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Ročník 2015

květen / červen

Cena 18,- Kč

V Domově důchodců se slavilo!

Návštěva poslanců, členů sociálního
výboru PČR, v našem domově

Odpoledne proběhla beseda s klienty a pracovníky.

Ve dnech 22. – 24. 4. 2015 se konalo výjezdní zasedání sociálního a zdravotního výboru
PČR v Libereckém kraji. Poslanci společně se
zástupci KÚ, MPSV a pana starosty Ing. Petra
Matyáše navštívili i náš domov.
Vlastní přivítání, ale i celé odpoledne, probíhalo v duchu krkonošských tradic. Největším
překvapením pro návštěvu bylo přivítání plné
zpěvu, tance a „poudaček„ v podání ochotníků

Oslava 101. narozenin

z Poniklé, kteří přednesli své vtipné požadavky
i ministerským pracovníkům.
Ve vstupních dveřích poslance přivítal symbol Krkonoš „Krakonoš“ v nadlidské velikosti, který nás tu hlídá a ochraňuje po celý rok.
Servírované krkonošské menu s pravým krkonošským kyselem zachutnalo všem. Po obědě
následovala prohlídka domova, která se líbila,
neboť máme krásný domov s úžasnými výhledy na panorama hor a především vstřícné pracovníky se srdcem na dlani.

12. května oslavila naše uživatelka paní
Anna Lukšová úctyhodné 101. narozeniny. Jejím velkým přáním bylo se ještě alespoň jednou podívat do své rodné chaloupky v Horní
Tříči. Vedení Domova důchodců v Rokytnici
nad Jizerou paní Lukšové s pomocí sociálních
pracovnic zajistilo cestu do Tříče. Tam na ni
u chalupy čekala její dcera
a několik sousedů z okolí.
Paní Lukšová se podívala do
světničky, kde prožila velkou
část svého života. Měla radost.
V den jejích narozenin
jsme jí nechali zahrát v rádiu
písničku na přání od pana
Karla Gotta, jehož je velkou
fanynkou.
V domově jí pracovníci
připravili oslavu s pohoštěním na vkusně připravené tabuli, které se
zúčastnili nejen ostatní klienti a zaměstnanci,
ale rovněž zástupci města Rokytnice nad Jizerou a přímo „celá delegace“ sousedů ze Tříče.
Všichni jí přáli hodně zdraví do dalších let.

Taneční hodina v Domově důchodců
pod vedením Dr. Petra Velety
Dne 5. 6. 2015 od 10.00 hod. se v jídelně
uskuteční první taneční hodina. Pohybová ak-

tivita je pro starší lidi stejně důležitá jako pro
lidi mladé. Nedokáže sice zastavit proces stárnutí, může ale příznivě ovlivnit jeho fyziologické aspekty, snížit riziko úrazů, zabránit poklesu
svalové síly a vytrvalosti, preventivně působit
při kardiovaskulárních a metabolických onemocněních. Může zlepšit náladu, vytrvalost,
kondici, kvalitu zdraví a života. Dobře trénovaný šedesátník může mít lepší kondici než například netrénovaný třicátník.
Terapie tancem pro seniory představuje
aktivizačně-rehabilitační program. Jedná se
o cvičení na rytmickou hudbu, které je speciálně sestaveno s přihlédnutím na seniorský
věk. Cíleně se procvičují jednotlivé partie těla,
koordinace pohybů i paměť. Každé setkání terapeuta se seniory je jakýmsi představením.
Taneční pro seniory pozitivně ovlivňují nejenom psychický a fyzický stav, sebevědomí,
ale podporují také kreativitu a posilují sociální
kontakty. Tanec je pro seniory v domovech důchodců či v jiných zařízeních nejenom vítanou
pohybovou aktivitou, ale i společenskou událostí. „Muzikoterapie a taneční terapie se ukazují velmi účinné pro zachování soběstačnosti,
dobrého psychického i fyzického stavu seniorů
i pacientů se středními a pokročilými formami
demence,“ říká doc. MUDr. Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra v Praze 8. Právě
zde se už několik let pokoušejí zjistit, jestli lze
tanec jako medicínu úspěšně aplikovat u seniorů, u pacientů postižených demencí, u seniorů na invalidním vozíku nebo také u seniorů ve
velmi pokročilém věku.
Mgr. Helena Housová – ředitelka

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20150006 – „Dodávka archivních regálů“ společnosti PROMAN s.r.o., Za Pivovarem 830, 537 01
Chrudim, IČ 62028774 za cenu 70.664,- Kč včetně DPH. Regály budou
umístěny v kanceláři stavebního úřadu a na finančním úseku.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20150004 – „Františkov –
rekonstrukce veřejného osvětlení“ společnosti Elektros, spol. s r.o.,
Martinice v Krkonoších 253, 512 32, IČ 15043487 za cenu 311.115,- Kč
včetně DPH.
• Rada města byla informována, že pan Josef Marek, který byl radou
města jmenován do funkce vedoucího pracovníka organizační složky Drobné služby města Rokytnice nad Jizerou, upustil od svého
zájmu zaměstnání u Města a na toto místo tedy nenastoupí. Podle
vyhodnocení výběrového řízení se jako druhý v pořadí umístil pan
Milan Lukeš, který má podle hodnocení komise rovněž všechny
předpoklady pro výkon této práce. Pak Lukeš má dlouhodobou praxi
jako vedoucí pracovník ve stavebnictví, rovněž odpovídající odborné a osobní předpoklady. Do funkce by mohl nastoupit již v dubnu
2015. S panem Lukešem bylo o této věci znovu jednáno a s nástupem u Města Rokytnice nad Jizerou souhlasil.
• Rada města byla informována o možnostech spolupráce s Exekutorským úřadem Praha 5 při vymáhání pohledávek města. Nabízené
služby exekutora by byly použity v případech, kdy město vyčerpá
standardní komunikační postupy vůči dlužníkovi. Spolupráce by
probíhala na základě rámcové smlouvy. Náklady exekuce by přitom
v naprosté většině případů nesly dlužníci. Spolupráce by městu měla
přinést zrychlení, zefektivnění vymáhání pohledávek a rovněž zvýšení úspěšnosti při vymáhání pohledávek. RM tuto spolupráci schválila
a pověřila starostu Ing. Petra Matyáše podpisem rámcové smlouvy.
• Rada města byla informována, že novelou č. 24/2015 Sb. došlo ke
změně zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a to především v oblasti poskytování příspěvků a dotací
z veřejných rozpočtů. V návaznosti na tuto novelu je nutno upravit
podmínky pro poskytování grantů, různých příspěvků města neziskovým organizacím a dotací. Jedná se především o způsoby zveřejňování programu poskytování grantů, uzavírání smluv formou veřejnoprávní smlouvy a zveřejňování těchto smluv na úřední desce po
dobu 3 let v případě, že byla uzavřena na částku 50.000,- Kč a vyšší.
V kompetenci RM je schvalování příspěvků právě do výše 50.000,- Kč
a nad tento limit již schvaluje poskytnutí příspěvku i znění veřejnoprávní smlouvy ZM. Co se týče programu poskytování grantů na
kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost
zájmových sdružení a místních spolků a na rozvoj a podporu cestovního ruchu, je již zpracováváno nové znění programu dle novely výše
uvedeného zákona a tento návrh bude předložen ke schválení na
příštím zasedání ZM.
• Rada města schválila poskytnutí neúčelového finančního daru ve
výši 1.500,- Kč na činnost neziskové organizaci SONS, Semily formou
darovací smlouvy.
• Rada města schválila poskytnutí neúčelového finančního daru ve
výši 2.000,- Kč na činnost příspěvkové organizaci Tereza se sídlem
Benešov u Semil formou darovací smlouvy.
• Radě města byla předložena žádost Základní školy Rokytnice nad
Jizerou o ukončení školního roku 2014/2015 k datu 26. 6. 2015, což
je pátek. Důvodem jsou dřívější odjezdy na dovolené a prázdniny.
Pondělí a úterý (29. a 30. 6.) bude vyhlášeno ředitelské volno – tyto
dny nejsou vyčerpané, během školního roku nebylo vyhlašováno.
Nepedagogičtí pracovníci budou mít normální pracovní den (úklidy,
apod.). Pedagogičtí pracovníci budou ze zákona čerpat řádné dny
samostudia. RM dřívější ukončení školního roku 2014/2015 schválila.
• Rada města byla informována, že od května 2015 odchází na mateřskou a rodičovskou dovolenou stávající vedoucí organizační složky
Městské informační centrum (MIC) Ing. Lucie Lukešová. Po dobu její
dlouhodobé nepřítomnosti je doporučeno vedením pověřit Mgr. Denisu Hančovou, druhou pracovnici MIC. Mgr. Hančová se na veške-
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rých činnostech spojených s fungováním MIC již dlouhodobě podílí
a má tedy nejlepší předpoklady pro tento zástup. V březnu dále proběhlo výběrové řízení na obsazení pracovního místa v městském informačním centru. Po vyhodnocení předpokladů a osobních pohovorů s přihlášenými uchazeči byla pracovní smlouva uzavřena s Bc.
Svatavou Šmikovou. Ta nastoupí v průběhu dubna a bude pokrývat
běžnou činnost MIC po dobu mateřské dovolené Ing. Lucie Lukešové
Rada města schválila poskytnutí finančních příspěvků – grantů –
z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci I. pololetí roku 2015
v celkové výši 129.500,- Kč následovně:
Horská služba Rokytnice nad Jizerou
Činnost HS v zimní sezóně.................................................... 10.000,- Kč
Klub důchodců Rokytnice nad Jizerou
Senioři seniorům „Aby nikdo nebyl sám“............................ 11.000,- Kč
Svaz důchodců Vilémov
Činnost místní organizace důchodců 2015............................ 9.000,- Kč
KČT Rokytnice n. J.
7. ročník cyklotur. Expedice Slovácko 2015......................... 10.000,- Kč
KČT Rokytnice n. J.
41. ročník – Přejezd Krkonoš – memoriál K. Šaldy................ 1.500,- Kč
TJ Spartak Rokytnice n. J.
Závody český pohár Allianz FIS.............................................. 5.000,- Kč
TJ Spartak Rokytnice n. J.
Vo zlámanou grešli – Memoriál Borka Nechanického........ 10.000,- Kč
Tomáš Sedláček
Závody v silovém trojboji a benchpressu............................ 10.000,- Kč
MS Hořec
Podpora činnosti Mysliveckého sdružení Hořec................... 4.000,- Kč
Jana Brožová – Dřevo-socho-kování.................................... 30.000,- Kč
TJ Turnov, Musher club – Nativia challenge.......................... 7.000,- Kč
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
Putování s Krakonošem po Rokytnici a blízkém okolí.......... 4.000,- Kč
Milan Červinka – Nohejbalový turnaj..................................... 3.000,- Kč
Soví vrch, o.s. – Koupě stanu Tee-pee.................................... 9.000,- Kč
SDH Rokytnice n. J. – Hasičský ples....................................... 3.000,- Kč
SDH Rokytnice n. J. – Čarodějnice.......................................... 3.000,- Kč

• Rada města byla informována, že v obřadní síni Městského úřadu
Rokytnice nad Jizerou, která je určena jako oddávací místo, postupně počet uzavřených manželství klesá. Naopak se zvyšuje zájem
snoubenců o uzavírání sňatku na jiném jimi vybraném místě. S tím
jsou spojeny větší náklady mzdové i technické (benzín, amortizace)
ze strany města. Jelikož stále klesá výše vybraných správních poplatků za ostatní úkony v oblasti matriky, může zvýšení technického
poplatku pomoci vyrovnat tento schodek. RM schválila poplatek za
svatební obřad v jiném místě než v obřadní síni (Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou) ve výši 500,- Kč a poplatek za svatební
obřad o nedělích a ve svátcích ve výši 3.000,- Kč.
• Rada města schválila zadání zakázky na zpracování pasportu veřejného osvětlení firmě Artmetal Čechy s.r.o., Janáčkova 277/11, 466 01
Jablonec nad Nisou.
• Rada města byla informována o poskytnutí účelových dotací z dotačního fondu Libereckého kraje na akci „Výsadba zeleně před komunitní kompostárnou“ – byla přiznána částka 16.000,- Kč a na akci
„Oprava křížku na Letní straně“ – přiznána částka 24.000,- Kč.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20150005 „Odvodnění na
ppč. 1809/1 – dešťová kanalizace“ firmě 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
IČ: 49904884 za nabídnutou cenu 1.040.709,86 Kč včetně DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20150007 „Oprava komunikací metodou Patchmatic“ firmě Repare Trutnov s.r.o., Mladobucká
105, 541 02 Trutnov 4, IČ 64824781 za nabídnutou cenu 3.993,- Kč
včetně DPH za 1 t asfaltové směsi.
5-6/2015
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• Rada města schválila zadání zakázky č. 20150002 „Oprava nezpevněné cesty ke kapličce ve Františkově“ firmě 1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou, IČ 49904884 za nabídnutou cenu 698.929,05 Kč vč. DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20150011 „Zahradní technika – mulčovač VARI F-700“ společnosti Serbousek LOGO, 111, 544 01
Dvůr Králové nad Labem, IČ 11604964.
• Radě města byla předložena žádost Hospicové péče svaté Zdislavy,
Liberec o poskytnutí finančního daru na provoz lůžkové hospicové
péče. Hospicová péče svaté Zdislavy v Liberci měla začít pro občany
fungovat již od 1. 1. 2015, do dnešního dne se tak nestalo. Jedná se
o 28 lůžek. Provoz hospice má být ze strany obcí financován dvěma
variantami. Podle počtu obyvatel obce nebo podle počtu klientů
naší obce, kteří těchto služeb využijí. První varianta – roční příspěvek činí 14.500,- Kč / rok, druhá varianta činí 200,- Kč / lůžko / den. RM
se přiklonila k tomu, aby byla s tímto hospicem uzavřena smlouva,
na základě které by pouze v případě využití hospicové péče občany
města, zajišťovala finanční podporu ze strany města Rokytnice nad
Jizerou ve výši 200,- Kč / lůžko / den.
• Rada města byla ze strany starosty Ing. Petra Matyáše informována
o setkání zástupců města, místních výrobních podniků (Eprona, a.s.,
RTK spol. s r.o., Emba spol. s r.o.) s paní ředitelkou Základní školy. Při
tomto setkání byly diskutovány problémy, které místní podniky řeší.
Velkým problémem je například zajištění kvalifikovaných zaměstnanců s vyučením a znalostmi v oborech elektro, strojní mechanik,
zámečník, obraběč kovů apod. Byla řešena možnost spolupráce
mezi podniky a základní školou, při které by mohly děti při výběru středních škol již preferovat obory, které zde najdou uplatnění,
a spolupracovat s podniky i při odborné praxi a následně mít jistotu
zaměstnání v místě. Město s vedením podniků bude spolupracovat

při získávání informací o možnostech zapojení dětí do stipendijních
programů na školách s požadovanými obory a možnosti podpory zaměstnávání absolventů ze strany Úřadu práce. Spolupráce mezi ZŠ
a podniky bude zahájena již na podzim letošního roku, kdy budou
zorganizovány exkurze do podniků pro žáky osmých a devátých tříd.
Jako další společné téma byla řešena možnost nájemního bydlení
pro zaměstnance a místní občany.
• Starosta města předložil radě města vyjádření Ministerstva životního prostředí ohledně problematiky letního provozu lanové dráhy na
Lysou horu. Toto vyjádření je odpovědí na žádost města o posouzení odborných posudků, které byly zpracovány v roce 2013 městem
a Správou Krnap. V dopise pan Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny, uvádí, že pro
přírodní hodnoty vrcholu Lysé hory a tamní 1. zóny Krkonošského
národního parku by bylo nejlepší zachovat provoz lanové dráhy tak,
jak je v současné době – tedy jen zimní provoz ale že ministerstvo,
spolu se Správou KRNAP podporuje řešení – vybudovat mezistanici
lanové dráhy na úrovni Krakonošovy/Harrachovské cesty u Dvoraček, kterou většina posudků hodnotí jako druhou nejvhodnější variantu. Rada města vzala tuto informaci na vědomí a pověřila starostu
města svoláním společné schůzky se zástupci Spartaku Rokytnice,
a.s., TJ Spartak Rokytnice, o.s., Spolku pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou a petičního výboru za letní provoz lanové
dráhy, na které bude dohodnut další postup.
• Starosta města informoval radu města o Setkání Rokytnic v roce
2015, které se má letos uskutečnit 26. – 28. června 2015 v Rokytnici
nad Rokytnou. Svou účast přislíbili členové družstva stolního tenisu
a hasiči. Bohužel fotbalisté se nebudou Setkání Rokytnic, stejně jako
v minulém roce, účastnit.

