dvoře patří:
• Pouze bílé sklo, což jsou čiré průhledné
lahve, zavařovací sklenice a skleněné nádoby z domácnosti (ne z varného skla)
Do zelených kontejnerů umístěných v obci
patří:
• Bílé sklo
• Barevné sklo – lahve od piva, vína, limonád, alkoholu
• Tabulové sklo, sklenice
• Skleněné obaly od léků
hh Před vhozením není třeba odstraňovat
etikety ani kovová víčka.
Do zelených kontejnerů umístěných v obci
nepatří:
• Zrcadla, plexisklo, autosklo, drátované
sklo
• Varné sklo
• Žárovky, výbojky, zářivky
• Obrazovky z monitorů, televizí, displeje

PLASTY, PET-LAHVE
Do žlutého kontejneru nebo žlutého pytle
na pet-lahve patří:
• PET lahve, plastové lahve od mléčných
nápojů i mléka
Do žlutého stahovacího pytle na směsný
plast patří:
• Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarínů, krémů
• Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních past
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Tetra-pack (nápojový karton)
Do oranžových pytlů patří:
• Krabice od mléka, džusů, vína (označení C/PAP,
81 nebo 84)
hh Krabice zmáčkněte nebo sešlápněte, logicky tak
zaberou méně místa
hh Nápojové kartony není třeba vyplachovat.
hh Nápojové kartony nedoporučujeme spalovat
doma v kamnech. Nedokonalým spalováním
můžete do ovzduší uvolnit těžké chovy a chloroorganické látky.
Třídění plechovek do šedých pytlů
• Město Rokytnice nad Jizerou nabízí svým občanům další možnost pro třídění odpadů, a to
do šedých plastových pytlů. Do těchto pytlů lze
odkládat plechovky od jídla nebo od nápojů –
např. obaly od konzerv, konzerv pro kočičí nebo
psí jídlo, plechovky od piva nebo nealkoholických nápojů. Do pytlů lze rovněž třídit např. kovová víčka.
• Do pytlů v žádném případě nepatří plechovky
od barev, ředidel, olejů, apod. Tyto vždycky
odevzdávejte pouze ve sběrném dvoře.
Děkujeme všem občanům a smluvním partnerům, že odpady třídí a odkládají do kontejnerů
a pytlů k tomu výhradně určených.
Podle množství vytříděných odpadů získává
Město finanční odměny od spol. EKO-KOM, a. s.,
které náklady na svoz a likvidaci tříděných odpadů
pokryjí.
Chtěli bychom ale touto cestou všechny znovu
požádat, aby do vyhrazených kontejnerů a pytlů
vhazovali pouze to, co tam patří.
V opačném případě jsou Městu zbytečně navyšovány náklady na likvidaci odpadů.
Děkujeme.

Naše město recyklací starých spotřebičů
výrazně přispělo k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 283 televizí, 115 monitorů
a 2 449,00 kg drobného elektra.
Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru
drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody.
Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 283 televizí, 115 monitorů a 2 449,00 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 119,71 MWh elektřiny, 5 387,46 litrů ropy,
538,53 m3 vody a 5,07 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 27,07 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 106,05 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Pramen Labe má svůj web!
Chtěli bychom Vás pozvat k návštěvě nových webových stránek www.pramen-labe.cz. Portál jsme vytvořili jako partnerské stránky k www.rokytnice.com.
Na stránkách www.pramen-labe.cz naleznete kompletní informace o jednom
z nejkrásnějších míst Krkonoš – prameni Labe a celém jejím toku až po Severní
moře.
Věděli jste například, že řeka Labe měří 1154 km? Že její jméno Labe (Elbe) pochází již ze starověku, kdy její povodí obývali Keltové? Původní keltské slovo „elb“
totiž znamenalo „velká řeka“. Tato krásná velká řeka pramení v našich nejvyšších
horách Krkonoších. Její pramen patří mezi nejmalebnější místa České republiky.
Portál www.pramen-labe.cz Vás pozve k poutavým místům v okolí pramene, navrhne výlety pro pěší či na kolech, poradí okruhy pro malé i velké. Výlety jsou
sestaveny ze 4 nejzajímavějších turistických středisek – z Harrachova, Rokytnice
nad Jizerou, Vrchlabí a ze Špindlerova Mlýna. Pokud máte malé turisty a turistky,
pak jistě uvítáte okruh spojený s jízdou lanovkou nebo autobusem. Pro trénované
pěší i cykloturisty nabízíme okruhy v řádech desítek km.
Pramen Labe leží přímo v srdci Krkonošského národního parku. Navštivte naše
webové stránky a nechte se inspirovat nápadem na celodenní výlet.
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Z ČINNOSTI JILEMNICKA – SVAZKU OBCÍ V ROCE 2013
REALIZACE VÍCELETÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2013
V roce 2013 probíhala realizace tří víceletých projektů. První projektem byly Dny
polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici. Tento projekt byl zahájen v březnu 2012
a jeho dokončení proběhne v únoru 2014.
V roce 2013 byly v rámci tohoto projektu realizovány tři kulturní akce, z toho dvě přímo
v Karpaczi v podobě jarního a vánočního
jarmarku s kulturním programem a ochutnávkou krkonošské kuchyně a jedna v Jilemnici jako součást akce Krakonošovy letní
podvečery. Zde proběhla prezentace polské
kultury v průběhu jednoho celého přehlídkového odpoledne.
Začátek roku 2013 se nesl převážně
v duchu pokračování realizace projektů financovaných z OPŽP. Jednalo se o projekt

Komunitní kompostování na Jilemnicku
a o projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku. V jarních měsících byla předložena třetí žádost
Jilemnicka – svazku obcí do tohoto operačního programu, která se zaměřila na dovybavení provozu kompostování další technikou v podobě nákladního svozového vozu
včetně vanového kontejneru s výklopem
nádob. Projekt byl předložen pod názvem
Technika pro svoz biologicky rozložitelného
odpadu Jilemnicko – svazek obcí. Tento projekt spolu s projektem Komunitní kompostování bude dokončen fyzicky i administrativně až v první polovině roku 2014. V roce
2013 byla dokončena stavební část projektu
a pořízena většina vybavení. Od srpna 2013

byl zahájen sběr a svoz zelené hmoty v rámci regionu, který se setkal s velkým zájmem
ze strany veřejnosti. Provoz kompostování
byl tak pilotně ověřen po dobu 4 měsíců.
Projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku byl administrativně i fyzicky dokončen na konci roku
2013. Ke konci roku byl v souvislosti s tímto
projektem splacen i krátkodobý úvěr. Na
konci roku 2013 byla zahájena spolupráce
na realizaci projektu Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou
působností. Tento projekt bude trvat až do
roku 2015 a je zaměřen na zpracování strategických dokumentů ve 4 oblastech společného zájmu mikroregionu.

PŘEHLED ČERPANÝCH DOTACÍ A GRANTŮ 2013
Rok 2013 znamenal pro Jilemnicko – svazek obcí velmi náročné období z hlediska
předfinancování započatých investičních
projektů. Z důvodu poměrně velkých průtahů při administraci projektů z programu
OPŽP bylo nutné během roku postupně
zřídit čtyři samostatné úvěrové účty. Dva
z těchto úvěrů byly ke konci roku kompletně
uhrazeny. Na začátku roku byla dočerpána
dotace na projekt financovaný z Fondu Partnerství Programu Švýcarsko – České spolupráce, který byl zahájen již v roce 2012.
Název akce
Rozvojové aktivity mikroregionu

Zrealizována byla akce Rozvoje aktivity
mikroregionu financovaná z krajského Programu obnovy venkova. Probíhalo také pravidelné čerpání dotace na projekt podpořený z OPPS na Dny polsko – české kultury
v Karpaczi a Jilemnici a vyčerpána byla také
dotace na projekt Zajištění sběrných nádob
pro komunitní kompostování na Jilemnicku.
Oproti plánu neproběhlo vyčerpání finančních prostředků na Komunitní kompostování na Jilemnicku a Techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu na Jilemnicku,

Celkový rozpočet

Získaná dotace

Zdroj financování

které tak musely být dočasně uhrazeny
z úvěru. Přehled všech dotací a aktivit realizovaných z grantů a dotací, které zcela či
částečně probíhaly v roce 2013, je uveden
v následujících tabulkách (finanční částky
jsou u neukončených projektů uváděny podle schválených rozpočtů v žádostech – finální rozpočet se může oproti žádosti měnit
dle realizované skutečnosti a především
s ohledem na výsledky veřejných zakázek).