Zastupitelstvo města dne 29. 4. 2015
Přijatá usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo:
• program jednání
• ověřovatele zápisu ve složení PaedDr. Eva
Maloňová, MUDr. Daniela Zajícová, návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata,
Alexandra Olaszová, Ing. Jaroslav Bulušek,
zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou.
• zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
města ze dne 25. 2. 2015
• rozpočtová opatření č. 1/2015 a č. 2/2015
a pověřilo Petru Stojanovou provedením
těchto schválených změn v rozpočtu města
Rokytnice nad Jizerou pro rok 2015.
• rozpočtový výhled pro období let 2016 –
2018.
• záměr restrukturalizace úvěru 30 mil. Kč od
ČMZRB a.s., který město čerpá na základě
úvěrové smlouvy č. 2010-4354-GU ze dne
23. 2. 2011 a pověřilo starostu Ing. Petra
Matyáše zasláním žádosti ČMZRB a.s. o restrukturalizaci tohoto úvěru s tím, že roční
uspořené výdaje budou použity pouze na
vlastní podíly k investičním dotacím a neinvestičním dotacím vztahujícím se k opravám majetku, na obnovu a opravu majetku
města a zároveň pověřilo Ing. Petra Matyáše
projednáním možnosti snížení úrokových
sazeb u všech úvěrů přijatých od ČMZRB
a.s.

Rokytnický zpravodaj

5-6/2015

• převod níže uvedeného souboru movitých
a nemovitých věcí (čistírny odpadních vod
a páteřního kanalizačního řadu) formou
daru do majetku Vodohospodářského sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov,
IČ: 49295934 a pověřilo starostu Ing. Petra
Matyáše podpisem předložené darovací
smlouvy s tím, že smlouva bude obsahovat
ustanovení o navrácení majetku v případě
vystoupení města z VHS za stejných podmínek v souladu se stanovami VHS Turnov:
Nemovité věci v k. ú. Dolní Rokytnice, obec
Rokytnice nad Jizerou:
»» st. p. č. 1028/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1078 m² se stavbou, která je
její součástí: Dolní Rokytnice, č. p. 500,
stavba technického vybavení (umístěná
na st. p. č. 1028/2)
»» část p. p. č. 1074/1 k.ú. Dolní Rokytnice
lesní pozemek – část pozemku dle geometrického plánu č. 1462-15/2015 označená ppč. 1074/6 - 22 m²
»» p. p. č. 1074/5 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 16 m²
»» p. p. č. 1075/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 19 m²
Movité věci:
»» technologická část ČOV rok pořízení
1995,
»» kanalizace „O“ stavba rok pořízení 1996,
»» kanalizace „1“stavba rok pořízení 1996,
»» kanalizace náměstí – stavba rok pořízení
1985.

• budoucí spolufinancování investičního
projektu Modernizace čistírny odpadních
vod v Rokytnici nad Jizerou ze strany města
a doporučilo Vodohospodářskému sdružení Turnov zahájit přípravné činnosti na podání dotační žádosti.
• poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města v roce 2015 ve výši 300.000,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934 na
realizaci investiční akce Rokytnice nad Jizerou – Optimalizace vodovodní sítě – oprava
VDJ Horní Ves a Horní Kout, zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice
nad Jizerou v předloženém znění a pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše jejím
podpisem
• předložený dokument „Dotační program
města Rokytnice nad Jizerou – Pravidla pro
poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou“ včetně
příloh.
• předložený dokument „Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Rokytnice nad Jizerou“.
• prodej stpč. 990/1 v k.ú. Dolní Rokytnice J.
Kadlecovi, bytem Praha za 140,-Kč/m².
• prodej části ppč. 2638/1 v k.ú. Dolní Rokytnice manželům Doušovým, Mělník za cenu
200,-Kč/m² a za podmínek stanovených
v usnesení č. 77 ze dne 25. 2. 2015.
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• prodej části ppč. 3005/12 v k.ú. Dolní Rokytnice L. Machačkové Linkové, bytem Dolní
Rokytnice za cenu mapy 400,-Kč/m².
• směnu části ppč. 2925/3 (vlastník Brodský
David a Ing. Brodská Jana) za část ppč. 2924
(vlastník Město Rokytnice).
• přijetí daru části ppč. 1098/1 (dle Gp. č.
1610-119/2008 pozemková parcela č.
1098/7 o výměře 64 m²) v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou ze strany manželů Odcházelových, Praha, vše v k.ú. Dolní Rokytnice
o shodné výměře.
• záměr směny části ppč. 1021 v k.ú. Rokytno
v Krkonoších (vlastník Město) za ppč. 693/2
v k.ú. Rokytno v Krkonoších a části ppč.
26/1 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník JUDr.
Mika). Geometrický plán zajistí a uhradí
Město Rokytnice nad Jizerou.
• záměr prodeje podílu ve výši 49 % na stpč.
1234 a stpč. 1235 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za celkovou cenu ve výši
160.200,- Kč.
• záměr prodeje ppč. 2429/3 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou za cenu dle cenové
mapy 280,-Kč/m².
• realizaci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na období
2014–2020 na svém správním území.
• členství Města Rokytnice nad Jizerou v asociaci Národní síť Zdravých měst (NSZM ČR).

• „Deklaraci Zdravého města“ v předloženém
znění, pověřilo Ing. Petra Matyáše jako politika projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ a vzalo na vědomí, že rada města
pověří zaměstnance městského úřadu pro
koordinaci projektu „Zdravé město a Místní
agenda 21“.
• aktualizaci Komunitního plánu sociálních
služeb regionu Rokytnicko – Střednědobý
výhled na období 2015 – 2020.
• podobu znaku města Rokytnice nad Jizerou
na základě odborné Rešerše o historickém
znaku města Rokytnice nad Jizerou, zpracované Stanislavem Kasíkem, Heraldickou
kanceláří „Dauphin“, Roudnice nad Labem.
• podobu vlajky města Rokytnice nad Jizerou
dle návrhu č. 3, zpracovaného Stanislavem
Kasíkem, Heraldickou kanceláří „Dauphin“,
Roudnice nad Labem.
• Jednací řád zastupitelstva města Rokytnice
nad Jizerou, kterým se zároveň ruší Jednací
řád ze dne 5. listopadu 2014.
• vstup města Rokytnice nad Jizerou do zap
saného spolku Asociace horských středisek
ČR (AHS ČR) IČ: 02083078 se sídlem Krkonošská 153, 543 01 Vrchlabí formou přidruženého členství v souladu se stanovami
AHS ČR článkem III., bodem 3.6. s účinností
od 1. 5. 2015 a pověřuje starostu města Ing.
Petra Matyáše podpisem přihlášky.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
• informace o připravovaném investičním
projektu Modernizace čistírny odpadních
vod v Rokytnici nad Jizerou.
• Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice
nad Jizerou za období od 9. 2. do 8. 4. 2015.
Zastupitelstvo města neschválilo:
• záměr prodeje ppč. 1100/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
• záměr prodeje části ppč. 1100/1 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou.
• záměr prodeje části ppč. 2000/5 v k.ú. Dolní
Rokytnice.
• záměr prodeje ppč. 2429/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.

Pozvánka na veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat ve středu
24. 6. 2015 od 17:00 hodin
v jídelně Základní školy.
Program jednání bude včas zveřejněn
na úřední desce
(včetně www.mesto-rokytnice.cz)
a na plakátovacích plochách.

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

Zprávy z městského úřadu

Oznámení občanům

– uzavření kanceláře matriky

Nové webové stránky města
Rokytnice nad Jizerou

Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou
oznamuje občanům,
že kancelář matriky bude mít v červnu a v červenci
z důvodu nemoci omezený provoz.

Dne 22. 5. 2015 byly spuštěny nové webové stránky Města Rokytnice
nad Jizerou na stávající adrese www.mesto-rokytnice.cz.

• Úřední hodiny budou zabezpečeny pouze každou středu od 8:00
do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin.
• Ověřování podpisů a fotokopií dokumentů si zájemci mohou zajistit na kterýchkoliv jiných pracovištích s označením Czechpoint,
to je zejména na České poště nebo nejbližších Městských úřadech v Jablonci nad Jizerou, Pasekách nad Jizerou, apod.
Děkujeme za pochopení
Martina Šubrtová – tajemnice MěÚ

MIC informuje
Snahou města bylo webové stránky zmodernizovat, zpřehlednit
a doplnit o údaje, na které jsou vznášeny nejčastější dotazy. Věříme, že
zde naleznete potřebné informace. V tuto chvíli se jedná o zkušební provoz a některá data ještě budou postupně doplňována.
V případě jakýchkoliv připomínek nebo námětů k novým webovým
stránkám se můžete obrátit na městský úřad na e-mailovou adresu
mesto@mesto-rokytnice.cz.
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ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY MĚSTSKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA V OBDOBÍ 27. 6. – 31. 8. 2015
•
•
•
•

Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
9:00 - 15:00
ZAVŘENO

5-6/2015

Rokytnický zpravodaj

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ODPADOVÉ

Provoz varovného protipovodňového systému a městského rozhlasu
Od srpna 2014 je v provozu varovný protipovodňový systém města, který je zároveň využíván jako městský rozhlas. Jeho úkolem je zajišťovat informování a varování obyvatel v případě
mimořádných událostí, a to jak hlasově, tak i varovnými signály (všeobecná výstraha sirénou).
Koncové prvky (reproduktory) jsou rozmístěny na sloupech veřejného osvětlení v celém zastavěném území města, ve Vilémově a ve Františkově.
Protože je varovný protipovodňový systém zapojen do Jednotného systému varování a informování obyvatelstva GŘ HZS ČR, probíhá každou první středu v měsíci 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. Pro vyhlašování požárního poplachu pro JSDH je využívána pouze siréna
umístěná na požární zbrojnici.
Prosíme všechny občany, aby v případě špatné slyšitelnosti, nesrozumitelnosti hlášení
(šumu, chrčení) a případné nefunkčnosti konkrétních reproduktorů hlásili tyto poruchy
na městský úřad na číslo 481 549 311 nebo 481 549 324. Při oznamování poruchy je vždy
nutné uvést číslo, které je uvedeno na každé skříňce u reproduktorů.
Město Rokytnice nad Jizerou

HOSPODÁŘSTVÍ
MOŽNOST POUŽITÍ KOMPOSTU
Upozorňujeme občany města, že mají
možnost v případě zájmu odvézt si a použít kompost – zeminu, který je produkován v rámci komunitní kompostárny.
Zájemci si mohou kdykoliv samostatně
bez předchozího povolení kompost odvézt,
a to přímo z kompostárny.
Zemina je uložena pod kompostárnou Na
Vrších, a to směrem ke komunikaci do Františkova.
Prosíme ovšem, aby zde občané udržovali
pořádek, odebírali rozumné množství.

 Spartak Rokytnice, a. s. má nového ředitele
Společnost Spartak Rokytnice, a. s., která je provozovatelem přepravních zařízení ve skiareálech Horní Domky a Studenov, má od dubna 2015 nového ředitele. Na sklonku uplynulé zimní sezóny odešel
z funkce pan Ing. Jiří Krtička a na jeho místo nastoupil pan Michal Kopecký. Postupně se seznamuje s provozem a vším, co ke Spartaku patří.

Jménem vedení společnosti i zaměstnanců děkujeme panu Jiřímu Krtičkovi za léta strávená na pozici ředitele a zároveň vítáme pana
Kopeckého, kterému přejeme hodně úspěchů!

Aktuální informace o investičních akcích
• Pomalu se chýlí ke konci letošní největší investiční akce, a tou je
Snížení energetické náročnosti Domu dětí a mládeže. Již na podzim 2014 proběhla výměna starých oken za nová a byl také zateplen
strop nad posledním nadzemním podlažím. Letos na jaře práce pokračují zateplením fasády a dalšími dílčími opravami (sanace vlhkého zdiva v suterénu, obnova dešťové kanalizace).
• Na pozemku 1809/9 v Dolní Rokytnici probíhá výstavba dešťové kanalizace. V těchto místech je osazeno potrubí, které již kapacitně nezvládá odvádět potřebné množství povrchových vod. Staré potrubí
bude vyměněno za větší nové, budou vybudovány horské vpusti a na
povrch budou osazeny žlabovky. Předpokládané dokončení stavby
je k 30. 6. 2015.
• V místech u čerpací stanice „U Kroupů“ byla vybudována nová autobusová zastávka a byl změněn dopravní režim pro vozidla. Výstavba této autobusové zastávky byla nutností, protože původní
zastávka (na hlavní silnici na straně u Jizery) byla zrušena ze strany
Dopravního inspektorátu Policie ČR a Ředitelství silnic a dálnic. Provizorní zastávka u čerpací stanice byla povolena výhradně po dobu
provádění oprav na silnici ŘSD a vzhledem k tomu, že neodpovídala
normovým požadavkům, nebylo možné ji povolit trvale. Museli jsme
tedy hledat jiné možnosti. Výsledné řešení je kompromisem mezi vícero subjekty (Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic, Liberecký kraj,
Město Rokytnice nad Jizerou, autobusoví dopravci) a je tedy úspěchem, že nová zastávka vyhovuje všem – pokud by ke shodě nedošlo, byla by zastávka zrušena bez náhrady (v Rokytnici by už nestavěly dálkové spoje).
• Současně bylo nutné změnit dopravní režim s tím, že jak příjezd autobusů, tak příjezd osobních automobilů k čerpací stanici je možný
pouze z jednoho směru. Cesta směrem k Domovu důchodců zůstává
obousměrná.
Rokytnický zpravodaj
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• I přesto, že je to velký zásah do zvyklostí řidičů, kteří si těmito místy
zkracovali cestu směrem k Harrachovu, případně najížděli k čerpací
stanici v protisměru (nebo rovnou parkovali uprostřed silnice), dojde
ke zvýšení komfortu pro cestující, ale především ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti celé dopravní situace.
• V loňském roce proběhla oprava krovu kapličky v Rokytně, který
byl v havarijním stavu, byla položena nová měděná krytina a osazeny nové dveře a okno. Oprava této kapličky pokračuje i letos, a to
opravou vnitřních omítek, podlahy, vnější fasády a bude vybudován
nový okapový chodník okolo kapličky spolu s úpravou vstupních
schodů. Na tuto akci je zažádáno o příspěvek na Ministerstvo kultury, který by mohl být ve výši až 90 % uznatelných nákladů.
• Současně s opravou kapličky probíhá i úprava přístupové cesty, která byla dlouho nepoužívaná a je nutné ji vrátit do provozuschopného stavu. Pokácené náletové dřeviny budou nahrazeny novou alejí
a hloubka úvozu bude snížena tak, aby bylo možné cestu plnohodnotně úžívat.
• Pokračují práce na obnově veřejného osvětlení po celé Rokytnici.
Současně s výměnou nosných sloupů elektrického vedení, které
jsou v majetku společnosti ČEZ Distribuce, dochází k výměně vedení
veřejného osvětlení a k revizi, případně výměně, svítidel v majetku
města Rokytnice nad Jizerou. Letos je těmito pracemi nejvíce zasažen Františkov a Vilemov.
• Vzhledem k bezpečnostním opatřením, která musejí být učiněna
na všech školských zařízeních, byla Mateřská škola Dolní vybavena
vstupním zabezpečovacím systémem pomocí čipů, které obdrží rodiče a personál školky. Mateřská škola Horní má zabezpečení vyřešeno pomocí videotelefonu a bezpečností opatření na Základní škole
jsou stále v přípravě.
OdIn

5

V lednu 2015 vyhlásil Spolek pro rozvoj cestovního
ruchu v Rokytnici nad Jizerou ve spolupráci s dalšími
organizátory soutěž „Nápad za desítku“. V rámci soutěže jsme se ptali (nejen) široké rokytnické veřejnosti,
s jakým nápadem by přišla pro vylepšení či zpříjemnění života v Rokytnici? Co by občané vymysleli, aby
z toho měla užitek co nejširší skupina lidí, ať už občanů nebo návštěvníků Rokytnice? Okruh oblastí nebyl
v podstatě omezen a mohlo se tak jednat např. o zvelebení veřejného prostranství, vylepšení fungování
nějaké služby, organizaci zábavné, sportovní, kulturní či jiné společenské
akce, zavedení spolupráce tam, kde to bude jasně vidět apod. Muselo to
však být něco originálního, s čím v Rokytnici ještě nikdo nepřišel.
Avšak dobrým nápadem to nekončilo. Výhrou v soutěži bylo 10.000
Kč, za které soutěžící musí ten nápad zrealizovat. Soutěžili jsme ve dvou
kategoriích – A) dospělí a B) děti a mladiství do 15 let. A čekali jsme a byli
zvědaví, kdo se přihlásí…
Do uzávěrky soutěže k 31. 3. nakonec přišly dva soutěžní návrhy, oba
v kategorii dospělých. Jeden nápad s názvem Tematický turistický odznak (TTO) – Rokytnické kapličky. Snahou navrhovatelů je do Rokytnice
přilákat nové návštěvníky. A to jak z řad členů různých turistických oddílů
nebo Klubu českých turistů, z nichž se mnozí sbíráním odznaků zabývají,
stejně jako někdo hledá třeba „kešky“. Takový odznak pak pro ně může
být lákavým důvodem, proč danou lokalitu navštívit, něco zajímavého se
dozvědět a být za to odměněn. Na své si však přijde i řada neorganizovaných návštěvníků, kteří prostřednictvím odznaku dodají smysl svému
výletu. Součástí odznaku je totiž záznamník, do kterého musí každý, kdo
chce odznak získat, potvrdit průchod daným místem – v tomto případě
by se jednalo o putování po rokytnických kapličkách, kostelích a svatých
křížcích. Sami navrhovatelé zmiňují, že jejich nápad navazuje na předešlou aktivitu Městského informačního centra, které v minulosti soutěž
s tématikou kapliček již organizovalo, a která se mezi veřejností setkala
se značným ohlasem; na „Íčku“ je k dispozici letáček, který rokytnické
kapličky popisuje. Zcela logicky se tedy předpokládá, že záznamník by
byl v prodeji např. v informačním centru, které by po předložení potvrzeného záznamníku také vydalo odznak. Jako alternativu a zapojení pro
děti navrhovatelé připouštějí možnost získání nějaké drobné hračky. Co
se propagace týče, TTO musí být schválen sekcí vysokohorské turistiky
KČT a poté bude uveřejněn v časopisu Turista. Reklama celorepublikové-

ho dosahu bez dalších nákladů by tedy byla zajištěna.
Spolupráce s informačním centrem se však také předpokládá.
Druhý nápad nese název Pojďme si hrát. Jednalo by
se o organizaci modelářské výstavy a přiblížení této zajímavé aktivity dalším zájemcům. Jak se navrhovatelé
vyjádřili, málo z nás má povědomí o tom, kolik je mezi
námi modelářů různých zaměření. Výstavou by tedy
chtěli ukázat své výtvory široké veřejnosti a nabídnout
návštěvníkům Rokytnice i něco jiného než jenom turistiku a sport. Návštěvník by tak viděl různé kategorie modelařiny – plastikovými modely počínaje, přes papírové modely či letecké RC modely
až po železniční modely, ale počítá se třeba i s ukázkou automodelářů
na postavené autodráze a v případě vhodného počasí také s ukázkou
leteckých modelářů. Navrhovatelé zdůrazňují, že by se nejednalo pouze
o výstavu, ale i o vedené workshopy, kde si zájemci budou moci vyzkoušet různé modelářské techniky – např. lepení papírových modelů, výrobu
stromečků pro kolejiště, výrobu krajiny a na své si přijdou i nejmenší – budou pro ně připraveny omalovánky a navlékání korálků.
Hodnotící komise se sešla ve druhé polovině dubna a se zástupcem
každé soutěžní skupinky detailněji projednala jejich záměry, předpokládaný finanční rámec na zajištění a organizaci jejich nápadu a orientační
časovou posloupnost – dobu na přípravu a uvedení nápadu do života.
Přestože oba nápady jsou v kategorii dospělých, hodnotící komise se nakonec rozhodla oba dva nápady odměnit. Každá skupina tak obdržela či
v dohledné době obdrží svoji výhru – 10.000 Kč.
A Rokytnice se tak může těšit na modelářskou výstavu a na tematický
turistický odznak! Kdo se chce dozvědět více podrobností o návrzích, přečíst si originální zprávy od soutěžících a další detaily, může se podívat na
webovou stránku www.rokytnice-nad-jizerou.com/napad, která soutěž
po celou dobu od jejího začátku doplňuje.
Závěrem je nutno říci, že vysoce oceňujeme i to, že se soutěžící nad
rámec svých vlastních pracovních i osobních povinností a ve svém volném čase zabývají aktivitami, ze kterých bude mít přínos celá Rokytnice.
Oceňujeme, že překonali to neznámo, zkusili to a do Nápadu za desítku
šli. Jsou průkopníky, kteří třeba někomu dalšímu ukážou cestu. Tímto jim
tedy děkujeme a přejeme v realizaci jejich nápadů mnoho úspěchů.
Za organizátory Nápadu za desítku – Ing. Václav Stránský

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu M
 ěsta Rokytnice nad Jizerou na 2. polovinu roku 2015
1. Finanční prostředky pro tuto
výzvu
• 70.500,- Kč
2. Datum zahájení příjmu žádostí
• od 1. 7. 2015
3. Datum ukončení příjmu žádostí
• do 31. 7. 2015 do 17:00 hod.
4. Účel, na který mohou být peněžní protředky poskytnuty
• volnočasové aktivity dětí a mládeže
• kulturní a společenské akce
• sportovní akce
• vzdělávací programy
• akce pro seniory
• podpora činnosti zájmových
sdružení a místních spolků s celoroční působností
5. Okruh způsobilých žadatelů, důvody podpory stanoveného účelu
• Žadatelem může být fyzická
nebo právnická osoba, spolek,
zájmový spolek, nadace, popř.
jiné subjekty, které mají působnost na území města Rokytnice
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nad Jizerou, provozují kulturní,
sportovní, zájmovou nebo jinou
činnost odpovídající tématickému určení dotací na území města nebo jinak přispívají k rozvoji
města Rokytnice nad Jizerou.
6. Omezení podpory
• dotace nemůže být poskytnuta
organizaci zřizované městem
• žadatel nesmí být dlužníkem
města Rokytnice n. Jiz.
7. Minimální spoluúčast žadatele
• Minimálně 30% skutečně vynaložených nákladů
8. Minimální výše podpory
• 2.000,- Kč
9. Maximální výše podpory
• 49.999,- Kč
10. Termín realizace aktivit
• 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
11. Forma podpory
• Účelová neinvestiční dotace
z rozpočtu města

12. Požadovaný obsah žádosti
• Řádně vyplněná Žádost o dotaci
z rozpočtu města – příloha č. I
Dotačního programu + Povinné
přílohy
13. Způsob, místo podání žádosti
• písemně na předepsaném formuláři – Žádost o dodaci
• poštou v zalepené obálce s označením „GRANTY“ na adresu:
Město Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
• osobně na Městské informační
centrum, finanční úsek, podatelnu
14. Kriteria pro hodnocení žádostí
• Příloha č. II Dotačního programu
Kritéria pro hodnocení žádostí
15. Harmonogram administrace
žádostí
• Konzultace žádostí:
Mgr. Denisa Hančová
tel: 481 549 321
mail: info@mesto-rokytnice.cz
Do 30. 7. 2015

• Příjem žádostí:
Městské informační centrum,
finanční úsek, podatelna
do 31. 7. 2015 do 17:00 hod.
• Kontrola formální a administrativní správnosti:
Mgr. Denisa Hančová
Od 3. 8. 2015 – 14. 8. 2015
• Hodnotící orgán a návrh na
přidělení podpory:
Hodnotící komise jmenovaná
Radou města
Do 21. 8. 2015
• Projednání a schválení návrhu:
Rada města Rokytnice nad Jiz.
Do 31. 8. 2015
16. Oznámení o přidělení dotace
• Do 14-ti dnů od rozhodnutí Rady
města
17. Právní forma
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
města Rokytnice nad Jizerou

Celé znění výzvy
včetně příloh naleznete
na internetových stránkách
města.
5-6/2015

Rokytnický zpravodaj

Zpráva o bezpečnostní situaci v územní části Rokytnice n. Jiz.
V průběhu roku 2014 bylo v územní části
obce Rokytnice nad Jizerou vyhledáno nebo
občany oznámeno celkem 47 trestných činů.
Jedná se převážně o majetkové trestné činy,
trestné činy proti svobodě a o trestné činy
na úseku dopravy – maření výkonu úředního
rozhodnutí či ohrožení pod vlivem návykové
látky (jízda pod vlivem alkoholu nebo drog).
Z počtu krádeží vloupáním do rekreačních objektů a objektů jako takových bylo celkem 12
případů. Krádeží prostých bylo zaznamenáno
celkem 10 případů. Oproti předchozím letům
vzrostl zaznamenaný počet trestných činů
porušování domovní svobody (bez krádeží)
na 7 případů. Dále bylo zjištěno maření výkonu úředního rozhodnutí celkem ve čtyřech
případech a jízda pod vlivem alkoholu či drog
též 4×. Za zmínku stojí i případy podvodu, kdy
byly za rok 2014 evidovány celkem 4 případy.
Z trestných činů, které dělají problémy
v Rokytnici nad Jizerou, jde hlavně o krádeže
motorových vozidel, vloupání do nich, krádeže druhotných surovin a vloupání do rekreačních objektů. Vzhledem ke slabé zimní
sezóně v roce 2014 byl zaznamenán pokles
turistického ruchu a k odcizení motorového
vozidla v Rokytnici nad Jizerou nedošlo. Místa odcizení motorových vozidel se ale rozšířila

na přilehlá města Jablonec nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou. V roce 2014 byl zaznamenán
nárůst krádeží prostých, hlavně peněženek
a mobilních telefonů.
Na úseku přestupkového řízení byly Policií
ČR v Rokytnici nad Jizerou šetřeny přestupky proti majetku, proti občanskému soužití
a proti veřejnému pořádku. Dále jsou zde
průběžně řešeny přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Zde dochází hlavně k porušení rychlosti
jízdy vozidel v obci, kde řidiči nedodržují stanovenou rychlost 50 km/h. Za zmínku stojí, že
na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním
provozu bylo v katastru města Rokytnice nad
Jizerou v blokovém řízení vyřešeno celkem
157 přestupků.
Jelikož je Rokytnice nad Jizerou jedním
z velkých zimních středisek lyžařských sportů, přijíždějí do Rokytnice nad Jizerou v zimní
sezóně tisíce turistů. Právě proto se nejvíce
trestných činů a přestupků páchá právě v této
době. Nejvíce trestných činů evidujeme na
odlehlých, neosvětlených místech a parkovištích, kde dochází k trestným činům zejména
na úseku autokriminality. Problémem jsou
rovněž chátrající a opuštěné objekty, kde zloději zcizují druhotné suroviny – železný šrot.

K těmto objektům se vlastníci mnohdy ani
nehlásí a policie tyto objekty nemůže střežit
24 hodin denně. Stejným problémem jsou
i zřídka navštěvované a mnohdy obtížně dostupné rekreační objekty.
K bezpečnosti ve městě by jistě pomohl
kamerový systém, který by mohl monitorovat okolí centrálních parkovišť, okolí náměstí
a příjezdových cest. Kvalitní monitorovací systém by nejen pomohl objasňovat trestné činy
a přestupky spáchané v těchto místech, ale určitě by působil i jako prevence proti porušení
zákona.
Kladně můžeme hodnotit spolupráci s pracovníky místní správy a samosprávy, se strážníky městské policie a SDH Rokytnice nad Jizerou.
Děkujeme všem, kteří svojí prací přispěli ke
zvýšení bezpečnosti v našem městě.
Vedoucí oddělení:
• Npor. Bc. Josef Šelep
Územně odpovědní policisté:
• Prap. Karel Kučera
• Prap. Radek Novák
• Pprap. Roman Zelinka

Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2014
V sobotu 13. prosince 2014 se v hasičské
zbrojnici konala výroční valná hromada SDH Rokytnice nad Jizerou, v rámci které byla hodnocena činnost sboru za rok 2014. Valná hromada
byla po pěti letech opět volební, kdy byl zvolen
nový výbor sboru. Pro Vaši představu o práci dobrovolných hasičů Vám prostřednictvím
Rokytnického zpravodaje přinášíme informaci
o činnosti sboru v roce 2014. Zprávu o činnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů jste měli
možnost si přečíst v minulém čísle zpravodaje.
Náš sbor měl ke konci roku 116 členů, z toho
51 mužů, 39 žen a 26 mladých hasičů. V roce 2014
se přihlásila jedna nová členka, byli přihlášeni 3
mladí hasiči a bylo odhlášeno 9 mladých hasičů,
kteří dlouhodobě nenavštěvovali kroužek.
Výbor sboru se scházel pravidelně, vždy
první úterý v měsíci. V roce 2012 se sešel dvanáctkrát za dobré účasti. Kromě výborových
schůzí se členové pravidelně scházeli každý
pátek, kdy probíhalo i školení členů zařazených do jednotky.

Prevence
Preventivní činnost našeho sboru spočívala v loňském roce opět především v osvětové
a propagační činnosti. Během roku jsme pravidelně zveřejňovali informace o činnosti našeho
sboru v Rokytnickém zpravodaji a především na
našich internetových stránkách.
Rokytnický zpravodaj

5-6/2015

V rámci osvětové a propagační činnosti jsme
v roce 2014 pořádali v březnu den otevřených
dveří pro děti ze školní družiny, kdy si děti mohly
prohlédnout naši techniku a vybavení a v rámci
besedy se dozvěděly, co hasiči všechno dělají
a jak se chovat při vzniku mimořádné události.
V červenci a srpnu se také uskutečnily v naší
hasičské zbrojnici tři exkurze, a to pro děti z Dětského klubu Vonoklásek z Vonoklas, děti ze ZŠ
Hovorčovice a z SDH Ovčáry. Za přípravu a organizaci patří dík zejména Pavlu Slavíkovi, Lence
Smolové a Zdeňkovi Volfovi.
V roce 2013 nebyl žádný požadavek na zajištění preventivní požární hlídky.