Realizace

637.444,-Kč

446.210,-Kč Grantový fond Libereckého kraje –
Program obnovy venkova

Ukončeno v prosinci 2013

Komunitní kompostování na Jilemnicku

13.201.580,-Kč

11.881.422,-Kč Operační program životní prostředí

Zahájeno v lednu 2012 – ukončeno v roce 2014
(dotace v roce 2013 nečerpána)

Zajištění sběrných nádob pro komunitní
kompostování na Jilemnicku

2.459.279,50 Kč

2.213.32,60 Kč Operační program životní prostředí

Ukončeno v prosinci 2013

Dny polsko - české kultury

63.295,63 Eur

Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St. Gallen

821.329,88 Kč

698.130,39 Kč Fond Partnerství
Program Švýcarsko – České spolupráce

Ukončeno v červnu 2013

Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností

2.214.886,-Kč

2.214.886,-Kč OPLZZ prostřednictvím Svazu měst
a obcí ČR

Zahájena realizace v listopadu 2013, ukončení
v dubnu 2015

57.404,-Kč Grantový fond Libereckého kraje

Zahájena realizace v roce 2013, čerpání 2014

Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?

82.007,-Kč

Zázemí pro kulturní a sportovní akce

84.451,-Kč
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56.96,06 Eur Operační program přeshraniční spolu- Zahájeno v březnu 2012 – fyzická realizace
práce CZ - PL a Státní rozpočet
bude ukončena v únoru 2014, dotace čerpána
průběžně

62.814,80 Kč Jako partner projektu pro obec Vítko- Realizace podzim 2013
vice – dotace prostřednictvím MAS
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VÝHLEDY A PLÁNY PRO ROK 2014
Název projektu

Plánovaný rozpočet

Zdroj financování

Poznámka k realizaci

Oprava a údržba veřejných objektů
Jilemnicka

500 000 Kč LK - POV GF č. 17

Nový projekt v roce 2014

Krakonošovy letní podvečery 2014

250 000 Kč vlastní zdroje, komerční partneři, dotace
z rozpočtu Města Jilemnice a LK

Nový projekt v roce 2014

Dny česko-polské kultury
Komunitní kompostování na Jilemnicku
Život v regionu objektivem mladých
Technika pro svoz biologicky rozložitelného
odpadu Jilemnicko – svazek obcí
Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?
Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností

1 519 096 Kč OPPS CZ-PL

Dokončení víceletého projektu

11 650 644 Kč OPŽP

Dokončení víceletého projektu

55 700 Eur OPPS CZ-PL

Nový projekt v roce 2014

2 306 267 Kč OPŽP

Dokončení víceletého projektu

82 000 Kč GF LK

Dokončení víceletého projektu

2 214 886 Kč OPLZZ prostřednictvím SMO ČR

Průběžná realizace víceletého projektu

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Jilemnicko – svazek obcí je dynamicky se
rozvíjející region, který v posledních letech
stále více spoléhá na fungující spolupráci
mezi jednotlivými územně samosprávnými
celky. Důkazem toho je narůstající počet
zrealizovaných projektů – ať již z vlastních
finančních prostředků nebo z úspěšně získaných dotací a grantů. Rok 2013 měl být
z hlediska výše rozpočtu tím prozatím nejnáročnějším, avšak díky pomalému zpraco-

vávání administrativních podkladů k dotacím byla část plánovaných aktivit přesunuta
až do roku 2014. A právě proto bylo nutné
přistoupit k historicky prvnímu úvěru pro
dobrovolný svazek obcí, který však díky
vstřícnosti bankovního ústavu nebyl pro
činnost Svazku neúnosnou zátěží a pomohl
v realizaci největšího investičního projektu
v historii DSO. Stále více se Jilemnicku také
daří rozvíjet přeshraniční spolupráci, čehož

důkazem jsou úspěšně realizované i nově
vznikající projekty. Přelomovým krokem
v činnosti Svazku bylo pak v roce 2013 připojení k celorepublikovému projektu meziobecní spolupráce, který garantuje Svaz
měst a obcí ČR a od kterého si obce slibují
další zlepšení a zintenzivnění společné koordinace efektivních řešení v nejvýznamnějších oblastech samosprávy.

ZPRÁVIČKY Z DOMOVA DŮCHODCŮ
Setkání Miriam Kantorkové se seniory

Dřevosochání

Herečka Miriam Kantorková přijala pozvání do domova důchodců a vnesla do domova krásnou atmosféru svými divadelními, filmovými a osobními zážitky rozveselila nejedno srdce, poutavě vyprávěla o svých rolích.
Během své kariéry si zahrála několik desítek filmových a televizních rolí, mezi její nejznámější role patří účinkování ve filmu Romance pro křídlovku, nebo ve snímku Kladivo na čarodějnice. Z nedávných televizních rolí třeba účinkování v televizních seriálech Život
na zámku nebo Ordinace v růžové zahradě.
Přestože v příštím roce oslaví kulaté narozeniny, je plná optimismu, síly a obdivuhodné činorodosti.

Naši klienti se zúčastnili zahájení tradičního Dřevosochání ve
Františkově, potěšilo je přivítání,
atmosféra, setkání s Krakonošem
a setkání s vrstevníky. Přestože se
klienti nevyhnuli dešti, byl to pro
ně velký zážitek. Děkujeme za pozvání.

Pozvánka na Sejkorák
Dne 10. září 2014 se bude v našem domově konat tradiční SEJKORÁK spojený s hudebním doprovodem, který bude hrát k tanci i poslechu.

Pozvánka na Den otevřených dveří
Ten se bude konat dne 7. října 2014 všichni zájemci jsou srdečně
zváni. Přijďte se podívat, jak se nám tu žije.
Mgr. Helena Housová, ředitelka DD

Projekt „Mít si kde uvařit“
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou se přihlásil do programu: Plníme přání seniorům s projektem „Mít si kde uvařit“. Naši
klienti si přáli kuchyňský kout na patře, protože rádi vaří a pečou
cukroví, buchty na různé společenské akce, nebo jen tak k odpoRokytnický zpravodaj
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Společné setkávání pro naše seniory je velmi důležité i proto, že
ne každý má rodinu, která by ho pravidelně navštěvovala a až na výjimky jsme my lidé, rádi ve společnosti. Stářím tato vlastnost nekončí. Tím, že se lidé spolu scházejí, vzájemně se podporují a povzbuzují, mnohem lépe snáší všechna trápení, která jim vyšší věk přináší.
Vidí, že nejsou sami, koho trápí bolesti a nemoci a že i přes tyto
potíže si lze samotný závěr života ještě obohatit přátelstvím a příjemnými chvílemi, kterými může být i společné posezení u kávy,
kterou si sami připraví.
Z celkové částky 77.000,-Kč bude postavena nová kuchyňská linka na 2. patře, včetně spotřebičů.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, co nás v tomto přání podpořili:

lední kávě. V současné době probíhá pečení tak, že veškeré suroviny, jsou uložené v rehabilitační místnosti a naši klienti se k nim
nemohou dostat. Jsou odkázáni na pomoc aktivizační pracovnice,
která z rehabilitační místnosti musí vše přenášet do atria (společenský prostor), kde si uživatelé vše sami připraví. Jakmile je těsto
hotové musí ho aktivizační pracovnice donést do kuchyňky, která je
určena zejména pro přípravu jídla pro dané patro. Z důvodu větší
vzdálenosti je pro imobilní klienty téměř nemožné, aby se podíleli
na samotném pečení.
Společenská místnost není určena jen pro společnou aktivizaci
klientů, ale i pro pořádání narozeninových oslav klientů, pro společná sezení při různých příležitostech (MDŽ, Vánoce, Velikonoce atd.).