Soutěže, výročí, partnerské akce
V roce 2014 jsme se ze soutěží zúčastnili
o krskové soutěže v požárním sportu, která se
konala v sobotu 24. května v Jablonci nad Jizerou. Do soutěže se přihlásilo 10 družstev mužů
a 4 družstva žen, která se utkala tradičně ve
dvou disciplínách – požárním útoku a v běhu
na 100 m s překážkami. Naše družstvo mužů se
umístilo na čtvrtém místě, pouhé 2,4 s za třetím,
a družstvo žen na místě druhém.
Ten samý den se naše družstvo účastnilo
Krajské soutěže ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel, která se konala ve Frýd
lantu. Umístění na pátém místě z osmi byl sice

horší výsledek než v loňském roce, ale i tak jsme
byli s výsledkem spokojeni.
O víkendu 27. 6. – 29. 6. se konalo Setkání
Rokytnic ČR 2014 v Rokytnici u Přerova. Bohužel
se nám nepodařilo do Rokytnice vyrazit v plné
početní sestavě jednoho soutěžního družstva,
ale pouze v pěti. 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 družstvo skončilo
na šestém místě. Nepovedený útok pak přinesl
poslední místo i v celkovém umístění.
Ve čtvrtek 14. 8. se dva naši členové Jan Kučera a Zdeněk Vlas zúčastnili závodu Českého
poháru v disciplínách T.F.A. Harrachovský Mamut 2014 („Nejtvrdší hasič přežívá“). Kluci si při
závodu sáhli na dno svých sil a i když nakonec
závod nedokončili, musím velmi ocenit jejich
odvahu se do závodu vůbec přihlásit.
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Co se týká hasičských oslav, zúčastnili jsme
se v neděli 18. května 2014 hasičské slavnosti
v Semilech, pořádané v návaznosti na VI. propagační jízdu SH ČMS 2014, která připomíná 150
let od založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech. Jako upomínku na propagační jízdu obdržel náš sbor od OSH Semily stuhu
k historickému praporu, pamětní list KSH a výroční medaili. Stuhy předával Ing. Karel Richter,
starosta SH ČMS.

Další již tradiční akcí, které jsme se účastnili
v sobotu 21. 6., byly Dny Wojcieszówa v polském
Wojcieszówě. V rámci této akce jsme předvedli
spolu s polskými kolegy zásah u dopravní nehody a pekli jsme na ochutnávku sejkory.
Na začátku července následovalo Dřevosochání ve Františkově s tradiční hasičskou slavností „Upálení Mistra Jana Husa“.

Děti a mládež
Zprávu o činnosti kroužku mladých hasičů
Vám přineseme v dalším čísle Rokytnického
zpravodaje.

Společenská a kulturní činnost pro
veřejnost i členy
V roce 2014 jsme pořádali, spolupořádali
nebo zajišťovali občerstvení na sedmi kulturních
a společenských akcích pro veřejnost – již tradiční Hasičský bál, Pašeráky, pálení Čarodějnic,
Dětský den, Pouť a Vánoční trhy. Novou akcí, na
které jsme pekli sejkory, prodávali občerstvení
a pomáhali městu s jejím pořádáním, byla červencová akce Krkonošská kuchyně.
Hasičský bál se konal 25. ledna 2014 opět
ve Sporthotelu Bohemia. Účast byla stejně
jako v minulém roce poměrně vysoká. Sjezd
pašeráků se konal 21. února 2014. Při této akci
jsme opět zajišťovali stavbu stánků a občerstvení. Pálení čarodějnic spojené se stavbou vatry
a s občerstvením jsme pořádali 30. dubna 2014.
Druhý víkend v červnu jsme zajišťovali občerstvení na Dětském dnu. Na konci července jsme
se účastnili již zmiňované nové akce Krkonošská
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kuchyně. 4. – 5. října se konala Rokytnická pouť,
v rámci které jsme stavěli stan a zajišťovali občerstvení. Poslední akcí roku 2014 byly v sobotu
6. prosince 2014 „Vánoční trhy“, kde jsme stavěli
stánky a zajišťovali občerstvení.
Z peněz vydělaných při těchto akcích, které
jsou hlavním zdrojem příjmů pro náš sbor, můžeme pořádat akce pro členy, nakupovat potřebné vybavení pro činnost sboru a zajišťovat
činnost kroužku mladých hasičů. Z vydělaných
peněz se také dle možností pořizuje vybavení pro jednotku města. V roce 2014
jsme zakoupili především 9 místný dodávkový automobil Citroen Jumper,
který nám vyřeší problém s přepravou
dětí na soutěže a také nám velmi pomůže při navážení materiálu při pořádání akcí. Je to v historii sboru první
vozidlo ve vlastnictví sboru. K tomuto
vozidlu se také musely pořídit zimní
pneumatiky a nová baterie. Dále jsme
zakoupili dva nůžkové skládací stany
3× 3 a 3× 6 m, které využívají především
mladí hasiči při závodech a využijeme
je také při pořádání akcí, nové dresy pro
mladé hasiče a externí harddisk pro zálohování fotografií.
Kromě příjmů z činnosti sboru byl
do minulého roku významným příjmem i pravidelný sponzorský dar od našeho dlouholetého
sponzora. Bohužel tato podpora v letošním roce
skončila a těžko budeme podobného sponzora
hledat. Od roku 2000 do roku 2013 jsme díky
němu nakoupili vybavení pro výjezdovou jednotku v hodnotě 1 590 000,- Kč. Poděkování za
to, že jsme tohoto sponzora v roce 2000 sehnali, že nám byl tak dlouho nakloněn a že se nám
díky němu podařilo profesionálně vybavit jednotku, patří hlavně veliteli Zdeňku Volfovi.
Kromě akcí pro veřejnost jsme v roce 2014
uspořádali také několik akcí pro naše členy –
dětský karneval pro děti, oslavu svátku sv. Floriána a svátku matek, oslavu výročí 135. let od
založení našeho sboru, výlet do Českého ráje,
zájezd do divadla a Výroční valnou hromadu.
V sobotu 3. 5. 2014 se konala pro členy oslava svátku sv. Floriána a svátku matek, při které
byly již tradičně předány nejen květiny všem
matkám i matkám čekatelkám, ale byly předány i dárkové balíčky našim členům ke kulatým
životním výročím.
Na konci prázdnin jsme uspořádali pro členy
oslavu výročí 135 let od založení našeho sboru.
Oslavu výročí pro veřejnost jsme se rozhodli
nechat až na 140 let, takže jsme toto půlvýročí
oslavili pouze v rámci sboru. Kromě grilování
masa byly připraveny pro děti různé soutěže.
V sobotu 20. září 2014 jsme vyrazili na dlouho připravovaný výlet pro členy, který připravil
zkušený turista Karel Mrázek. V 6.30 byl odjezd
od Růžku autobusem směr Český ráj. První zastávkou bylo motomuzeum v Borku pod Troskami, odkud jsme pokračovali na zámek Hrubá

Skála. Odtud jsme pěšky pokračovali přes skalní
vyhlídky na hrad Valdštejn a dále přes rozhlednu Hlavatici do Turnova. Z Turnova nás autobus
přesunul na oběd k Zrcadlové Koze v Dolánkách
u Turnova, kde jsme po dobrém obědě navštívili
Dlaskův statek. Poslední zastávkou byl pivovar
Svijany, kde byla kromě exkurze zajištěna výborná večeře a ochutnávka Svijanského piva.
Návrat na základnu byl v pozdních večerních
hodinách.
Ve středu 15. 10. 2014 uspořádal náš sbor pro
členy zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou.
V rámci Krakonošova divadelního podzimu jsme
tak měli možnost shlédnout představení Lháři
v podání divadelního souboru ŠAMU Štítina.
Poslední letošní akcí byla Výroční valná hromada.
V roce 2014 se náš sbor díky Katce Slavíkové zapojil opět do charitativní akce – sbírkové
preventivní akce Český den proti rakovině, kdy
jsme jako sbor získali prodejem žlutých kytiček
částku 4.909,- Kč, které budou využity na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině. Za tuto
akci jsme obdrželi děkovný certifikát.

Brigády
V roce 2014 se opět konaly pravidelné čtvrteční brigády, při kterých členové sboru odpracovali 641 brigádnických hodin. Poděkování za
pravidelnou účast patří hlavně Karlu Mrázkovi,
Zdeňku Chomaničovi, Pavlu Slavíkovi, Davidu
Srpovi, Honzovi Kučerovi. Při brigádách byla
hlavní činností údržba výzbroje, výstroje a opravy a údržba techniky. Kromě těchto brigád jsme
také zajišťovali stavbu a bourání velkoprostorového stanu v rámci jeho výpůjček. Celkově jsme
stan stavěli v roce 2014 - 7× (včetně našich akcí).

Závěr
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem,
kteří se v loňském roce a v uplynulých pěti letech
aktivně podíleli na činnosti sboru. Poděkování
patří také všem členům, kteří pracovali uplynulých pět let ve výboru sboru a v kontrolní a revizní radě.
Poděkovat bych chtěl také všem sponzorům
a příznivcům našeho sboru, kteří naší činnost
v roce 2014 jakoukoliv formou podpořili.
Ing. Petr Matyáš
starosta
SDH Rokytnice nad Jizerou
Pokud Vás činnost našeho sboru nebo zásahové jednotky zaujala a měli byste zájem
se členem sboru nebo jednotky stát, rádi Vás
mezi sebou přivítáme.
Bližší informace je možné získat e-mailem
na adrese hasici.rokytnice@seznam.cz, na
www.hasicirokytnice.cz nebo každý pátek ve
20 hodin v hasičské zbrojnici.
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KRKONOŠSKÉ

CYKLOBUSY
Přepravují pasažéry i s koly od 30. května do 28. září 2015
V sobotu 30. května 2015 proběhne oficiální zahájení cyklistické sezony v Krkonoších, kdy se napříč horami a podhůřím rozjedou již dvanáctým rokem Krkonošské cyklobusy.
Vozí pěší turisty a cykloturisty napříč Krkonošemi tak, aby měli příležitost v jednom dni poznat větší část regionu a večer se mohli zase cyklobusem vrátit zpět do místa svého dovolenkového bydliště.
Podle sdělení Miroslavy Chaloupské ze Svazku Krkonoše, koordinátorky této veřejné dopravy, jsou letos všechny základní linky autobusů
vybaveny přívěsy pro přepravu minimálně 25 jízdních kol.
Došlo k posílení linky ve směru Hradec Králové – Vrchlabí a zpět.
A to jak v počtu najetých kilometrů, tak i v množství přepravených jízdních kol. Autobus s vnitřní úložnou úpravou a s připojeným přívěsem na
lince Hradec Králové – Vrchlabí bude před hlavními prázdninami jezdit
každou sobotu, během dvouměsíčních letních prázdnin také navíc každý čtvrtek.
Všechny ostatní linky Krkonošských cyklobusů jezdí v červnu během víkendů. V průběhu letních prázdnin denně a v září jsou v provozu vždy ve čtvrtek, v sobotu a v neděli.
Cyklobusy křižují region od Harrachova po Žacléř. Zastavují na 138
autobusových zastávkách. Přepravují pěší turisty i cykloturisty s koly.
Jízdní řády Krkonošských cyklobusů naleznete na
jednotlivých autobusových zastávkách, na webových
stránkách dopravců, Libereckého či Královéhradeckého kraje či na www.krkonose.eu/cs/cyklobusy.
V informačních centrech nebo přímo v cyklobusech získáte propagační leták s jízdními řády, ale i s tipy na cyklovýlety.
Bližší informace naleznete na www.krkonose.eu.
Květen 2015, zpracovala D. Palátková

Novinky ze Základní školy
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje, je
měsíc červen a toto číslo zpravodaje je poslední před hlavními školními prázdninami. Chceme Vás zde proto stručně informovat alespoň
o některých činnostech, kterým se s dětmi věnovali učitelé a vychovatelky ve školním roce
2014/2015 kromě naší hlavní náplně – vzdělávání.
Vedle kulturních aktivit (divadelní představení, koncerty, besedy se spisovateli knih pro
děti), regionálních vycházek, různých soutěží
a exkurzí má u nás významné zastoupení sport
– jako příklad vybírám některé akce. Stejně
jako každým rokem proběhl pro děti 3. a 4. třídy a třídy speciální a praktické plavecký výcvik,
dále první a čtvrtá třída a speciální a praktická
třída absolvovaly dopravní hřiště. Podzimní
přespolní běh společně s dětmi z Jablonce nad
Jizerou se stává pěknou tradicí. Starší žáci se
účastnili turnaje v sálové kopané v Jilemnici.
Úspěšná byla účast dětí z prvního stupně v oblastním kole atletického trojboje – postoupily
do okresního kola, které bude probíhat v čer
vnu. Zdárně proběhl týdenní lyžařský kurz pro
pátou třídu a speciální a praktickou třídu. Letos byl navíc organizován tento kurz i pro šesRokytnický zpravodaj
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tou třídu, která ho v předchozím školním roce
díky špatným sněhovým podmínkám nemohla
absolvovat. S ohlasem se setkaly i závody na
běžkách U Kapličky. Starší žákyně se probojovaly do okresního kola ve volejbalu. Žáci 6. – 9.
třídy příkladně reprezentovali školu v atletických závodech Pohár Rozhlasu. Paní učitelka
Ing. Ivana Gebrtová i letos připravila pro 9. třídu sportovní kurz, kde si všichni vyzkoušeli
kromě jiného jízdu na raftech a obří houpačku.
Zdárně proběhl i cyklokurz s ubytováním na
chatě Jizerka 2, pro žáky 7. třídy ho připravila
paní učitelka Ing. Ivana Gebrtová a Mgr. Renata
Vácová. Obě paní učitelky na začátku června
budou ještě pro 8. třídu organizovat třídenní
zdravotní kurz. Stejně jako v předchozích letech i letos velice děkujeme panu Šilhavému
za pomoc při sportovních kurzech. Poděkování
patří i všem rodičům, kteří pomáhali s převozem zavazadel.
Naše děti s vynikajícími úspěchy reprezentují školu v soutěži Hlídky mladých zdravotníků, věnují se jim v této oblasti paní učitelky
Ing. Ivana Gebrtová a Mgr. Renata Vácová.
Z dalších akcí stojí jistě za zmínku přednášky a besedy na téma „Prevence, šikana, vanda-

lismus a trestní zodpovědnost“, které vhodnou
formou pro všechny třídy na žádost školy připravuje sociální odbor z Jilemnice a Policie ČR
ze Semil. Pro všechny třídy byly také zorganizovány besedy týkající se třídění odpadu. Počasí přálo vystoupení „Sokolníků“ na fotbalovém hřišti, kterého se s naší školou zúčastnily
i obě mateřské školy.
Pro vycházející žáky byly připraveny akce
jako besedy se zástupci ÚP a návštěva Veletrhu
EDUCA v Liberci.
Rozvíjí se nám spolupráce s ISŠ ve Vysokém
nad Jizerou, kde jsme se zúčastnili projektu
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ – žáci druhého stupně se zde postupně
účastnili projektových dnů zaměřených na
údržbu a opravu jízdních kol, bezpečnou jízdu
na silnici a na experimenty s elekrostavebnicí.
Dále jsme se v tomto školním roce stali partnery projektu „Zdravý životní styl“. Díky této
aktivitě byly pro děti naší školy jednak organizovány v několika blocích besedy na téma první pomoc a zdravá výživa, jednak jsme zdarma
získali šest jízdních kol.
Díky aktivitě paní učitelky Mgr. Renaty Vácové se žáci naší školy zúčastnili a stali se úspěš-
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nými řešiteli v soutěžích „Logická olympiáda“,
„Finanční gramotnost“ a „Mezinárodní matematická soutěž PANGEA“.
I v tomto školním roce běžely projekty –
Ročníkové práce, Pomáháme opuštěným
psům, Mléko do škol, Ovoce do škol, pokračujeme dále i v úpravě školní zahrady.
O všech uvedených i dalších akcích pravidelně informujeme na webových stránkách
naší školy.
Ve dnech 13. – 16. 4. 2015 vykonávala Česká školní inspekce Libereckého inspektorátu
na naší škole inspekční činnost. Předmětem
inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání,
které je poskytováno na naší škole, dále zjiš-

ťování a hodnocení souladu ŠVP s RVP pro základní vzdělávání. Byl kontrolován chod školy, účetnictví, školní stravování, vybavenost
a hospodaření školy a veškerá dokumentace.
Jsme velice rádi, že nebyly shledány žádné nedostatky a naše práce byla oceněna kladnými
vyjádřeními. Celková inspekční zpráva bude
po uplynutí zákonné lhůty v červnu zveřejněna na webových stránkách školy.

Absolventi naší školy
ve školním roce 2014/2015
V letošním školním roce ukončilo na naší
škole základní vzdělání v devátém ročníku 22
žáků, kteří si podali přihlášky na střední školy a SOU. Všichni byli na základě prospěchu

a výsledku přijímacích zkoušek přijati v prvním kole přijímacího řízení. Po prázdninách
tedy nastoupí jedna žákyně na gymnázium,
13 žáků na SOŠ a 8 žáků na SOU. Speciální třídu ukončily dvě žákyně. Dále z 5. třídy odcházejí dvě děti na víceleté gymnázium. Za celou
školu jim všem přeji, ať jsou na svých nových
působištích spokojeni a ať se jim daří.
Závěrem všem dětem a zaměstnancům
školy děkuji za celoroční práci a přeji krásné
a příjemné prázdninové dny. Mějte se pěkně
a v září na shledanou.
BZ

OKRESNÍ KOLO HMZ 2015
Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků se konalo 19. 5. 2015 v Jablonci nad Jizerou.
Soutěže se zúčastnilo 19 hlídek a ty naše se
v okresní konkurenci rozhodně neztratily.
V kategorii I. stupeň děti obsadily 1. místo, v kategorii II. stupeň našim dětem patřilo 1. a 5. místo.
Obě hlídky, které byly první, postupují do krajského kola v Mostě.
BLAHOPŘEJEME!

SPORTOVNÍ KURZ 9.A 2015
Třída 9. A absolvovala ve dnech 5. - 7. 5. sportovní
kurz. Náplní byl:
a) rafting na Jizeře ze Železného Brodu do Dolánek
b) geocaching a lanové centrum na Mýtě
c) obří houpačka a lezecká stěna

CYKLISTICKÝ KURZ 7.A 2015
Ve dnech 13. – 15. 5. proběhl cyklistický kurz 7. A
třídy na Jizerce.
Ivana Gebrtová
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Dolní Mateřská škola
SPORTOVNÍ ŠKOLA v MŠ DOLNÍ
Celé jaro probíhá v naší MŠ celostátní projekt Škola sportu, kde si pod vedením profesionálních trenérů a odborníků děti vyzkoušely již celou řadu sportů.
Děti cvičení velice baví a nás, učitelky, zaujala hravá forma projektu a metodika, kterou
děti velice rychle získávají základy různých sportů (kopaná, volejbal, košíková…).
Jsme rádi, že budeme v projektu pokračovat i nadále.

Zápis do MŠ DOLNÍ ROKYTNICE rok 2015 / 2016
 Zápis se koná v průběhu měsíců
května a června
• Školka rodinného typu se sportovně turistickým zaměřením
• Školka má 3 oddělení – naším cílem bylo
vytvořit dětem barevnou školku
• Velkou výhodou školky je velká rozlehlá
zahrada, která obklopuje celou budovu a
zajišťuje dětem klidné místo na hry :
»» Lesopark slouží pro environmentální výchovu
»» Malý lesík systém lan
»» Hřiště na kopanou, košíkovou; dopadové
plochy jsou vyrobeny ze 4soft pro měkký
dopad – je to jeden z nejbezpečnějších
povrchů pro předškolní děti
»» Herní část: hrad Kamelot, trampolína,
2 pískoviště
»» Klidová část, kde např. v pěkných dnech
děti cvičí jógu
»» Dopravní hřiště: kruhový objezd, 4 křižovatky, železniční přejezd, 5 přechodů
pro chodce…
Další velkou výhodou školky je blízkost
lyžařských areálů (200m) – děti, které absolvují lyžařský kurz, pak lyžují místo zimních
vycházek (lyžování je dobrovolné – děti, které
Rokytnický zpravodaj
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nelyžují, mají program ve školce – chceme,
aby se lyžování stalo pro děti zábavou, proto
je dobrovolné)

 Co nabízíme dětem:
• Keramickou dílnu v MŠ
• Sportovní školu, která probíhá celé jaro za
účasti kvalifikovaných trenérů
• Dopravní výchovu na dopravním hřišti
v areálu MŠ
• Angličtinu v MŠ – zapojili jsme se do projektu EU angličtina podle osnov Wow! Probíhá
4x týdně v 25minutových cyklech formou
hry, která děti baví, a tak nevnímají, že se
vlastně učí
• Turistické výlety, aerobic, jógu pro děti, atletické dny, lyžařský výcvik, lyžování místo
zimních vycházek
• Plavecký výcvik – 10 lekcí v bazénu v Jilemnici
• Vlastní divadelní představení
• Přípravu salátů a pomazánek, pečení koláčů a cukroví…
• Návštěvu divadelních představení, výlety
za poznáním: do ZOO…

www.msrokytnice.skolniweb.cz

Náš ŠVP má název „Putování se Sluníčkem za krásami světa“. Z jeho názvu vychází
i logo školky, které je umístěno nad hlavním
vchodem.
• Při výchovně vzdělávací práci využíváme
některé prvky z montessori školy
• Byli jsme oceněni v několika výtvarných
soutěžích
• Zvítězili jsme v krajské sportovní olympiádě pro MŠ
• Každoročně spolupracujeme s odborníky
na screeningové vyšetření očních vad dětí
z MŠ
• Spolupracujeme s Domem pečovatelské
služby, s Domem Senior, ZŠ Rokytnice nad
Jizerou, ZUŠ Jablonec nad Jizerou, DDM
Pod Střechou
• V MŠ je zajištěna logopedická péče paní
Mgr. Ivanou Tadrovou
Propagujeme zdravý životní styl, proto
i stravování v MŠ je v tomto duchu. Učíme
děti chránit přírodu a vážit si jí – každé dítě
v MŠ např. ví, že voda je vzácná, je důležité s ní šetřit a chránit ji. (Zapojili jsme se do
„Celosvětové ochrany vody“ společně se 450
městy světa, jako je např. San Diego, Montreal,
Buenos Aires…).
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Horní Mateřská škola

Nechce se tomu věřit, ale pohled do kalendáře je opravdu neomylný. Čeká nás poslední
měsíc tohoto školního roku a s ním poslední
zprávičky z naší „žluté školičky“. Závěrečné
čtvrtletí školního roku je pravidelně nabyté
mnoha akcemi. My jsme ho odstartovali Velikonočním odpolednem s rodiči, kdy se malování
vajíček zúčastnili nejenom maminky, tatínkové, sourozenci, ale i babičky a dědečkové. Toto
kreativní odpoledne jsme si všichni opravdu aktivně užili a výsledkem byly nádherné, různými
technikami zdobené kraslice, které si dětičky
a jejich dospělý doprovod v podvečerních hodinách odnášely domů.
Předposlední dubnový týden byl tzv. „Aprílový týden“, kdy to v naší školce každý den zářilo jinou barvičkou na dětském oblečení – žluté
pondělí, zelené úterý, červená středa, modrý
čtvrtek a černo – bílý pátek. V převlecích jsme
pokračovali i další týden – poslední dubnový
den jsme měli školku plnou ježibab, ježidědků,
čarodějů a čarodějnic. Jaké bylo překvapení
dětí, když na balkonu školky našly ohořelý dopis od čarodějnice Merlin, která děti poslala na
čarodějnickou cestu, na které měly plnit úkoly.
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Odměnou dětem byl nalezený poklad ukrytý
v truhličce.
7. května jsme navštívili místní Sbor dobrovolných hasičů. Děti měly možnost prohlédnout
si interiér hasičského auta, aktivně se podílely
na hašení „požáru“, oblékly si záchrannou masku. Největší překvapení, obzvláště pro kluky,
nás ale čekalo na úplný závěr. Kromě omalovánek a bonbonů nás dvě hasičská auta dovezla
až ke školce a na rozloučenou nám ještě zahoukala!!! Nadšení dětí bylo obrovské. Tímto bychom chtěli poděkovat manželům Slavíkovým,
paní Smolové a panu Srpovi za jejich ochotu
a nadšení.
Následující týden nás čekala besídka k Svátku maminek. Děti si pro své nejmilejší připravily
pásmo básniček, písniček, zveršovanou pohádku O červené Karkulce a na závěr dáreček. V kulturním duchu jsme pokračovali i druhý den,
kdy jsme v místním kulturním domě navštívili
pásmo písní a básní brněnského divadélka Kuk
a Cuk.
Vyvrcholením tohoto týdne byl výlet do Mirakula v Milovicích. Přestože to po příjezdu do
parku nevypadalo moc optimisticky – pršelo

a byla zima, náladu nám to nezkazilo. Po půl
hodině na nás vykouklo sluníčko a my jsme
si mohli naplno užívat lákadel tohoto areálu.
Usoudili jsme, že tento výlet si na 150 % užily
nejen děti, ale i dospělácký doprovod z řad pedagogů, personálu, rodičů ba i prarodičů.
A co nás čeká a nemine v červnu? Výlet na
horskou chatu Dvoračky, kde si děti nejen opečou buřty, ale dokonce tam i přespí, dětský karneval na naší zahrádce a maturita předškoláků
s následným přespáním a rozloučením se se
školkou.
Co říci závěrem… Našim předškolákům popřát šťastné vykročení do nové životní etapy
a vám všem krásné a sluníčkem zalité prázdniny.
V novém školním roce 2015-2016 opět na
shledanou!!!
Dětičky a kolektiv pracovníků
ze „žluté“ školičky
Všechna fota z akcí na
www.slivinka.rajce.idnes.cz
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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ NOČNÍ ZUBNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Oznamujeme, že ke dni 1. června 2015 je zrušen provoz zubní pohotovostní služby v nočních hodinách (so, ne, sv – od 18.00 do 06.00
hodin) v Liberci.
V rámci veřejné zakázky „Rozšíření pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje“ byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka MUDr. Ahmada Abu Bakera, IČ 72067462. Dne 13. 3. 2015
byla mezi Libereckým krajem a MUDr. Bakerem uzavřena Smlouva o zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje č. OLP/3357/2014. Na základě smlouvy MUDr. Baker zajišťoval
zubní pohotovostní službu ve dnech soboty, neděle, svátky v ordinační
době od 18.00 do 06.00 hodin ve své ordinaci na adrese Boleslavova
1136/4, 460 06 Liberec.
Za období od 4. 4. do 26. 4. 2015 bylo v zubní ordinaci v době noční
pohotovostní služby ošetřeno celkem 172 pacientů. Největší vytíženost
zubní pohotovostní služby byla v době do půlnoci. Množství pacientů
žádajících akutní ošetření značně přesáhlo kapacitní stavebně-technické možnosti ordinace a navazujících prostor. Přes veškerou vynaloženou snahu se MUDr. Bakerovi nepodařilo zajistit dostatečné personální
zabezpečení pro výkon pohotovostní služby. Z uvedených důvodů pro-

to MUDr. Baker požádal o ukončení smlouvy o zajištění zubní pohotovostní služby.
Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o zajištění rozšíření pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého
kraje č. OLP/3357/2014 schválila Rada Libereckého kraje usnesením
č. 875/15/RK dne 19. 5. 2015.

 Současná organizace a zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství v Libereckém kraji
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
Pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou
• Krajská nemocnice Liberec, a.s. – zubní ordinace Jablonecká ul. 15
(budova LDN), Telefon: 485 102 379
Pro okresy Semily a Česká Lípa
• Zubní pohotovostní službu zajišťují poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubní lékařství dle rozpisu ve svých ordinacích. Rozpisy
jsou uveřejňovány na webových stránkách krajského úřadu a v ordinacích zubních lékařů.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky 8.00 – 12.00 hod. (zajišťují soukromé ordinace stomatologů dle rozpisu):
6. – 7. 6. 2015
13. – 14. 6. 2015
20. – 21. 6. 2015
27. – 28. 6. 2015
4. – 5. 7. 2015
6. 7. 2015
11. – 12. 7. 2015
18. – 19. 7. 2015
25. – 26. 7. 2015
1. 8. – 2. 8. 2015
8. 8. – 9. 8. 2015
15. 8. – 16. 8. 2015
22. 8. – 23. 8. 2015
29. 8. – 30. 8. 2015

MUDr. Jiřina Machová
MUDr. Marie Folprechtová
MUDr. Aleš Malý
MUDr. Hynek Štilec
MUDr. Dana Mařasová
MUDr. Diana Ursachi Stránská
MUDr. Miroslav Michálek
MUDr. Jana Pokorná
MUDr. Jana Hrbková
MUDr. Marie Folprechtová
MUDr. Dana Mařasová
MUDr. Aleš Malý
MUDr. Jana Hrbková
MUDr. Irena Štilcová

Horní Branná 3, tel. 481 584 215
Horní 164, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 876
Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 393
Pošepného 263, Jilemnice, tel. 736 452 716
Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096
Roztoky u Jilemnice 240, tel. 724 240 287
Harrachov 252, tel. 481 529 241
Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621
Jablonec nad Jizerou 321, tel. 481 591 103
Horní 164, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 876
Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096
Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 393
Jablonec nad Jizerou 321, Jablonec nad Jizerou tel. 481 591 103
Pošepného 263, Jilemnice, tel. 736 452 716

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

Letní provoz lanové dráhy Horní Domky
bude zahájen červnovými víkendy, a to od 6. 6. 2015.
Od 29. 6. do 30. 8. 2015 bude lanovka v provozu denně,
od září pak opět pouze o víkendech.
Pohodové léto přeje všem tým pracovníků Spartak Rokytnice, a. s. a těšíme se na viděnou u lanovky!
Rokytnický zpravodaj

5-6/2015

13

Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
• 6. 6., 14:00 | Pohádkový dětský den - areál přírodního divadla
- děti zdarma, dospělí 30,- Kč
• 6. 6., 8:00 – 19:00 | 1. jarní ročník turnaje v nohejbalu trojic –
volejbalové hřiště TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, startovné:
300,- Kč/ družstvo
• 2. 7. – 6. 7. | Dřevo-socho-kování – u Starého kravína ve Františkově
• 25. 7., od 13:30 | Krkonošská kuchyně a jiné speciality – na
Dolním náměstí

 Paseky nad Jizerou
• 20. 6., 14:00 | Pohádkový les – na jednotlivých stanovištích se
děti setkají s pohádkovými bytostmi a vyrobí si keramický zvoneček
• 31. 7. – 2. 8. | Pasecké hudební slavnosti – Kostel sv. Václava

 Jablonec nad Jizerou
• 13. 6. | Jablonecký country festival – areál městského parku
v Pilišťatech. Vystoupí FOUS, KTP, VOBUTY, NABOSO
• 4. 7. – 5. 7. | Jablonecká Svatoprokopská pouť – náměstí –
pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení

 Harrachov
• 5. 7., 19:00 | Koncert houslisty Františka Lamače – kostel sv.
Václava – v rámci programu zazní české a světové evergreeny
• 18. 7. | 12. Harrachovské pivní slavnosti - ukázky ruční výroby
skla, hudební program, soutěže, tombola, občerstvení a Zlatou
pečetí oceněné harrachovské pivo
• 22. 7. – 25. 7. | Svatoanenské dřevosochání – areál pensionu
Bílá Voda – v sobotu 25. 7. bude akce zakončena dražbou dřevěných výtvorů. Soutěže, sokolníci, hudba.