Město Rokytnice nad Jizerou
Město Harrachov
Město Desná
Město Jablonec nad Jizerou
Město Železný Brod
Město Vysoké nad Jizerou
Obec Studenec
Horský hotel Stráž
paní Smilková a paní Koublová
Dita a Martin S.
Emba, spol. s r. o.
manželé Střelcovi
jarbel
a všem anonymním dárcům

UDÁLO SE
Tatra v Českém ráji 2014
V sobotu 14. června 2014 se konal další ročník soutěže motocyklových a automobilových veteránů Tatra v Českém ráji, jejíž součástí byla také jízda zručnosti, která proběhla na Dolním náměstí
v Rokytnici nad Jizerou. I když počasí posádkám zrovna nepřálo,
byla k vidění celá řada krásných historických strojů a také odvaha
a šikovnost jejich řidiček a řidičů. Soutěže se zúčastnilo celkem 58
posádek, z toho 37 aut a 21 motorek. Kromě několika fotografií Vám
přinášíme také kompletní výsledky celé soutěže:
Kategorie Auto do roku 1945:
1. Ladislav Novotný, Tatra 57, 1933
2. Lucie Vacardová, Tatra 57, 1937
3. Milan Všechovský, Tatra 57, 1933

Absolutní vítěz – Ladislav Novotný, Tatra 57
Nejvzdálenější účastník – Stanislav Baláš, Brno, Tatra 603
Nejstarší řidič – Jiří Bulíček, Tatra 12 Phaeton 1928
Nejstarší řidička – Libuše Šulcová, BSA 770 + sidecar 1928
Nejlepší řidička – Lucie Vacardová, Tatra 57 A 1937
Nejstarší auto – Ford T, 1919, Karel Škoda
Nejstarší moto – BSA 770 + sidecar, 1928, Libuše Šulcová
Cena Města Jilemnice
Jiří Bulíček, Tatra 12 Phaeton 1928
Cena Města Harrachov
Jan Můller, Tatra 57 sport 1934
Cena Města Rokytnice n. J. Libuše Šulcová, BSA 770 + sidecar 1928
Petr Kadavý

Kategorie Auto od roku 1946:
1. Stanislav Šota. Praga RN hasičská, 1952
2. Zdeněk Hejzlar, Škoda Felicia, 1961
3. Luboš Havrda, Škoda Octavia, 1961
Kategorie Moto do roku 1945:
1. Jan Munzar, Jawa 250, 1935
2. Marian Maňásek, Praga 500 BD + sidecar, 1929
3. Radek Hrubý, Ariel, 1930
Kategorie Moto od roku 1946:
1. Miroslav Záruba, Jawa 250 pérák, 1954
2. Bohuslav Najman, Jawa 350 pérák, 1952
3. Ivan Pavlata, Velorex, 1968
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Dny Wojcieszówa

41. ročník Setkání Rokytnic ČR

Ve dnech 21. – 22. června 2014 mohli občané města Rokytnice
nad Jizerou navštívit naše partnerské město Wojcieszów. Tak jako
v loňském roce, i letos se akce nesoucí název „Dny Wojcieszówa“
konala díky spolufinancování EU prostřednictvím Euroregionu Nisa.
V sobotu 21. června se na výlet vydaly převážně členky klubu
důchodců z Rokytnice nad Jizerou, které se velmi těšily, jelikož si
z loňského ročníku přivezly mnoho zážitků. Tak jako loni nás po
celou dobu doprovázel místní rodák Slawomir Patalas, který umí
perfektně česky a zprostředkoval nám návštěvu dětského domova.
Ačkoliv jsme dětský domov navštívili i v loňském roce, i letos jsme
odcházeli plni nových dojmů. V odpoledních hodinách pekli rokytničtí hasiči sejkory, které jsou oblíbenou pochoutkou nejen u nás,
ale už i v partnerském městě, kde se staly vyhledávaným kulinářským zážitkem. Tamní hasiči uvařili tradiční hrachovou polévku.
Ráda bych poděkovala účastníkům zájezdu za příjemnou atmosféru
a hezké zážitky.
V neděli 22. června skupina rokytnických a ponikelských mažoretek zahájila nedělní doprovodný program. Během jejich vystoupení
se na pódiu chystala rokytnická country kapela NABOSO, která hodinu hrála a bavila ohromené diváky. Děkuji mažoretkám a členům
kapely NABOSO za příjemně strávený den.
Po oba dva dny se nám všem dostávalo bohatého občerstvení.

Ve dnech 27. – 29. 6. 2014 se v Rokytnici u Přerova konal 41. ročník Setkání Rokytnic ČR. Bohužel v letošním roce byla reprezentace
z Jizery velmi oslabena neúčastí našich fotbalistů a zástupců stolního tenisu. Na setkání se tedy vypravilo pouze neúplné družstvo
hasičů a já jako zástupce města. Program byl jako vždy nabitý, atmosféra výborná. V hasičské soutěži tentokrát startovalo šest družstev,
protože Rokytná přihlásila družstva dvě. V sobotu probíhala soutěž
hasičů ve štafetě 4× 100 m s překážkami. V této disciplíně se naše
družstvo umístilo na 4. místě s odstupem pouhých 1,5 s od třetího místa. Sobotní program pokračoval oslavou výročí 110. let od
založení místního hasičského sboru, takže celé sobotní odpoledne
bylo zpestřeno ukázkami hasičské techniky od nejstarších, koňmi
tažených stříkaček, až po nejmodernější techniku profesionálních
hasičů z Přerova. V neděli následovala soutěž v požárním útoku, kde
se našemu družstvu díky početnímu oslabení a absenci fanoušků
z Jizery nedařilo a skončilo na šestém místě. Nepovedený útok pak
přinesl poslední místo i v celkovém umístění.
Organizaci celého turnaje zvládla pořádající obec spolu s fotbalisty, hasiči a stolními tenisty na výbornou.
Škoda jen, že se za Jizeru nepodařilo dát dohromady kompletní
výpravu. Věřím, že na příští ročník, který se koná v Rokytnici nad
Rokytnou, bude reprezentace našeho města úplná včetně zástupců
fotbalu a stolního tenisu.
Všem zúčastněným děkuji za účast.
Ing. Petr Matyáš – starosta