 Jizerka
• 25. 7., 10:00 – 17:00 | Anenská sklářská slavnost na Jizerce
2015 – lidová řemesla a trhy

 Příchovice – areál U Čápa
• 13. 6. | Slavnost pod majákem J. Cimrmana – spanilá jízda
k 10. výročí cyklostezky na historických kolech, slavnost, dobové kostýmy, živá hudba
• 14. 6. | Horská teniska – Už podruhé se kolem Čápa rozběhnou ženy se svými psími miláčky. Čeká je 5,6 km dlouhá zvlněná
trať. Závod je pouze pro ženy!
• 20. 6. | Příchovická pouť – na návsi u kostela sv. Víta – atrakce,
občerstvení, hudba
• 4. 7., 17:00 | Jaroslav Hutka na Štěpánce – koncert známého
českého písničkáře – na paloučku u kříže
• 11. 7. – 12. 7. | Gotika na Štěpánce – ukázky historického šermu, gotická hudba, program pro děti
• 11. 7. | Rally Bohemia – automobilová soutěž, mistrovství ČR
• 25. 7., 16:00 | Folk na Štěpánce – folkový podvečer se známými
písničkáři

KRKONOŠSKÁ

KUCHYNĚ
a jiné speciality
25. 7. 2015 na Dolním náměstí
PROGRAM:

13:30 – 14:30 Krkonošská dechovka
14:30 – 15:00 Jilemský spolek paní a dívek
15:15 – 16:00 Loutkový soubor ROLNIČKA – pohádka pro děti
Cvičení a tančení s plyšáky
16:00 – 16:40 Kouzelník s klaunem
17:00 – 18:00 Country kapela Naboso
18:30 – 19:30 Pop-rocková kapela S /nad/váhou
20:00
Rocková kapela Adaptace

Program pro děti

Nafukovací skákací hrad

Malování na obličej

Kresby křídami

Srdečně Vás všechny zveme!!
Změna programu vyhrazena.

• 6. 7., 18:00 | Koncert u příležitosti státních svátků Cyrila a Metoděje
a Mistra Jana Husa – evangelický kostel v Křížlicích

 Semily
• 13. 6., 17:00 | Čáry máry – muzejní noc – Muzeum a Pojizerská galerie
Semily
• 23. 6., 17:00 | Hovory nad otevřenou Biblí - Muzeum a Pojizerská galerie Semily
• 26. 6. – 28. 6. | Semilská a staročeská pouť – Park Ostrov

 Martinice v Krkonoších
• 13. 6., 10:00 – 18:00 | Legiovlak – replika vlaku našich legionářů
v Rusku – nádraží Martinice

 Jilemnice
• 10. 6., 19:00 | Přijela pouť – zábavný pořad českých travesti skupin Screamers a Techtle Mechtle, vstupné: 250,-/ 230,- Kč.
• 20. 6., 14:00 | Možná přijde i Karel… aneb Třikrát Jilemnice
– vernisáž výstavy jilemnického rodáka Karla Šebka – Galerie
V kotelně
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DŘEVO
SOCHO
KOVÁNÍ 2015
ČTVRTEK 2. ČERVENCE
• 14.00 – Slavnostní zahájení za účasti pána
hor Krakonoše, starosty města Rokytnice
nad Jizerou, mažoretek z DDM
• 14.30 – jízdy na koních
• 16.00 – žonglování s Míšou
• 17.00 – Loutkové divadlo Matýsek „O kominíku Josífkovi“
• 18.00 – dětská diskotéka při reprodukované hudbě
• 20.30 – ohnivá šou

PÁTEK 3. ČERVENCE
• 11.00 – zahájení ukázek starých řemesel
v budově Starého kravína
• 13.00 – otevření buřanského mlýna úvodní
slova pan Janata bývalý majitel
• 15.00 – přednáška „Podoby Krakonoše“,
Mgr. Libor Dušek, etnolog Krkonošského
muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí
• 18.00 – diskotéka hraje a uvádí p. Sask

SOBOTA 4. ČERVENCE
• 13.00 – 18.00 – otevření historických
prostor Buřanského mlýna s laskavým
svolením pana mlynáře
• 14.00 – ukázka historických aut a Jilemský
spolek paní a dívek
• 14.30 – poudačky a hraní na flašinet
M. Hnyk
• 15.00 – divadlo Poniklá „Zkrocení zlé
Kateřiny“
• 20.00 – koncert country kapely Naboso

NEDĚLE 5. ČERVENCE

POJĎME SI HRÁT
MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA A WORKSHOP
VÝSTAVA MODELŮ
LETADEL
LODÍ
VLÁČKŮ
AUT
WORKSHOPY PRO VELKÉ I MALÉ
UKÁZKA
LETECKÉ AKROBACIE
RC AUTA
AUTODRÁHA

SOBOTA 27.6.2015
OD 9:00 HOD

TĚLOCVIČNA
ZŠ ROKYTNICE NAD JIZEROU

Petr Petříček, MOTO-SERVIS, Jablonec nad Jizerou 316
(vedle čerpací stanice Belda/Agip)

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

INZERCE

• 10.00 – výlet ke stromkovické kapličce
• 13.00 – 18.00 – otevření historických
prostor Buřanského mlýna s laskavým
svolením pana mlynáře
• 16.00 – Paralen-I-Ibalgin
• 18.00 – koncert skupiny Synové výčepu

KŽM ROKYTNICE NAD JIZEROU POŘÁDÁ

PONDĚLÍ 6. ČERVENCE
• 13.00 – Tradiční hasičská slavnost „Upálení
Mistra Jana Husa“, oživlé obrazy kostnické
exekuce, ukázky hasičské historické techniky, k dobré náladě hraje DJ Václav Ullrich
• 13.00 – 18.00 – otevření historických
prostor Buřanského mlýna s laskavým
svolením pana mlynáře
• 16.00 – Slavnostní ukončení dřevosochání
za účasti pána hor Krakonoše a starosty
města Rokytnice nad Jizerou
Změna programu vyhrazena.
Rokytnický zpravodaj
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kontakt tel. 739 159218
Prodejna a servis skůtrů KENTOYA, YUKI
Prodej dílů a příslušenství všech značek
www.tmmoto.cz
info@tmmoto.cz
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Městská knihovna
Nové knihy v květnu
Romány pro ženy + společenské a psychologické romány:
»» Keleová-Vasilková – Kouzlo
všednosti
»» Hošková – Láskobraní
»» Soukupová – Pod sněhem
»» Mlynářová – Dokud držím pohromadě
»» Young – Dublin Street
»» Roberts – Modré z nebe
»» McKinley – Se zatajeným dechem
»» Carr – Útěk do Virgin River
»» Buresch – Když je láska slepá
»» Harrison – Tichá žena
»» Redfearn – Zavři očka svý
»» Dueňas – Čas mezi šitím (Španělsko, špionáž, láska)

»» Clement – Ukradené modlitby
(Mexiko, kruté životní podmínky
žen na venkově)
»» Maher – Pole (Irsko 80.léta, chlapecké dospívání)
»» Albom – První telefonát z nebe
(láska, minulost, víra)
Humoristické romány:
»» Wiles – Pravidla péče o dřevěné
podlahy
»» Glattauer – Není zač
»» Šimáček – Charakter
»»
Historické romány + autobiografie, skutečné osudy:
»» Vondruška – Husitská epopej II.

»» Václavek – Železné včely (Německo před 2. sv. válkou, z pohledu
obyčejných lidí)
»» Waltari – Krvavá lázeň (Evropa
v 1. pol. 16. stol., putování a dobrodružství dvou přátel)
»» Follett – Muž s podivnou minulostí
(Londýn 1914, anarchisté, dobrodružství, láska)
»» Qais – Pevnost devíti věží. Příběh
afghánské rodiny
»» Athvál – Ve jménu cti (příběh
o šokující vraždě ze cti)
»» Frankl – A přesto říci životu ano
(koncentrační tábor osobním
pohledem psychologa)
»» Ivančáková – Velké holky nepláčou

(slovenská dívka obětí drogové
mafie)
Napětí, detektivky, thrillery,
dobrodružství:
»» Nesbo – Policie
»» Cook – Vražedná aplikace
»» Gerhardsen – Spi, děťátko, spi
»» Harris – Vražda v Greenwich Village
»» Gardner – Neboj se
»» Jungstedt – Temný anděl
»» Clark – Každý něco skrývá
»» Hamerová – Klejinčino tajemství
»» Šimková – Uvězněni
»» Weir - Marťan

Nové knihy na červen
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Kleypas – Jezero snů
»» Moriarty – Na co Alice zapomněla
»» Dušková – Kavky nad městem
»» Hošková – Horko domácího krbu
»» Faltová – Na slzy nezbyl čas
»» Ranald – Sestrám by se milenci
krást neměli
»» Spielman – Seznam tajných přání
»» Young – Jamaica Lane
»» Gilbert – Podpis všech věcí
»» Filan – Klimtův polibek
»» Macgregor – Jak to vidí Milo
»» Oksanen – Očista
»» Cusk – Arlington Park

»» Kostka – Štěstí a bolest (M)
»» McEwan – Nevinný (M)
Pro mladší dospělé:
»» Green – Příliš mnoho Kateřin
»» Hoover – Ztracená naděje
»» Nelson – Nebe je všude
Autobiografie a skutečné
osudy:
»» Devátá – Vůně posečené trávy
(vzpomínky známé humoristky)
»» King – O psaní (Memoáry o řemesle)
»» Schovánek – O kolečko míň (Můj
život s autismem)
»» Lindhout – Dům v nebi (Vzpomínka

na únos, který změnil vše)
»» Laxová – Dopis Alexandrovi (holocaust – záchrana židovských dětí)
»» Davies – Útěk od ďábla (útěk mladé
ženy z kruhu násilí)
»» Bissinger – Den otce (Cesta do
srdce a duše mého výjimečného
syna)
Napětí, detektivky, thrillery:
»» Cole – Pomsta
»» Connelly – Bohové viny
»» Patterson – Soukromá pravidla
»» Hjorth – Učedník
»» James – Mrtvá jako ty
»» Parsons – Škůdce (lékařský t.)

»» Fitzpatrick – Černý led (romantický t.)
Populárně-naučné knihy:
»» Co děti nejvíc potřebují (Matějček)
»» Zahrada pro zvířecí návštěvníky
(Oftring)
»» Pět stupňů připoutanosti (Ruiz)
»» O umění válečném (Sun)
»» Drůbež na vašem dvoře (Prombergerová)
»» Letadla, můj osud (Čech)
»» O strachu a odvaze (Livingston)

 Dovolená v městské knihovně – léto 2015 : 13. 7. – 13. 8.
•
•
•
•
•
•
•
•

Knihovna v číslech roku 2014

•

• Knihovna měla k 31. 12. 2014 zaevidovaných celkem 15.901 knihovních jednotek
• Přírůstky: 645, z toho koupě: 460, dary: 185 (dary čtenářů, MK ČR
projekt Česká knihovna)
• Přírůstky v dětském oddělení: 147 (naučné: 19, beletrie: 128)

•
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Přírůstky pro dospělé: 498 (58 naučné, 440 beletrie)
Úbytky: 867 knih a brožur vyřazeno z fondu (zastaralé)
Knihovna čtenářům nabídla 12 titulů periodik
Registrovaných čtenářů je celkem 341, to je 12 % z celkového počtu obyvatel města.
Děti do 15 let: 131, ženy a dívky: 260, muži a chlapci: 81
Návštěvy: 2.638 (fyzické, v rámci půjčování)
Webové stránky: 2.872 návštěv
On-line katalog: 175 vstupů (celkem 1.671 dotazů - vyhledávání titulů).
Výpůjčky celkem: 10.000, což je průměrně 29,32 výpůjček na 1 registrovaného čtenáře. Nejvíce se půjčuje beletrie pro dospělé: 7.203 (romány), beletrie pro děti: 1.394 a naučná literatura pro dospělé: 1.198
(naučná pro mládež: 205, periodika celkem: 935)
MVS: 48 výpůjček vyžádáno z jiných knihoven (naučná spec. literatura, chybějící beletrie pro studující), 4 výpůjčky byly poskytnuty jiným
knihovnám (Harrachov)
5-6/2015

Rokytnický zpravodaj

Společenská
kronika

Klobouk dolů – 1. část

Životní jubileum
slaví v měsíci
květnu a červnu 2015
tito naši spoluobčané:
80 let

Ryba Miroslav
Hartigová Irena
Vránová Zdeňka
Szabová Helena
Pohořalá Ludmila
Zlámalová Jaruška
Prokopová Mária

81 let

Vittek Rudolf
Salačová Milena
Hanoutová Helena

82 let

Erlebach Herbert
Jiřičková Miloslava

83 let

Drdolová Waltraud
Jäckelová Gertruda
Herberová Anna

84 let

Lukeš Karel

85 let

Dumková Jarmila
Dohnalová Věra
Marek Vladimír

86 let

Kousalová Anna
Paulů Hermina
Opočenská Drahomíra
Hájková Věra

87 let

Jará Jaruška
Jón Josef

88 let

Pluchová Květuše

89 let

Motyčková Marie

91 let

Radoňská Emilie

92 let

Knopová Lidmila
Hájková Emilie

101 let Lukšová Anna

Všem oslavencům
blahopřejeme!
Rokytnický zpravodaj

Máte slovo

5-6/2015

Vážení občané, asi jsem něco nepochopil.
Na jedné straně, jako bývalý starosta Rokytnice,
jsem na sebe převzal miliónové dluhy města, které jsem navzdory všem pomluvám v žádném případě nezpůsobil ani nezavinil. Ale naopak, celý
dluh kolem 500 mil. korun jsem kompletně vyřešil. Před exekucí a dražbou městského majetku
v rámci oddlužení města jsem osobním vyjednáváním s nejvyššími představiteli našeho státu vyčlenil a tím i pro Rokytnici zachránil radnici, obě
školy, školky, kulturní dům a ČOV. Za tu čističku
jsem si šel málem sednout, protože každý dobrý
skutek musí být po zásluze potrestán. Patří mi to.
V dobách největšího zadlužení města jsem
získal 50 mil. Kč na dostavbu Dolního náměstí
a státní dotaci 60 mil. Kč na výstavbu bytových
jednotek. Aktivním vyjednáváním se podařila
kompletní kabelizace města včetně integrovaného záchranného systému za 230 mil. Kč. Za tuto
akci jsem trestně stíhán nebyl.
Zahájil jsem rekonstrukci hřbitovních zdí
a smuteční síně. Opravil jsem kulturní dům. Vymyslel jsem si a vyvěsil rokytnický prapor. Provozovali jsme VaK a tím jsme mohli držet výši
vodného a stočného na té nejnižší možné hranici, bez ohledu na evropské a světové tržní ceny.
Kdyby mě zastupitelé nechali dostarostovat celé
mé volební období, tak jsem určitě stihl dokončit
zdravotní středisko v kulturním domě a položit
asfaltový koberec na cesty ve Františkově a do
Vilémova. Měl jsem vyjednané peníze a dotace na
rekonstrukci ZŠ za 52 mil. Kč. Výstavbu nového pečovatelského domu za 36 mil. Kč. Výstavbu nové
sportovní haly, místo stávající staré tělocvičny při
ZŠ na náměstí, a nákup nové Tatry pro hasiče. Byl
připraven investor pro zasněžování a výstavbu
sedačkové lanovky v areálu Studenov na propojení s Harrachovem. Byla před podpisem připravena státní dotace 20 mil. Kč na další rozšíření
vodovodních sítí. Určitě bych se pokusil o zkušební hlubinný vrt, který by měl potvrdit přítomnost
termální teplé vody v poměrně malé hloubce.
Na to by určitě navazovala výstavba komplexu

termálních koupališť. Po oddlužení města byl připraven investiční záměr, který by v budoucnosti
zajišťoval příjem až jeden milion korun denně do
rozpočtu města. Nemusím zdůrazňovat, co by takové finanční prostředky znamenaly pro rozvoj
města a zaměstnanost rokytnických občanů. Od
roku 1963 mám připravenou maketu rozhledny
nad Strážníkem atd.
Pak stačilo jedno zvednutí ruky v zastupitelstvu a všechno bylo jinak. Tu ruku zvedl můj zastupitel z mé kandidátky, přítel a kamarád K. Vrána, který přes noc přeběhl k opozici. Tím opozice
získala většinu v zastupitelstvu. Nevím, co mu
bylo slíbeno, zaplaceno nebo co ho k tomu vedlo,
ale zdravý rozum to určitě nebyl. Pro mě to byla
zrada bez výstrahy. Na druhé straně, opozice, která se tímto nečestným jednáním dostala k moci,
za posledních několik let pro rozvoj města toho
moc neudělala. Co ale udělala je, a to byl zřejmě
důvod mého odstranění, že vložila a převedla
nejcennější, nejdražší a existenčně nejdůležitější majetek města - VaK do cizí společnosti. Tato
společnost okamžitě náš majetek pronajímá za
úplatu dál. Pro mě, jako rokytnického rodáka, je
to neuvěřitelná lumpárna.
Vážení občané, zdůvodnit se nechá všechno,
ale jedno je jisté. Když vložíte lukrativní majetek do cizí firmy, což může udělat zas jenom …
a nebo hlupák, tak se zákonitě stane jen to jediné. Ve firmě se na váš majetek okamžitě vrhnou
a hned se z něho vytáhne to nejcennější, nejkvalitnější a nejlepší. Jen v případě, že existuje ještě
cesta z firmy zpět, tak už jen o žebrácké holi a bez
majetku. Tomu věřte.
Je zajímavé, když to bylo tak výhodné, že žádní zastupitelé, kteří nás do tohoto svinstva namočili, žádný svůj osobní majetek do žádné cizí firmy
nikdy nevložili.
Stanislav Šedý
exstarosta města
Rokytnice nad Jizerou
• pokračování v příštím čísle Rokytnického zpravodaje

Pravda o TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Kde jsou ty časy, kdy šlo jenom o sport a celou
TJ a vleky v podstatě řídila jen paní Jonová a pan
Braun po práci. Dnes tu máme akciovou společnost (dále jen A.S.) a je to vše spíš o byznysu než
o sportu samém.
Ono se to i trochu plete dohromady. Máme
tady A.S. Spartak Rokytnice a to jsou všechny
lanovky a vleky, včetně Studenova, sportovní
hala, tenisové kurty, volejbalové kurty a kabiny,
kuželna, restaurace Kokrháč a některé pozemky
...a pak tu máme TJ Spartak Rokytnice, a to je
fotbalové hřiště, většina pozemků na Lysé hoře
a především členská základna (dnes cca 800 lidí –
majitelů A.S.). TJ Spartak je výhradním a jediným
majitelem A.S., a proto mu zasahuje do řízení

a výbor TJ volí i představenstvo (5) a dozorčí radu
(3), tedy řídící a dozorčí orgány A.S. Představenstvo pak volí výkonného ředitele (prokuristu) A.S.
A.S. má svoje účetní a finanční poradce a TJ
má tajemnici, která má kancelář ve sportovní
hale. Tajemnice spolupracuje s výborem TJ, předsedy oddílů a částečně koordinuje svoji činnost
i se samotnou A.S. Hospodářské výsledky a nezávislý audit A. S. jsou každoročně zveřejňovány na
veřejných stránkách Ministerstva spravedlnosti
na internetu a jsou volně dostupné všem zájemcům o podrobnější informace.
Problém je asi trochu v tom, že se dnes do
všech vedoucích funkcí dostávají lidé, kteří již
ani pořádně neznají historii ani důvod vzniku TJ,
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často i přistěhovalých do Rokytnice, lidé, kteří si často myslí, že vše doposud bylo špatné, a navíc jsou to i lidé, kteří nejsou zcela bezúhonní!!
A zastávají funkce i v představenstvu a dozorčí radě A.S.
Od loňského podzimu máme po čtyřletém funkčním období nové
vedení TJ (9 lidí zvolených delegáty všech oddílů na konferenci TJ), které, ač mu to umožňuje zákon, zcela bezdůvodně odvolalo nově zvolené
představenstvo a DR, zvolené nedlouho předtím ještě starým výborem
TJ a dosadilo tam nové členy (viz výše) po mimořádných volbách, když
již dlouho před nimi bylo známo kdo bude zvolen!!
…a hledá se viník …ale čeho?? Toho, že je A.S. zadlužena, že nenapadl sníh?
Cca před 10 lety konference TJ schválila návrh na vytvoření A.S., výstavbu lanovky Horní Domky, výstavbu restaurace Kokrháč a bohužel
uvěřila tehdejšímu vedení a řediteli Ing. Cee, že je vše v pohodě a na
sport bude více a více!! Dluhy A.S. v té době narostly na řádově 260
milionů! A špatný ekonomický odhad tehdejšího vedení (vzhlížejícího
se v tržbách okolo 100 mil. ročně) nás bohužel zadlužil na mnoho let
dopředu a tak se jen splácí a splácí každý rok desítky milionů bance
a na rozvoj logicky chybí. Loňská zima bez sněhu tento problém odkryla v plné šíři. ...a splácet se bude ještě dlouho, kdysi tržby dosahující
k 100 mil. klesly na necelých 80 mil., což způsobily nejen špatné zimy,
ale i výrazný rozvoj okolních zimních středisek, jako například Paseky
nad Jizerou, Herlíkovice, Ještěd, Lipno atd. a zřejmě brzo i Polsko. Dá
se tedy očekávat, že naše průměrné roční tržby klesnou na 50 – 60 mil.!!
A z toho je třeba dnes vycházet. Po splacení stávajících dluhů budou
potřeba nové investice do postupně chátrajícího střediska na Lysé hoře
a na rozvoj Studenova. Tak reálně nebude 10 – 15 let, nehledě na to, že
tam máme omezené vodní zdroje, na zasněžování, a tak jeho prodej je
téměř neodvratný a nevěřte prosím slovům předsedy TJ, že jeho prodej

by znamenal konec TJ, stejně jako nevěřte nekonečné řadě obvinění
pana Seidla, jím veřejně proklamovaných, pána, který sám osobně prohlásil před výborem lyžařského klubu, že chce být členem TJ jen z toho
důvodu, aby mohl zadarmo lyžovat, což samo o sobě odporuje přijetí
a samotným stanovám TJ.
Co dodat na závěr (i pro ředitele A.S.), …TJ není veš přilepená na A.S.,
nýbrž A.S. vznikla jako ekonomický nástroj pro rozvoj TJ!! A potažmo
sportu v Rokytnici a též dodávám pro ty mladší, nebýt zde pana Brauna
a podobných nadšencůpro sport (Patočka, Martínek a další), ať již kdy
jakkoliv chybovali, nebyly by dnes naše žádné lanovky ani vleky, žádná
hřiště ani hala a Rokytnice by zela prázdnotou a bez sportu.
Pavel N.

v Rokytnici nad Jizerou
V pátek 17. dubna 2015 se město Rokytnice nad Jizerou připojilo ke
2. ročníku celorepublikové akce Ukliďme Česko, jehož hlavním organizátorem je Spolek Ekosmák (blíže na www.uklidmecesko.cz). Tato akce
je určena všem, komu vadí černé skládky a nepořádek v přírodě a v obcích, ale také mají chuť s tím něco udělat.
Cílem akce je zaangažovat co největší počet dobrovolníků a s jejich
pomocí zmapovat a uklidit černé skládky a odpadky z přírody i z měst.
Oficiální termín byl stanoven na sobotu 18. dubna, ale v Rokytnici nad
Jizerou byla tato akce zorganizována především jako firemní a školní
již v pátek 17. dubna. Organizátorem v našem městě byl městský úřad.
Akce probíhala v době od 9.00 do 12.00 hodin a zapojilo se do ní 85 dětí
a 29 dospělých. Připojily se zejména 4 třídy druhého stupně Základní
školy Rokytnice nad Jizerou včetně speciální třídy, dále děti z Mateřské
školy v Dolní Rokytnici, samozřejmě jejich učitelé a školní doprovod,
dále zaměstnanci městského úřadu a techničtí pracovníci města, několik členů Sboru dobrovolných hasičů a ostatní dobrovolníci z řad místních občanů (maminky s dětmi, páry, jednotlivci).
Za páteční dopoledne se nakonec sesbíralo 36 plných pytlů odpadků
a velké množství objemnějšího odpadu mimo pytle (např. plechy, dráty,
plastové prvky i nábytek). Všechen odpad byl následně svezen zaměstnanci města do sběrného dvora. Zároveň byly vytipovány některé problematické oblasti, které budou uklízeny následně zaměstnanci města
(špatně dostupný terén, nebezpečné odpady, apod.).
Všem zúčastněným touto cestou děkujeme za jejich čas a ochotu pomoci s úklidem našeho města a s mapováním černých skládek. Věříme,
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že se v příštím roce podaří na tuto akci úspěšně navázat a zapojit všechny, kteří budou mít chuť ji podpořit.
Zároveň upozorňujeme všechny obyvatele, že se kdykoliv v průběhu
roku mohou obrátit na městský úřad a pomoci s mapováním problematických oblastí a černých skládek.

5-6/2015

Rokytnický zpravodaj

Sport

LYŽOVÁNÍ
SILOVÝ TROJBOJ

FČST: Mistrovství ČR a SR v silovém trojboji
PRAHA 10. – 12. 4. 2015

Náš syn Matěj Ponocný se 12. - 15. 2. 2015 účastnil Evropského poháru neslyšících v Gerlitzenu v Rakousku, kde vyhrál l. místo ve sjezdu i v obřím slalomu. Koncem února jel další Evropský
pohár ve Flumsanbergu ve Švýcarsku, kde byl opět první v obou
disciplínách. Začátkem března odjel i závody MS ČR v Koutech nad
Desnou, kde opět vyhrál oba závody, a to již po šesté.

Této soutěže se zúčastnil Tomáš Sedláček v kategorii masters
M2 – 100 kg. Svou kategorii suverénně vyhrál a vytvořil hned tři
národní rekordy ve dřepu, benči a mrtvém tahu. Také vytvořil

Jana a Václav Ponocní

Světový rekord taktéž v mrtvém tahu 270,5 kg.

ŠACHY

INZERCE

Turnaj v rapid šachu

Kompletní øešení sádrokartonových systémù

Rokytnický zpravodaj

Kubíèek Zdenìk
Dolní 454
Rokytnice nad Jizerou 51244
tel : 603812275
e.mail : pro-kart@seznam.cz
5-6/2015

Dne 18. 4. 2015 pořádal náš oddíl turnaj v rapid šachu. Každý
hráč měl 15 minut na celou partii – 9 kol. Startovalo 20 hráčů, z toho
byla polovina hostů. Zastoupení bylo docela pestré. 2 hráči byli
z Deska Liberec, 2 hráči ze Slavia Liberec, po 1 pak z Kutné Hory,
Příbrami, Lokomotivy Liberec, Krásné Lípy, Turnova a Frýdlantu.
Zvítězil Tomáš Kopecký z Kutné Hory, z našich hráčů se nejvíce
dařilo Zdeňku Hollmannovi, který obsadil 2. místo. Třetí skončil Jiří
Průdek z Krásné Lípy atd. Do prvé poloviny tabulky se z našich hráčů ještě vešel Z. Joukl na 9. místě.
Z našich dvou žáků skončil Lukáš Čech na 16. místě, což je pěkný výsledek. O hladký průběh turnaje se jako vždy zasloužili Luboš
Šimůnek a Josef Pohořalý.
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FOTBAL
Fotbal v Rokytnici ano či ne
Fotbalový oddíl možná v letošním červnu ukončí svoji činnost.
Důvody:
1. nezájem o práci s mládeží
2. nedostatek hráčů A mužstva
3. malý zájem o fotbal z řad mládeže i přes nábor
Dalším důvodem je, že končí svoji činnost v bufetu na hřišti Bohouš
Kuřina a není za něho náhrada a k fotbalu pro diváky všude patří párek
a pivo.
Proč je nedostatek hráčů? Protože v dnešní době je pro každého
zaměstnání na prvním místě a v samotné Rokytnici a okolí se práce

těžko hledá, a tak je nutno za zaměstnáním dojíždět a kdo podniká má
neomezenou pracovní dobu. Kádr funkcionářů je ze stejného důvodu
takřka nulový. Mládež má většinou jiné, pohodlnější zájmy, hlavně počítače atd. A tak se naskýtá otázka, co dále? Najdou se v Rokytnici zájemci, kteří pomohou fotbalu? Nebo se nechá fotbalové hřiště ladem,
i když může sloužit třeba hasičům, různým burzám nebo jako plocha
pro pálení čarodějnic a konání rokytnické pouti. Protože jsem členem
fotbalového oddílu již 45 let, jsem z této situace velmi zklamán.
Miloslav Kousal

TENISOVÝ ODDÍL
Tenisový oddíl Spartak Rokytnice
pořádá TENISOVÝ KURZ
(příměstský tábor) pro děti z 1. – 5. tříd

v termínu 3. – 7. 8. 2015 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! Vedoucí kurzu p. Šetka.
Informace a přihlášky p. Doubek
– tel.: 736727147, petrd64@seznam.cz

KUŽELKY
Vážení sportovní přátelé a příznivci kuželek,
skončil nám další ročník soutěží za rok 2014 – 2015 jarní a podzimní části.
Družstvo A hrající 3 ligovou soutěž se umístilo na 10. místě.
Družstvo B ve VČ přeboru obsadilo 7. příčku. Družstvo C, složené převážně z děvčat hrajících dosud RNL, statečně bojovalo až do
posledního zápasu, ale nakonec se muselo spokojit s 10. místem,
tudíž posledním. Doufejme, že příští ročník bude úspěšnější, a to
pro všechna tři družstva.
Od září bylo založeno družstvo mladších a starších žáků a žákyň,
kteří se zúčastnili 5 turnajů – tímto jim chceme poděkovat za jejich
snahu a píli v trénování. Zjistili, že kuželky nejsou tak jednoduchým
sportem, jak se zdá. Doufejme, že jim to vydrží a posílí časem řady
nás starších.
V letošních přeborech jednotlivců jsme bohužel obsadili pouze
kategorii seniorů, kde se hráči Milan Valášek a Zdeněk Novotný probojovali přes kvalifikace v Jablonci nad Nisou a následně v Ústí nad
Labem až na Mistrovství ČR konané 24. – 25. 4. v Jičíně.
Startovalo zde 48 hráčů z celé ČR, do finále hrajícího se druhý
den postupovalo 24 hráčů. Byly hodnoceny dvě kategorie kombinace a výsledky ve finále. V silné konkurenci se naši hráči neztratili
a obsadili solidní umístění.