Ing. Lucie Lukešová

Dřevosochání Františkov 2014
Myšlenka přilákat více turistů do našeho
údolí vznikla před deseti léty a chopila se jí
skupina nadšených hasičů z Františkova. Nevěděli jsme vůbec, do čeho jdeme, ale naše
nadšení bylo veliké a s tím jsme uspořádali
první Dřevosochání. V kravíně byly tenkrát
hasičské stříkačky a exponáty z jedné chalupy, druhá místnost byla celá prodejní. Rok
co rok přibývalo exponátů a nápadů. Hasiči
celou akci předali Starému kravínu a tak letos po desáté zahájili již desátý ročník starosta Města Rokytnice nad Jizerou, Krakonoš, sochaři a mažoretky z DDM Rokytnice
nad Jizerou.
Výstava nezbytně patří k této akci a letos je věnovaná Rokytnici jmenuje se ,,Stará
Rokytnice“. K fotkám a krásně čtené kronice, které nám byly zapůjčeny, jsme ještě
přidali část věnovanou p. Housovi (fotograf,
grafik) a část zaměřenou na lyžařskou a turistickou historii našeho kraje (za tu děkujeme p. Jindrovi Málkovi). Výstava potrvá do
konce listopadu.
Dobrá nálada, vůně dřeva ze vznikajících
soch provázely odpolední program věnovaný především dětem, žonglování s Míšou,
dětská diskotéka. Odpoledne bylo ukončeno krátkou ohnivou šou a po ní již nastoupili
příznivci diskoték L. Sasky a nechali se oddávat tanečním i pěveckým kreacím.
Rokytnický zpravodaj
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Ve středu v jedenáct jsme otevřeli kravín,
kde již tradičně byla k vidění stará řemesla, výroba košťat, tkaní na stavu, korálkářka, pletení slámových ošatek, paličkování,
zdobení perníků, dráteník a naše šikovná
děvčata z DDM. Všichni ukázali to nejlepší,
co umějí a předali nám spoustu svých zkušeností. Všem nám rozdával svými úsměvy
radost náš milý Honza Volf, ten co neumí
hrát golf. Navečer nám přijel zahrát svoji
divadelní hru ochotnický soubor z Jilemnice
a předvedl nám „Pukoviny aneb Ochotnické
noci sen“.
Čtvrtek odpoledne proběhla autogramiáda knížky autorky J. Bachmanové pod
názvem „Jak to bylo dřív“. Autorku doprovodili vypravěči a to p. A. Janata a F. Kaván.
Poté jsme se odebrali do buřanského mlýna, který je vždy na naše akce také otevřen
veřejnosti. Večer patřil cimbálové muzice
z Břeclavi Kapric.
Pátek odpoledne nám svoje poudačky
přišel poudat´ p. Martin Hnyk, zahrál nám
i na flašinet a odpoledne se přehouplo do
koncertu naší oblíbené skupiny Naboso.
V sobotu nás čekal nejnavštěvovanější den a to slavnost upálení J. Husa s přehlídkou staré hasičské techniky. Již od dopoledních hodin se tu scházel velký počet
návštěvníků a vše se připravovalo na příjezd

buřanských, jabloneckých, rokytnických
hasičských stříkaček. Všichni čekali na mistrova slova na hranici, opět svá slova neodvolal a popravčí kat zapálil hranici. U nás
ve Františkově se vše odehrává trochu jinak
a tak mistr byl opět zachráněn vodou z historických stříkaček. Celé odpoledne k dobré
náladě zněla hudba diskotéky Václava Ulricha a mnohé návštěvníky jistě zaujal pohled
na krásné staré kostýmy Jilemského spolku paní a dívek a mohl také navštívit jejich
módní přehlídku kostýmů třicátých let. Přijeli mezi nás i členové Aero klubu se svými
naleštěnými miláčky. Letošní desátý ročník
ukončil Pán hor Krakonoš, hejtman libereckého kraje Martin Půta, starosta Rokytnice
nad Jizerou Petr Matyáš.
Rádi připravujeme akci, vítáme přátele,
ale loučení není naším koníčkem. Vždy to
tak musí být. Skončil další ročník, zanechal
mnoho krásných děl, přátelských setkání,
úsměvných pohledů a to vše hlavně za podpory našich sponzorů a všech dobrovolníků,
bez kterých by akce nemohla vzniknout. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří mezi nás
přišli, sochařům a těm, co akci organizovali
a pomáhali.
Díky moc za Starý kravín
J. Brožová
Fotogalerie na str. 24 »
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„Krkonošská kuchyně a další speciality“ • 26. července 2014

INZERCE

Hned v úvodu bych ráda objasnila, co bylo podnětem uspořádání
takové akce. Je to velice prosté. Impuls vzešel z řad obyvatel našeho
města. Pomineme-li Dřevosochání a Kovosochání ve Františkově,
tak nám zbývají pouze pivní slavnosti, které před lety pořádal pan
Janata. Od té doby nikdo žádnou slavnost v létě na náměstí neuspořádal. Smyslem tohoto celého počinu bylo zorganizovat společenskou akci pro místní i turisty.
A jak to celé probíhalo? V ranních hodinách osudného dne pracovníci drobných služeb města ve spolupráci se členy SDH postavili
technické zázemí na Dolním náměstí. Po zhruba hodině se k nim
připojili i podnikatelé, kteří reagovali na výzvu pořadatele a chtěli
se aktivně podílet na chodu slavnosti. Během výstavby jejich stánků
přijel pan zvukař a dovezl i pódium, aby bylo vše v dostatečném
předstihu připravené. Vzhledem k tomu, že jsme mysleli především
na děti, postavili jsme na trávníku uprostřed náměstí nafukovací
skákací hrad. Také jsme připravili křídy na malování po zemi, abychom nechali prostor dětem pro zkrášlení našeho náměstí. Ani jsme
netušili, jak se děti vyřádí a s jakým zájmem budou tvořit svá umělecká díla. Naše pozvání taktéž přijala paní, která dětem malovala
na obličej. Tato činnost měla neuvěřitelný úspěch, jelikož trvala od
jedné hodiny odpolední do osmé hodiny večerní. Jakmile byly nabažené děti, začali projevovat zájem o zkrášlovací metodu i někteří
dospělí. Poslední výjimečnou a oblíbenou aktivitou během dne byly
projížďky na koních kolem kostela. Tímto bych velmi ráda využila

Pronajmu penzion Pod lipami
Rokytno 140, Horní Rokytnice od 11/2014

příležitosti a poděkovala Ladě Vaitové za zprostředkování tohoto
milého zpestření a panu faráři za možnost využití prostoru kolem
kostela.
Doprovodný program začal o půl druhé odpolední, zahájil ho
Martin Pozdníček alias Pigi a jeho sólo na kytaru. Kdo ho dosud neslyšel, určitě byl překvapen, jaký je to nadaný chlapík.:-) Následovalo divadélko pro děti v podání divadelního souboru Rolnička z Nové
Paky, který představil pohádku Zlatovláska. Aby děti po pohádce neusnuly, paní Iveta je probrala veselým cvičením s plyšáky za rytmu
krásných dětských písniček. Od čtyř hodin na pódiu perlili členové
kapely NABOSO, kteří hráli v kuse celé dvě a půl hodiny! Výkon to
byl vskutku pozoruhodný. Po nich se nám ještě jednou představil
Martin Pozdníček, po kterém následovala místní punk-rocková kapela PARALEN I IBALGIN. Závěr večera patřil rockové skupině ADAPTACE, která velkolepě bavila neúnavné publikum.
Ráda bych poděkovala všem aktérům doprovodného programu,
podnikatelům a drobným službám města, protože odvedli perfektní
práci, která rozhodně stojí za uznání.
Krkonošská kuchyně a další speciality – to byl pilotní ročník, který
by mohl být v dalších letech opakován a následně se stát příjemnou tradicí. Věřím, že se tomu tak stane, protože ohlasy byly velmi
pěkné.
Ing. Lucie Lukešová
Lžičař & Partner

OZNÁMENÍ! VEŘEJNÁ DRAŽBA
Byt 4+kk v Rokytnici nad Jizerou

Penzion je plně zařízený, 17 pokojů s příslušenstvím,
kancelář, byt pro správce, 2 jídelny, bar, kuchyň,
lyžárna, botárna, sklady, dvojgaráž, bazén, ČOV,
malý vlek, rybník, ohniště, parkoviště, hřiště,
velký pozemek jako zázemí pro rekreační účely.
Topení elektřina – přímotopy, jídelna a bar možnost
vytápění krbovými kamny, voda z vlastní studně.
Fotografie k nahlédnutí na www.chatapodlipami.cz
Kontakt: akim@akmika.cz , tel. 326 331 688, 606 680 579

Předmětem veřejné dobrovolné dražby je následující soubor nemovitostí:
Byt č. 449/49 v domě č.p. 449, na pozemku stavební parcely číslo 447/1,
spoluvlastnický podíl o velikosti 241/10000 na společných částech domu č.p.
449, vše v části obce: Horní Rokytnice nad Jizerou a spoluvlastnický podíl o velikosti 241/10000 na pozemku stavební parcely číslo 447/1, vše v obci Rokytnice
nad Jizerou a katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou.
Jedná se o atraktivní byt v podkroví bytového domu na centrálním náměstí.

Dražba proběhne dne: 9. září 2014 v 11:00 hod.
v prostorách advokátní kanceláře JUDr. Ivany Velíškové a Mgr. Františka Jaroše,
na adrese Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov.

Nejnižší podání 3,900.000,-Kč
Odhadní cena 4,200.000,-Kč, min. příhoz 20.000,-Kč
Bližší informace spolu s dražební vyhláškou získáte na:
www.drazbyorg.cz nebo tel.: 602 956 958
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Rokytnický zpravodaj

ZPRÁVY Z DDM
V DDM se toho v uplynulém školním roce
událo mnohé. Kromě pravidelné činnosti
(v kroužcích), jsme pro veřejnost připravili
několik akcí a mnoha akcí se zúčastnili, zejména s mažoretkami.

Zároveň jsem velice ráda, že se nám na
jaře podařilo splnit certifikační požadavky
a stát se poskytovatelem vzdělávacího programu pro mládež ve věku 14 – 25 let DofE
Award (známý v Čechách jako Cena vévody
z Edinburghu). Jedná se
o mezinárodní program,
který vhodně doplní naši
nabídku pro mládež.
Prázdniny se pomalu
přechylují do druhé poloviny, a tak musíme myslet
i na školní rok, který bude
následovat.
Vzhledem
k tomu, že částečná rekonstrukce DDM (výměna

oken, zateplení půdy) proběhne během školního roku (pravděpodobně na konci října),
bude školní rok zahájen dříve, aby výuka
v DDM mohla být na nezbytně nutnou dobu
přerušena a pravidelná činnost neutrpěla.
Nabídku pravidelné činnosti zveřejníme jako
obvykle v prvním zářijovém týdnu.
Zakončím svoje ohlédnutí za rokem
minulým pozváním na vykročení do roku
nového – poslední prázdninový víkend se
uskuteční obnovený třetí ročník Krkonošské šlápoty. Přijďte konec prázdnin strávit
s námi!
Markéta Šmídová

Ale rok byl bohatý i na jiné události.
Vzhledem k tomu, že 1. 1. 2015 vejde
v účinnost změna zákona o pedagogických
pracovnících, bude nutné, aby všichni, kteří pracují s dětmi (i když jen několik málo
hodin týdně), měli pedagogické vzdělání.
Jsem moc ráda, že se nám v roce 2012/2013
podařilo získat akreditaci pro poskytovate-

le programu na doplnění pedagogického
vzdělání (jako jedno ze čtyř středisek v Libereckém kraji) a na počátku roku 2013/2014
(září – prosinec) si 25 externích pracovníků
v našem DDM mohlo doplnit vzdělání, takže
nyní jsou plně kvalifikovaní pro práci v DDM.
Patří jim můj dík, neboť si museli osvojit velké množství teoretických poznatků, kurz zakončit písemnou prací a on-line testem, část
studia probíhala e-learningovým studiem,
což zejména pro starší ročníky nebylo vůbec
jednoduché. Přesto všichni studenti kurz absolvovali a studium úspěšně dokončili.
Rokytnický zpravodaj
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KULTURNÍ SERVIS
Přehled událostí v Rokytnici nad Jizerou
• 8. 8. – 10. 8. 2014 – KOVOSOCHÁNÍ, tradiční akce mistrů kovářů
a doprovodného programu, Galerie Starý Kravín Františkov.
• 16. 8. 2014 – NAZDAR LÉTO FEST, letos již V. ročník open air festivalu, Restaurace U Udatných.
• 17. 8. 2014 – VIOLONCELLOVÝ KONCERT v kostele sv. Michaela od
18:00 hodin.
• 23. 8. 2014 – VIOLONCELLOVÝ KONCERT v kostele sv. Michaela od
15:00 hodin.
• 14. 9. 2014 – SLÁVEK KLECANDR – koncert, kostel sv. Michaela od
18:00 hodin, stupné 50,- Kč.
• 10. 10. 2014 – TRAVESTI REVUE TECHTLE Mechtle 2106, originální
travesti show s novým pořadem, od 19:00 hodin, Kulturní dům v Rokytnici nad Jizerou.

Okolí
• Do 31. 8. 2014 – Prohlídky věže kostela Sv. Petra a Pavla, Semily.
• 7. 6. – 30. 5. 2015 – Tajemství školního kabinetu, výstava používaných učebních pomůcek v první polovině 20. století, Památník zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou.
• 8. – 9. 8. 2014 – Keltská noc, open air festival, areál doskočiště mamutího můstku, Harrachov.
• 9. 8. 2014 – Bike Music Fest, cyklistický závod spojený s hudebním
festivalem, Paseky nad Jizerou.
• 9. 8. 2014 – Motorkářský sraz, spanilá jízda, soutěže, hudba... Autokemp Zátiší, Jablonec nad Jizerou.
• 9. 8. 2014 – Krkonošské pivní slavnosti, 17. ročník tradiční akce s bohatým doprovodným programem (např. V. Neckář se skupinou Bacily, E. Farná), náměstí ve Vrchlabí.
• 14. 8. 2014 – Výběh na Mamuta, soutěž profi hasičů – výběh v plné
zbroji na mamutí můstek po schodech, areál skokanských můstků,
Harrachov.
• 16. 8. 2014 – Tradiční country večer pánů Krbce a Kacafírka, koupaliště Harrachov.
• 17. 8. 2014 – Vysocká časovka 2014, cyklistický závod na trase Cimbál u Semil – Vysoké nad Jizerou.
• 23. 8. 2014 – 19. Krakonošův festival dechových hudeb, areál městského parku Pilišťata, Jablonec nad Jizerou.
• 23. 8. 2014 – KonecKonců + V.M.K., koncert skupin v areálu Pilišťata,
začátek po festivalu dechových hudeb, Jablonec nad Jizerou.
• 7. 9. 2014 – Krakonošův přespolní běh, určeno pro všechny věkové
kategorie, skicentrum Harrachov.
• 9. 9. 2014 – Čtyři dohody, divadelní představení plné sebepoznání,
hraje J. Dušek, A. Vitouš, P. L. Š´éz, SD Jilm od 19:30 hodin, Jilemnice.
• 13. 9. 2014 – Red Bull 400, štafetový běh po skokanském můstku,
areál skokanských můstků Harrachov.
• 15. 9. 2014 – Jordánsko – království slavných chrámů a Mrtvého
moře, cestopisné promítání, SD Jilm, Jilemnice.
• 21. 9. 2014 – Tři pohádky s písničkou, hraje divadlo Pohádka Praha,
divadelní představení 3 pohádek pro děti, SD Jilm od 15:00 hodin,
Jilemnice.
• 23. 9. 2014 – Synové velké metelice – divadelní představení o skutečných událostech na Zlatém návrší roku 1913, hraje Vlastenecký
divadelní spolek Vlastík Vrchlabí, SD Jilm od 19:30 hodin, Jilemnice.
• 5. 10. 2014 – Světáci – divadelní představení plné hvězd (M. Bočanová, A. Gondíková, D. Gondík, A. Háma...), hraje divadelní spolek
Háta, SD Jilm od 19:00 hodin, Jilemnice.
Rokytnický zpravodaj

7 - 8/2014

19

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum slaví v měsíci červenci a srpnu 2014 tito naši spoluobčané:
80 let

81 let
82 let

Jedlička Ferdinand
Košetická Jarmila
Novotná Zdenka
Hanuš Jan
Kobrová Hana
Kobr Drahoslav
Glos Václav
Votoček Luděk
Jedličková Lidmila
Kučera Vladimír

83 let
84 let
85 let
86 let

87 let

Šínová Miloslava
Breuerová Ilse
Bašusová Helena
Kalafútová Anna
Kovaříková Božena
Neoproudová Miloslava
Baudišová Miloslava
Sejpal Václav
Sasková Emilie
Votočková Miloslava

88 let
89 let
90 let
91 let

92 let
93 let

Tauchmannová Pelagie
Kubátová Anna
Novotná Věra
Doubková Miluše
Soukupová Olga
Jindřišek Miloslav
Holatová Miluše
Prokůpková Marie
Kavanová Milada
Hamanová Marta

Všem oslavencům blahopřejeme!