V kombinaci na 2× 120 hs Zdeněk obsadil 15. místo, Milan 23.
místo. Ve finále 1× 120 hs Milan 16. místo a Zdeněk 20. Místo. Blahopřejeme.
Počet hráčů 16
Muži a ženy v jedné kategorii, věk není omezen
Informace a přihlášky P. Doubek, R. Korbelář
Sportovní hala tel. 736727147, 604110305
Startovné 100,- Kč
Členové TJ Spartak zdarma
Míče do hry dodá pořadatel
Vstup pouze v tenisové obuvi!
Věcné ceny a poháry pro nejlepší
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Kdo by měl zájem shlédnout podrobnější výsledky, najde je na
www.kuzelky.cz nebo na kkks-Hradec Králové-výsledkový servis.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim fanouškům, kteří chodili nás podpořit a fandit nám. Těšíme se na Vás v příštím ročníku.
Přijďte mezi nás, každý nový hráč i např. z RNL je vítán!!!
Ještě bych Vás chtěla pozvat na Rokytnický turnaj dvojic,
který se koná od 15. 5. 2015 do 28. 6. 2015.
Rohu Zdar

Eva Novotná – org. pracovník oddílu
5-6/2015
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ALPIN CLUB
Cvičné horolezecké terény v okolí Rokytnice nad Jizerou
Asi od roku 2010 se členové Alpin clubu Rokytnice nad Jizerou zabývají vyhledáváním, mapováním a zajišťováním cvičných horolezeckých
objektů v Rokytnici nad Jizerou a jejím okolí.
Zatím je zpracováno celkem 6 lezeckých sektorů s přibližně devíti lezeckými objekty, které jsou tvořeny většinou okrajovými skalami s výškou 7 – 20 metrů. V současnosti je odjištěno fixním jištěním přibližně
90 výstupových tras obtížnosti 2 až 9 klasifikace UIAA. Lezecké cesty
se odjišťují sportovně, cca po třech metrech expanzními nýty, popřípadě lepenými borháky. Cesty jsou zajištěny i s ohledem na charakter
a využití jednotlivých tras. Proto si zde zaleze nejen výkonnostní lezec,
ale i lezec amatér či ten, kdo si chce lezení jen vyzkoušet. Myslíme ale
i na nejmladší generaci a některé směry jsou upraveny speciálně pro
trénink začátečníků a dětí. Pro zvýšení bezpečnosti při sestupu, jsou na
vrcholech skal osazovány slaňovací řetězy.
Do roku 2016 by měl počet lezeckých směrů vzrůst až k 130ti. Po dokončení všech lezeckých tras se chce Alpin club pro zjednodušení orientace zasadit o vydání horolezeckého mini-průvodce. Oblast totiž již dnes
navštěvují i lezci ze Semil, Vrchlabí, Jablonce nad Nisou či Turnova.
Za Alpin Club Zdeněk Hák

 Skalní vyhlídka Stráž — 766 m n. m.
Přístup:

Skalní vyhlídka je umístěna na vrchu Stráž jižně od
Dolního náměstí. Přístup je možný po značených
turistických stezkách.
Poloha:
50°43´11,6“ N, 15°26´56,4“ E
Počet objektů: 1
Počet cest:
18
Obtížnost:
3 až 8- UIAA

Provozovna:
Betonárka – Uhelné sklady
Dolní Rokytnice 297
512 44 Rokytnice nad Jizerou

Kontakty:
Tel.: +420 481 523 321
Mobil: +420 732 904 499
E-mail: betonarka@stemro.cz

STEMRO s.r.o. – 512 43 Jablonec nad Jizerou 385, IČ: 275 05 073, DIČ:CZ27505073

JARNÍ SLEVY na UHLÍ
DUBEN - ČERVEN
nejlepší doba pro naskladnění uhlí

Kostka - Ledvice (Bílina)......348,- Kč/q
Ořech I - Ledvice (Bílina)......323,- Kč/q
Ořech II - Ledvice (Bílina)......294,- Kč/q
Ceny jsou uvedeny včetně DPH (21%) a včetně daně z pevných paliv.

 K5 — 736 m n. m.
Přístup:
Poloha:
Počet objektů:
Počet cest:
Obtížnost:

Přibližně 250 m JZ od skalní vyhlídky Stráž.
50°43’04,5“ N, 15°26’38,7“ E
1
9
4 až 7+ UIAA

 Skály u Fejkla — 624 m n. m.
Přístup:

Od el. rozvodny v Dolní Rokytnici po žluté značce
směrem na Studenov. Od odbočky dolů do Vilémova
ještě cca 120 m po žluté. U turistické lavičky zabočíme
doprava do lesa. Po 100 m přijdeme ke skalám.
Poloha:
50°43’45,9“ N, 15°25’48,3‘ E
Počet objektů: 3
Počet cest:
30
Obtížnost:
2 až 7- UIAA

 Skály nad vlakovým nádražím — 624 m n. m.
Přístup:

Zhruba 100 m východně od odpočívadla „U Kroupů“
(u odbočky k vlakovému nádraží) leží ve svahu skalní
objekt.
Poloha:
50°42’55,5“ N, 15°25’33,3“ E
Počet objektů: 1
Počet cest:
16
Obtížnost:
2 až 7+ UIAA

 Skála u Zapadlých vlastenců — 486 m n. m.
Přístup:

Obec Paseky nad Jizerou. Asi 25 m jižně od bývalé
samoobsluhy (naproti restauraci „U Zapadlých vlastenců“).
Poloha:
50°43’17,5“ N, 15°24’52,5“ E
Počet objektů: 1
Počet cest:
8
Obtížnost:
2 až 8- UIAA

 Vodní Kačka — 470 m n. m.
Přístup:

Obec Paseky nad Jizerou. Skála stojí přímo na břehu
Jizery, asi 200 m proti proudu za továrnou EMBA.
Poloha:
50°43’32,1“ N, 15°24’47,3“ E
Počet objektů: 1
Počet cest:
9
Obtížnost:
6 až 9- UIAA

ZAPADLÉ VĚŽIČKY:
 Jednička — 726 m n. m.
Přístup:

Zhruba po 300 m od hotelu Stráž po červené, směr
Sachrův hřeben, odbočíme doleva do remízku, ve
kterém stojí skalní věžička.
Poloha:
50°43’06,2“ N, 15°27’18,6“ E
Počet objektů: 1
Počet cest:
2
Obtížnost:
1 až 5+ UIAA

 Mlejnská věžička — 531 m n. m.

U NÁS VÁM ZARUČUJEME:
1) KVALITU • Ledvické uhlí je u nás opravdu Ledvické uhlí
2) DOVEZENÉ MNOŽSTVÍ • 1 q je u nás opravdu 100 kg
Právem každého zákazníka je být přítomen u vážení uhlí, které si objednal.
Proto využijte této možnosti a přijďte se přesvědčit, že Vámi objednané množství
Vám bude také opravdu dopraveno.

Rokytnický zpravodaj
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Přístup:

Obec Paseky nad Jizerou. Od bývalého mlýna v Makově (u pily) přes potok jihovýchodně asi 100 m k
věžičce.
Poloha:
50°43’09,7“ N, 15°24’34,8“ E
Počet objektů: 1
Počet cest:
4
Obtížnost:
1- 3 UIAA
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Klubové posezení v Amálce a ocenění turistů
Dne 25. dubna 2015 pořádal KČT odbor TJ
Spartak Rokytnice n. Jiz. od rána pod vedením Ivany FISCHEROVÉ výlet Jarním Českým
rájem – Turnovsko, kterého se zúčastnilo celkem 30 výletníků. Z Turnova se šlo na Hlavatici, hrad Valdštejn, prohlédl se Kopicův statek.
Oběd byl naplánován v hotelu Králíček v Kacanovech. Potom přes Mašov, Nudvojovice
a Přepeře zpátky do Turnova. Výlet byl hodnocen velmi kladně, i když někteří nestihli autobus do Harrachova, a tak museli jet vlakem do
Košťálova a zde přesednout na bus do Rokytnice n. Jiz.
Od 18:00 hod. začal navazující program
Klubové posezení v penzionu Amálka a předávání ocenění turistům, kteří dlouhodobě
pořádají akce pro druhé, nebo se jinak podílí
na rozvoji a činnosti odboru KČT. Program byl
vzhledem k pozdnějšímu příjezdu výletníků
malinko poupraven, což ale nikomu nevadilo.
Krátce po příchodu výletníků začal zlatý
hřeb večera. Předseda odboru Ing. Jaroslav
HEJRAL měl připraveno na předání celkem
17 Čestných uznání odboru KČT. Někteří ocenění však nedorazili a tak jim čestné
uznání bude předáno individuálně. Jistě se
ostatní nebudou zlobit, když za všechny, kteří
dostali čestné uznání odboru, uvedu jenom
jedno jméno. Jméno, které je spojeno s dětmi a mládeží vůbec – Miroslav ŠTAJER. Mirek
už po mnoho let vede oddíl Stopaři. Mnozí
dospělí prošli pod jeho vedením letním táborem. A jak nám sám prozradil, letos jede jako
vedoucí již na 75. a 76. běh Letního tábora Pod
Sovím vrchem.
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Po předání čestných uznání následovalo
předání ocenění, které je v hierarchii o stupínek výše. Ing. Janu KOCOURKOVI byl předán
III. stupeň ocenění - Veřejné uznání oblasti
KČT (diplom). Leckdo si vzpomene na jeho

otce, učitele Miroslava KOCOURKA, který Honzu, a nejenom jeho, přivedl k turistice. Ten
teď pokračuje v jeho šlépějích a již mnoho let
pořádá Lyžařský přejezd Krkonoš – memoriál
Karla ŠALDY. Letos to byl již 41. ročník.
Následovalo předání ocenění II. stupně
– Veřejné uznání KČT s medailí, které musí
schválit na svém zasedání ústřední výbor KČT,
takže se jedná o uznání celorepublikové. Toto
ocenění si zasloužil předseda našeho odboru

Ing. Jaroslav HEJRAL za dlouholetou obětavou práci, kterou věnuje turistice. Stál u obnovy dnes již tradičních týdenních cyklozájezdů,
které se těší velké oblibě nejenom mezi členy
KČT.
Posledním v řadě oceněných byl nestor
rokytnické turistiky Petr ROSŮLEK. Ústřední
výbor KČT na svém zasedání schválil udělení Čestného uznání KČT, což je mezistupeň
mezi II. a I. stupněm ocenění KČT. Výše uvedené ocenění Petr převzal z rukou předsedy za

dlouholetou a obětavou činnost pro turisty.
Nutno připomenout, že je dlouholetým předsedou značkařského obvodu Rokytnice, který
obnovuje turistické značení od Studence až
po pramen Labe, což čítá celkem přes 330 km.
Po předání ocenění následovalo promítání
fotek z předešlých akcí a vzpomínání na staré
časy. Před závěrem jsme pořídili skupinové
foto.
Zapsal: Mgr. Antonín SAJDL

5-6/2015

Rokytnický zpravodaj

Klub českých turistů odbor Rokytnice nad Jizerou připravuje pro následující období tyto akce:
 1) Cimrmanova cyklostezka – 10. ročník spanilé
jízdy aneb cyklojízda za čápem

 7) Krajem Zapadlých vlastenců

Dne 13. 6. 2015 v 08:00 hod. sraz na kolech u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz. Poté následuje asi 45 km výlet na trase: Rokytnice n. Jiz.
– Paseky n. Jiz. – Mexiko – Zlatá Olešnice „Na Vrších“ – Tanvald „U Labutě“ – Příchovice „ U Čápa“ – Prdek – Paseky n. Jiz. – Rokytnice n. Jiz.
Většinou se jede po silnici, náročnost trasy lehká.
• Výlet organizuje: Pavel Novotný,
tel: 736 459 696, e-mail: bathorya@seznam.cz

 2) Výlet Raisovým krajem
Dne 20. 6. 2015 v 06:03 hod. odjezd z Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do
Martinic, bus staví na všech zastávkách v Rokytnici n. Jiz., zde se přesedne na vlak do Nové Paky – města. Odtud se půjde na Pecku, kde se
navštíví hrad Pecka a přes Krkonošskou vyhlídku do Lázní Bělohrad.
Celkem asi 16,5 km. V Lázních Bělohrad je možnost zúčastnit se mezinárodního folklorního festivalu. Odjezd z Lázní Bělohrad vlakem v 18:10
hod. do Jablonce n. Jiz. a odtud autobusem.
• Výlet organizuje: Petr Rosůlek,
Horní Rokytnice n. Jiz. 166, tel: 736 754 557.

Dne 25. 7. 2015 od 06:30 do 10:00 hod. start ve Vysokém n.Jiz. –
Šachty. Pěší pochody o délce – 12, 14, 25, 35 a 50 km. Cyklotrasa o délce
55 km. Již 39. ročník pořádá KČT Vysoké n. Jiz.
• Na rokytnické účastníky pochodu se těší Anna Erlebachová,
tel: 721 406 735.

 8) Dobytí Smrku z Polska
Dne 8. 8. 2015 v 08:30 hod. sraz na kolech u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz., poté následuje asi 70 km výlet na trase: Rokytnice n. Jiz. –
Mýtiny – Orle – Goristow – Lacznyk – Jakuszyce – Harrachov – Rokytnice
n. Jiz.
• Akci organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat vedoucího akce. Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com.

 3) Třešňobraní v Hořicích
Dne 27. 6. 2015 v 06:03 hod. odjezd z Rokytnice
n. Jiz. od ČSAD do Martinic, bus staví na všech zastávkách v Rokytnici n. Jiz., zde se přesedne na vlak do
Hořic v Podkrkonoší. V Hořicích si prohlédneme pískovcové sochy na Gothardě nebo Masarykovu věž samostatnosti a další. Samozřejmě ochutnáme třešně,
které zde v té době dozrávají.
• Výlet organizuje: Anna Erlebachová,
tel: 721 406 735.

 4) Jizerky na kole
Dne 28. 6. 2015 v 08:00 hod. sraz na kolech u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz. Poté následuje asi 40 50 km výlet na trase: Rokytnice n. Jiz. - Mořina (pod
Bukovcem) a zpět. Doprava auty (od Spartaku nebo
vlastní) Mořina - Souš – Protržená přehrada – U Plechového Pánaboha – Knejpa- okolo Smědavské
hory – Smědava – Předěl – Lasičí cesta a zpět pod
Bukovec. Doporučená výbava horské nebo trekové
kolo. Náročnost střední. Účast hlásit předem – do
25. 6. 2015 kvůli zajištění aut!!!
• Výlet organizuje: Pavel Novotný,
tel: 736 459 696, e-mail: bathorya@seznam.cz

 5) Cyklovýlet do Podkrkonoší
Dne 4. 7. 2015 v 09:00 hod. sraz na kolech u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz. Poté následuje asi 50 km
výlet (dle nálady a počasí) na Martinicko a zpět.
• Výlet organizuje: Petr Rosůlek,
Horní Rokytnice n. Jiz. 166, tel: 736 754 557.

 6) Východ slunce na Sněžce
Dne 5. 7. 2015 v 07:45 hod. sraz v Horní Rokytnici
n. Jiz. u ČSAD. Odtud odjezd cyklobusem – konečná
zastávka bude upřesněna. Přespí se ve Slezskom
dómě pod Sněžkou a druhý den před východem
slunce se vyjde na vrchol. Pokud si s sebou vezmete spací pytel, je ubytování levnější. Rovněž je dobré
mít s sebou polské zloté. Po východu slunce se jde na
cyklobus, kterým se vrátíme do Rokytnice n. Jiz.
• Akci organizuje: Jaroslav Hejral,
tel: 737 248 405, e-mail: jaroslav.hejral@razdva.cz
Rokytnický zpravodaj
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Autoservis Štěpánek
U Elitexu 385
512 43 Jablonec nad Jizerou

autoservis
739 200 159
481 591 184

pro Váš automobil

akce KLIMA
480,-čištění
+ doplnění klimatizace
Kč

Zahrnuje:
- odsátí starého chladiva včetně starého oleje
- vysušení systému
- vakuování systému, zkouška těsnosti
- plnění chladícím médiem R134a včetně nového oleje
a UV barvivem
Provádíme veškerý servis a kontrolu a opravy klimatizace
včetně detekce úniku na bázi dusíku.

akce
ČIŠTĚNÍ interiéru
- malé a středně velké vozy - 400,- Kč/30 minut
- velkoprostorová vozidla - 500,- Kč/50 minut

Dezinfekci interiéru OZONEM:
- Nejnovější technologie v oblasti dezinfekce
- V interiéru vytváří ozón, který odstraňuje nepříjemný zápach, ničí veškeré
bakterie, viry, plísně a ostatní organismy.
- Zároveň DOPORUČUJEME vyměnit pylový filtr (u nás za akční ceny)
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Vítání občánků
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou
uspořádal v sobotu 25. dubna 2015 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Přivítáni byli:
Emma Pičmanová, Samuel Račák, František Hotmar, Nikola Pohořalá, Gabriela Udatná,
Viktorie Čechová, Karolína Patočková, Elena Hanoutová a Tereza Tesárková
Děkujeme učitelkám Míše Hnykové a Jolaně Pokorné a dětem ze Základní školy v Rokytnici za velmi hezké básničky.

Emma Pičmanová

Samuel Račák

František Hotmar

Nikola Pohořalá

Gabriela Udatná

Viktorie Čechová

Karolína Patočková

Elena Hanoutová

Tereza Tesárková

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 r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 7. 2015. Sazba & tisk SURA s. r. o.