POUDAČKA
Na památku Miroslava Jona
V červenci nás, bohužel, navždy opustil pan Miroslav Jon. Spolupracoval s námi spoustu let na tvorbě Rokytnického zpravodaje psaním
krkonošských poudaček. Na jeho památku bychom chtěli otisknout jednu z jeho poudaček, které nás dokázaly vždy potěšit a rozesmát. Zároveň
bychom chtěli projevit upřímnou soustrast celé rodině.
za redakci Rokytnického zpravodaje – Martina Šubrtová

ŠKVERKANEC
Tam, kde dlouhý roky vylizuje soused sousedoj talíř vočima, byl
by zázrak, aby něco vostalo pod pokličkou. Ani Bohumiloj s Mařkou
se to nepodařilo. Tutlali jak mohli, že sou do sebe zakoukaný, ale nic
naplat. Jennou je zmerčila Albína jak se cicmaj a hned jak s teplou
bábou hemovala k Jodasom, aby to stačila eště za tepla vyslepičiť.
No toto! Jejich Mařka se táhá s chlapem z Pazderny? Ďůče, kerý
má dědiť štyry krávy a vosum hektaru si začlo se zennikem? Starej
to chtěl srounať bičem. Tervalo honnou dobu, než mu to Jodaska
vymluvila. Zamknou ďůče na komoru a nehne se samo ani na krok
i dyby se mělo ustejskať.
Neni ráže bez kuráže. Štvertej den přelez Bohumil za tmavý noci
u Jodasu plot. Vzal vod jabloně žebřiček a vopaterně ho přistavil k
vokýnku. Zlehka zaťukal na špehýrku. Jennou, dvakrát... Ryc! Vybaflo na něj strašillo! Copak mu mohlo přijiť na mysel, že si paňmáma
přistele u círy na štruzáku?

„Pomóc! Zlodějíí!“ řvala stará, jak dyž ji na nože berou.
Bohumil na nic nečkal a upaloval jak hasič k vohni. Hop a skok,
deeeerc...., vo hrázku v plotě si rozšňáp kalhouty.
Šmánkote, dyť má jen jenny! Co tejdě..? „Mámo...,“ ševeroval se
k ní doma perdýlkou, aby měla na vočích ten smejkanec. „Hochu,
čert vzal lystrouky! Jen dyž ti to neusáplo pytliček.“ Vodsůpla si Čermačka a naulíkala niť.
A jak se tolle nakonec schrulo? Co bych poudal, spíš než jennu
ženckou uvartuješ pytel blech. Že tenkrát doznaly ouhony jen kalhoty a pytliček vostal v rychtyku, poznali Jodasovi, dyž jejich Mářa
byla samodruhá. Musili sklopiť ferňáky a povoliť. Tervám, že už maj
nnes pelný brabeniště mňuku a pramňuku.

Pozvánka na Svatomichaelskou pouť
Přijměte pozvání na tradiční Svatomichaelskou pouť, která proběhne ve dnech 4. – 5.
října 2014 na parkovištích pod Lysou horou.
I v letošním roce se můžete těšit na sobotní doprovodný program, který se ponese
v duchu rockové a dechové hudby v zastoupení známé kapely Vichr z hor a Krkonošské
dechovky z Jablonce nad Jizerou. Děti se mohou těšit nejen na pouťové atrakce, ale
i na loutkové představení. Dobré pokrmy a lákavé nápoje Vás budou doprovázet po
celou dobu konání poutě. Přijďte pobejt do Rokytnice nad Jizerou a pojďte s námi
příjemně strávit sváteční dny.
Srdečně Vás zve Město Rokytnice nad Jizerou
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ZLAŤÁK 2014
18. ročník
rokytnického cyklistického závodu
se koná v sobotu 27. září 2014.
Start v 10 hod., prezentace od 8 hod.
u Hospůdky u Vocta.
Informace:
Libor Plucha • +420 605 517 676
Alena Vodseďálková • +420 739 037 614
www.uvocta.cz
7 - 8/2014
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MÁTE SLOVO
Poděkování panu Zdeňkovi Volfovi, sbor dobrovolný hasičů, Rokytnice nad Jizerou
Moc děkujeme touto cestou panu Volfovi
a ostatním členům dobrovolného sboru hasičů
z Rokytnice nad Jizerou.
Pana Volfa naše školka „Vonoklásek“ z Vonoklas (PZ) požádala a o předvedení techniky,
kterou dobrovolní hasiči z Rokytnice nad Jizerou
disponují. Pan Volf nejen, že velmi ochotně souhlasil, ale měl s námi opravdu hodně trpělivosti.
Mále děti ze školky a jejich starší sourozenci
se tak dozvěděli, při jakých příležitostech rokytničtí hasiči zasahují. To, že se nejedná jen o požáry, ale i dopravní nehody, vichřice, povodně
nebo i třeba odchyt zvířat, která se ocitla v ohrožení nebo ohrožují jiné. Dozvěděli jsme se také,
že v kyslíkových bombách není čistý kyslík, ale
„speciální směs – horský vzduch z Rokytnice nad
Jizerou“ jak pan Volf s úsměvem vysvětlil udiveným dětem. Pak už nás ale vážně poučil, co musí
hasiči udělat, než vyprostí osobu z havarovaného auta nebo než začnou auto „stříhat“. Nikoho z nás nenapadlo,
jak je důležité zajistit neaktivované airbagy a zafixovat osobě krční
páteř límcem, kterých mají hasiči mnoho velikostí. Pak jsme také
viděli, jak vypadá hasič s dýchacím přístrojem i to, že nosí v brašničce dýchací masku pro kouřem ohrožené osoby. Tu si na vlastní
kůži vyzkoušel jeden náš dobrovolník – Daník. Děti naslouchaly, jak
se používají hadice a proudnice, to že má nádrž cisterny obsah 2,5
m3, jak se odsává vzduch ze zakouřeného objektu, proč s sebou hasiči musí vozit elektrocentrálu, to že se řetězové pily musí po každé
práci očistit nebo to, jak se každý čtvrtek pečlivě stará o techniku až
do večerních hodin. Všichni z Rokytnice vědí, jak je tato činnost důležitá pro což mají pochopení zejména manželky statečných hasičů.

Jelikož jsme z vesnice, kde také funguje malý sbor dobrovolných
hasičů, jsou nám některé důležité věci související s udržením správného fungování sboru známy. Přesto jsme se rádi seznámili s technikou, kterou u nás nemáme, naslouchali poutavé vyprávění pana
Volfa a poznali krásy Rokytnice nad Jizerou a jejího okolí. Vše jsme
pečlivě dokumentovali a již nyní rodiče říkají, že se sem také musí
zajet podívat.
Zdeněk a Jana Brettschneiderovi
+ školka Vonoklásek (www.dkvonoklasy.cz)

Prodat či neprodat Studenov?
Nedávno jsem byl dotázán na můj názor
na prodej areálu Studenov.
Pro prodej areálu mluví mnoho důvodů.
Hlavním je zadluženost a.s. Spartak, která je provozovatelem jak střediska Horní
Domky, tak Studenova. Při současné výši
dluhů a rychlosti splácení bude trvat několik
(a možná i 10) let, než budou vůbec nějaké
peníze na investice. I pak je ale otázkou, zda
budou investovány do Studenova, nebo spíše do Horních Domků.
Strojní vybavení Studenova je ale na konci své životnosti už teď a je nemyslitelné,
aby bez modernizace fungovalo dalších 10
let.
Když před léty kupovala TJ Spartak od
Města Studenovské středisko, zdálo se to
být logické a správné. Hospodářsky silný
Spartak středisko pozvedne, vybuduje nové
lanovky a zasněžování. Spojením obou středisek a jejich propojením s Harrachovem
vznikne skvělá lyžařská houpačka, která nabídne nejrozmanitější lyžařské terény a přiRokytnický zpravodaj
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láká k nám mnoho návštěvníků. Studenov se
ale ukázal být velkým soustem, a.s. Spartak
sice koupila od PFČR za více než 20 milionů
část pozemků ve středisku, investice do zařízení Studenova byly ale v posledních letech
minimální a konkurenceschopnost střediska
a návštěvnost trvale klesají.
Co to dělá s turistickým ruchem v Rokytnici je popsáno v petici za prodej Studenova, iniciované hoteliérkou paní Jandovou.
Pokud by koupil středisko schopný investor
a modernizoval ho, bylo by to přínosem pro
celé město. Argumenty, že by pak nepatřilo
nám, neobstojí. Nikdo ho přece z Rokytnice neodveze, důležité je, aby fungovalo a je
jedno, kdo ho vlastní. Zejména když velká
část pozemků ani Spartaku nepatří.
Přesto jsem na položenou otázku odpověděl NEPRODÁVAT. Proč?
Jen hlupák prodává slepici, která by mohla snášet zlatá vejce, když mu zrovna chybějí peníze. Zejména, když utržené peníze
by zdaleka nevyřešily současnou svízelnou

situaci a.s. Spartak. Jestli dluží sedmdesát
milionů nebo sto milionů je víceméně jedno
a nevěřím, že by někdo za pozemky na Studenově nabídl více než 30 milionů. Strojní
zařízení má cenu téměř nulovou a budova
ne o mnoho větší.
Smyslem činnosti TJ je vytvářet členům
co nejlepší podmínky pro provozování sportů, nikoli podnikat. K vydělávání peněz se
daleko lépe hodí obchodní společnost, tedy
a.s., spol. s r.o. a podobně.
Když se členové TJ Spartak rozhodli založit akciovou společnost, která bude provozovat lyžařská střediska a z výnosu této
činnosti bude financována tělovýchova,
rozhodli podle mne rozumně a správně. TJ
Spartak je poměrně bohatou TJ a rozpočty
jednotlivých oddílů jsou takové, o jakých si
v mnohých TJ můžou nechat zdát.
Pro TJ Spartak je důležité, aby každoročně dostala své peníze na tělovýchovu
(samozřejmě, že čím více, tím lépe) a je jí
v podstatě jedno od koho. Nezáleží tedy
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na tom, jestli s majetkem TJ hospodaří její
vlastní firma, tedy a.s. Spartak, jiná firma
nebo nájemce.
Pokud se ale tohoto majetku zbaví, nebude jí z něj plynout v budoucnu už žádný
příjem.
Je nějaký třetí způsob řešení? Ano.
Je jím založení obchodní společnosti,
nejspíše typu a.s., která by provozovala
středisko Studenov.
TJ Spartak by do ní vložila své nemovitosti a zařízení na Studenově a majoritní podíl
(třeba 51 %) by nabídla ve veřejné soutěži
tomu investorovi, který za něj nabídne nejvíc, ať už by do nové společnosti vložil peníze, pozemky nebo zařízení. Majoritní podíl
pro to, že se zřejmě nenajde tak pošetilý
soukromý investor, který by vložil desítky

milionů do firmy, ve které by neměl rozhodující slovo.
Určitý podíl v nové společnosti by se pak
měl nabídnout vlastníkům dalších pozemků, využívaných při provozu střediska. Odměnu za jejich využívání by pak dostávali
formou dividendy, tedy v závislosti na zisku
střediska, a nikoli tak jako teď, kdy mají své
jisté, i když se vůbec nelyžuje.
Tato nová společnost se základním jměním mezi 60 – 100 miliony Kč by neměla mít
problém získat potřebné úvěry a během pár
let na Studenově vybudovat to, na co nám
by chyběly prostředky ještě nejméně 10 let.
Majetek TJ Spartak na Studenově by se
tedy neprodal, jen by byl vložen do jiné firmy a nový spoluinvestor by k němu přidal
svůj majetek. TJ Spartak by sice už nemě-

la majoritu ve vlastnictví střediska, ale její
majetek by zůstal zachován a zisk z něj by jí
plynul dál. Je totiž lepší mít třeba 40 % podíl
ve firmě vydělávající 20 milionů, než vlastnit
celou firmu, která vydělává 5 milionů a za
pár let už možná nebude vydělávat nic.
Do 30. 7. t. r. bude ustavena komise TJ
Spartak, která se bude budoucností střediska Studenov zabývat. Věřme, že najde dobré řešení, přeji jí mnoho úspěchů.
Ovšem pokud bude příští zima podobná
té letošní, nic jiného než prodej Studenova
nám asi nezbude, je to poslední rezerva.
Tento článek nevyjadřuje názor orgánů
TJ nebo a.s. Spartak, je to můj soukromý náhled na věc. Své podněty k tématu Studenova předávejte, prosím, uvedené komisi.
V. Novotný

Ze života vozíčkáře (člena ASPV) v Rokytnici (č. 4)
Dlouze jsem přemýšlel, o čem budu psát.
Asi zase něco o Spartaku.
Proběhla další konference, kde byl odsouhlasen prodej Akumy. Přítomní delegáti oddílu se zachovali racionálně a v rámci
pudu sebezáchovy ve prospěch TJ Spartak.
Jejich rozhodnutí se jim nedá vůbec vyčítat.
Jak byl tento krok nutný, se ukáže až na podzim po nových volbách do výboru TJ. Cena,
myslím, nebyla vůbec příznivá a viditelná
snaha o výraznější propagaci prodeje také
téměř žádná. Při vyhledávání prodeje tohoto majetku na internetu se nezobrazí ani
jediný odkaz. Jiné objekty, které se zde prodávají, se zobrazí na 2-3 realitkách. Až čas
ukáže veškeré pozadí tohoto prodeje.
Nebudu již rozebírat, co je špatně v TJ
a a.s. Vy, členi TJ, jste již začali také s kritikou. Doufám, že jsem svou dosavadní činností k tomu také trochu přispěl. Doneslo se
mi z mnoha směrů, že se o mně šíří zprávy
typu rozvraceč Spartaku, že mohu téměř za
vše a že dokud tady nebyl Seidl, tak byl klid.
Samozřejmě, že byl klid, protože se tady nenašel téměř 20 let nikdo, kdo by tady něco
veřejně a nahlas kritizoval. Pokud ano, tak
byl ihned odstraněn nebo jinak šikanován.
Kdo zde léta hospodařil a uzavíral smlouvy a úvěry? Úzká skupina lidí, kterým jsem
šlápl na kuří oko. Oni mne pochopitelně
nemusí, ale to se nedá nic dělat. Já si za
svými názory stojím a budu je nadále prosazovat. Otázka je, proč vám tito lidé takové
informace sdělují a jaké jsou úmysly jejich
kampaně. Jejich činy, prospěch a životní historii zde v Rokytnici znáte, tak usuďte, co
je na tom asi pravdy a proč takto činí. Dle
mého názoru pouze zneužívají vaší dobroty
anebo závislosti na Spartaku. Zaměstnanci
a členové TJ se v současnosti bojí vyjádřit
veřejně podporu mé osobě, protože by
mohli mít nepříjemnosti. Lidé v současnosti
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mají v běžném životě jiné starosti, tak raději rezignují. Musím ale poděkovat paní
Žalské a především členům ASPV, že měli
odvahu mne do svých řad přijmout a nebát
se problémů. Možná, že právě toto se projevilo již na poslední konferenci. Ještě nás
v ASPV čeká boj o počet našich delegátů na
konferencích, který by nám rádi zmenšili.
Musíme se sejít na naší konferenci v počtu usnášeníschopném. To je cca 76 osob.
Vzhledem k tomu, že se nad složením výboru TJ a představenstvem stahují mraky, tak
asi budou přemýšlet, jak omezit vliv výboru
TJ na dění v představenstvu a.s.
Pro všechny členy TJ, ať volby dopadnou jakkoliv, nenechte sebou manipulovat
a omezovat svá práva. Důkladně sledujte,
co se vše v TJ děje. Navrženy budou změny
stanov. Měly by být zcela veřejné a známé
minimálně měsíc dopředu. Všichni členové
TJ by s nimi měli být prokazatelně seznámeni. Doufám, že to nenechají jako obyčejně
jen předsedům jednotlivých oddílů a pak se
budou vymlouvat, že měli povinnost seznámit své členy.
Pokud budu moci ještě něco užitečného
pro Spartak udělat, tak se budu snažit odstranit všechny tyto staré závislosti a neblahé vlivy. Chtěl bych, aby hospodaření
a atmosféra v TJ a a.s. byla lepší a přátelská. Mělo by to být uskupení příjemných
a spokojených lidí, kteří budou v TJ proto,
že je to baví a chtějí sportovat. Zaměstnanci
by měli vzájemně spolupracovat a měli by
mít důvěru ve vedení. Zároveň by se o ně
mohlo vedení opřít. Mou největší snahou je
naprosté zprůhlednění celého hospodaření
jak a.s., tak TJ. Dále, aby se jakýkoliv člen
nebo zaměstnanec mohl dotázat na smlouvu nebo fakturu a bylo mu vyhověno. To
bude nejdůležitější opěrný stabilizační bod
pro budoucnost TJ a především a.s.

Jedním z argumentů (často používaný
vedením) je, že v Rokytnici nejsou schopní
lidé. Já si to nemyslím. Lidé jsou stejní nebo
podobní jako v době zakládání TJ a tenkrát
to šlo. V současné době jsou lidé akorát otráveni současnou situací a nemají zde žádnou osobnost, za kterou by stáli. V dalších
volbách si ji budou muset vybrat a částečně
tak rozhodnout o části svého života. Jsem
věčně nepoučitelný optimista, tak si myslím a budu doufat, že zvolí správně. Není to
o vládě jednoho, ale o vzájemné komunikaci, ohleduplnosti, toleranci a respektu. Věřím, že většina lidí je zde poctivá a příjemná, akorát to nemají v dnešní době vůbec
jednoduché.
A ještě drobnost. Vzhledem k tomu, že
mám rád Rokytnici a strávil jsem zde v mládí mnoho krásných prázdnin, jak zimních
tak letních, rozhodl jsem se v lednu tohoto
roku, že se ještě pokusím pro toto město
něco udělat. Přál bych si zde strávit zbytek
svého života a plno věcí se mi zde nelíbí.
Chtěl bych je aktivně změnit, proto jsem
vstoupil do hnutí ANO 2011. Se svými kolegy, kteří mají podobný názor, jsme sestavili kandidátku do komunálních voleb, které
proběhnou na podzim 10. - 11. října 2014.
Budeme doufat, že ti, kterým se bude náš
program líbit, nás podpoří. Pokusíme se pro
Rokytnici nad Jizerou získat lepší budoucnost. Návrh opatření k bezpečné budoucnosti a řízení Spartaku a.s. a TJ je dostupný
ke stažení na www.proski-rokytnice.cz. Jde
samozřejmě jen o můj názor, jak by to případně mohlo vypadat.
Michal Seidl
Člen ASPV TJ Spartak
seidl111@gmail.com
Tel.: +420 602 334 517
7 - 8/2014
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SPORT
ČESKÝ POHÁR V BĚHU DO VRCHU ROKYTNICE – DVORAČKY
Dne 19. 7. 2014 se konal již 17. ročník závodu do vrchu Rokytnice – Dvoračky, který
je zařazen do Českého poháru v bězích do vrchu kategorie „super“. Za tropického
tepla 33 °C se na trať vydalo 140 běžců a z toho bylo 13 rokytnických závodníků, kteří
si vedli v kvalitně obsazeném závodu dobře.

ROKYTNICE OPEN

Nejlepší muži:
1. Fejfar Ondřej, AK Kroměříž, čas min. 41:16
2. Horyna Ondřej, Vella Trutnov, čas 42:37
3. Pechek Petr, Maratonstav Úpice, čas 43:25

Sobota 6. 9. 2014 • 9:30 hodin

Dopoledne se také již tradičně konal závod do vrchu pro předškolní a školní děti
v areálu u Modré hvězdy. Tohoto závodu se zúčastnilo 63 dětí, z toho bylo 37 z Rokytnice.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
těchto dvou závodů a především sponzorům, díky nimž se tyto závody mohou uskutečnit na dobré úrovni, kterou se snažíme udržet a vylepšovat.
Těšíme se na další ročník a věříme, že účast na obou závodech bude zase o něco
vyšší i z řad rokytnických sportovních nadšenců.
Děkujeme za zázemí na Dvoračkách – p. Starý, v areálu u Modré hvězdy – P. a M.
Langrovi a ve sportovní hale TJ Spartak Rokytnice.
Více informací o závodě a výsledkové listiny naleznete na www.spartak-rokytnice.cz.
Fotogalerie na str. 24 »
Za tým pořadatelů V. Šír

SILOVÝ TROJBOJ

Dne 2. 6. – 7. 6. 2014 proběhlo

MISTROVSTVÍ EVROPY GPC v Trutnově.
Z této soutěže máme dva cenné kovy:

Sedláček Jakub 1. místo v kategorii open
Sedláček Tomáš 3. místo v kategorii masters

7. ročník veřejného PROam turnaje v TENISE

 Počet hráčů 16
 Muži a ženy v jedné kategorii,
věk není omezen
 Info a přihlášky P. Doubek, R. Korbelář
– sportovní hala TJ
Tel.: 736 727 147, 604 110 305
 Startovné 100,- Kč,
členové TJ Spartak zdarma
 Míče do hry dodá pořadatel
 Vstup pouze v tenisové obuvi!
 Věcné ceny a poháry pro nejlepší !!!

TENISOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK
Průběžná tabulka k 15. 6. 2014
RTSS II Hráč / Tým
1. Spartak Rokytnice nad Jiz.
2. TK Lomnice nad Pop. A
3. TJ Lázně Bělohrad B
4. Tenis Nová Paka B
5. TK Turnov B
6. Sokol Jablonec nad Jiz.
7. TJ Lázně Bělohrad C
8. TK Studenec B
9. Union Jilemnice
10. TK Lomnice nad Pop. B

Z
7
7
6
6
6
6
7
6
6
7

V
5
5
2
3
2
2
2
1
0
0

R
2
1
3
1
3
3
1
3
2
1

P
0
1
1
2
1
1
4
2
4
6

Skóre Body
20:08 19
21:07 18
15:09 13
15:09 13
14:10 13
13:11 13
11:17 12
10:14 11
5:19
8
4:24
8

Tenisový oddíl pořádá tenisový kurz
(příměstský tábor) pro děti z 1. – 5. tříd
•
•
•
•
•
•
•

Rokytnický zpravodaj

7 - 8/2014

V termínu 11. – 15. 8. na kurtech za sportovní halou
Cena kurzu pro členy TK (možno vstoupit do oddílu) zdarma
Pro členy TJ Spartak 200,- Kč
Pro ostatní místní 400,- Kč
Pro přespolní 800,- Kč
Počet míst je omezen
Info a přihlášky P. Doubek (tel.: +420 736 727 147,
e-mail: petrd64@seznam.cz)
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Dřevosochání ve Františkově • 1. až 5. 7.

Foto Rostislav Šturma, SURA s.r.o.

Běh do vrchu Rokytnice – Dvoračky • Start na náměstí – 19. 7.

Běh do vrchu – závod dětí • Skiareál U Modré Hvězdy 19. 7.
Krkonošská kuchyně • Dolní náměstí 26. 7.

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001
nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 15. 9. 2014. Sazba & tisk SURA s. r. o.

