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Ročník 2015

červenec / srpen

Cena 18,- Kč

ZLATÁ POPELNICE 2014

Rokytnice nad Jizerou na druhém místě a další ocenění za sběr elektroodpadu

Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo i v letošním roce velmi potěšující zprávu, a to, že se dostalo se svými výsledky v roce 2014 mezi 20
finalistů soutěže měst a obcí v třídění využitelných odpadů „Zlatá
popelnice 2014“, která je každoročně vyhlašována Libereckým krajem. Do této soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji,
které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s. Rokytnice nad Jizerou
spadá do kategorie do 3.500 obyvatel.
Konečné výsledky byly slavnostně vyhlášeny ve středu 24. 6. 2015
v Liberci na Ještědu. Po několika letech se Rokytnice nad Jizerou
opět dostala na přední místa a umístila se druhá za Městem
Harrachov. V roce 2014 Rokytnice nad Jizerou pro sběr tříděných odpadů přinesla řadu zlepšení – síť velkoobjemových nádob na tříděný
odpad byla téměř zdvojnásobena, bylo zřízeno nové sběrné místo,
město si samo začalo podle aktuálních potřeb svážet tříděné odpady
apod. Na bodovém hodnocení musely být tyto změny znát a umístění
nás velice potěšilo.
Dalším úspěchem bylo ocenění v rámci Kolektivního systému
ELEKTROWIN, se kterým Město Rokytnice nad Jizerou již několik let
spolupracuje v rámci zpětného odběru elektrozařízení (např. odevzdávání ledniček, mrazniček, sporáků apod.). V kategorii měst do

5.000 obyvatel se Rokytnice nad Jizerou umístila rovněž druhá. Celková výtěžnost včetně chlazení na jednoho obyvatele byla 4,85 kg.
Za své umístění si Rokytnice nad Jizerou odnesla odměnu ve výši
10.000,- Kč.
Obou ocenění si velmi vážíme a děkujeme všem, kteří se podílejí
na třídění odpadů v Rokytnici nad Jizerou, což jsou samozřejmě občané, vlastníci nemovitostí, podnikatelé, místní organizace, školy a školky, zaměstnanci města a mnoho dalších. Díky Vám všem se naše
město řadí na jedno z prvních v Libereckém kraji i v České republice.

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
•• Radě města byl předložen návrh na
zveřejnění výzvy k předkládání žádostí
o přidělení finančních příspěvků (grantů)
z rozpočtu města za II. pololetí roku 2015
v souladu s Pravidly pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města
Rokytnice nad Jizerou na kulturní, sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových sdružení a místních
spolků a na rozvoj a podporu cestovního
ruchu. Do 31. července 2015 bude možné zažádat o přidělení příspěvků (grantů)
z rozpočtu města. RM byl zároveň předložen návrh na jmenování hodnotící komise předložených žádostí ve složení Petr
Kadavý, Mgr. Denisa Hančová, Bc. Svatava
Šmiková, MUDr. Daniela Zajícová, Martin
Pozdníček, DiS.
•• Radě města byla předložena zpráva o inspekci, která proběhla v průběhu měsíce
května na Základní škole Rokytnice nad
Jizerou. Inspekce neshledala žádné nedostatky, naopak, škola byla ve všech směrech velmi pozitivně hodnocena. RM vzala
tyto informace na vědomí.
•• Rada města byla informována o nabídce
Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Jizerou, pana faráře Ivo Kvapila o možnosti využití prostoru kolem kostela k zřízení veřejné
zelené zóny jako místa pro setkávání obyvatel i návštěvníků města a jejich relaxaci.
RM vzala tuto nabídku na vědomí s tím, že s
touto plochou lze výhledově počítat při plánování rozvoje a budování odpočinkových
a parkových ploch v centru města.
•• Radě města byla předložena žádost občanského sdružení Babybox pro odložené
děti – Statim, Praha o finanční příspěvek
na zřízení nového babyboxu v Turnově,
kterým je možno částečně řešit osud nechtěných dětí. RM po projednání a doporučení sociálního úseku schválila finanční
dar ve výši 1.000,- Kč.

•• Tajemnice MěÚ informovala radu města,
že do konce června 2015 je možné podat
žádost o dotaci ze strany MPSV na sociální
práci, která je vykonávána v souvislosti se
zákonem č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Tento
dotační titul byl vypsán prvně s krátkými
termíny s tím, že v letošním roce bude
výše dotace stanovena alikvotně všem žadatelům přímo ze strany MPSV. V budoucnu by měl tuto věc kontrolovat a doporučovat Krajský úřad Libereckého kraje. RM
vzala tyto informace na vědomí a pověřila
tajemnici MěÚ a sociální pracovnici včasným podáním žádosti o dotaci v aplikaci
OK systém.
•• Radě města byl předložen návrh na
schválení podání žádosti o dotaci na
opravu kříže u DDM, kříže ve Františkově
a božích muk v Rokytně. Ministerstvo pro
místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2015
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.
Investiční úsek připravil žádost o dotaci
na opravu výše jmenovaných objektů.
Celková cena za opravu všech objektů
činí 170.610,- Kč s DPH (kříž u DDM – cena
jednotlivých oprav 38.000,- bez DPH, kříž
ve Františkově – cena jednotlivých oprav
38.000,- Kč bez DPH, boží muka v Rokytně
– cena jednotlivých oprav – 65.000,- Kč bez
DPH). Ministerstvo poskytuje dotaci o výši
až 70 % všech celkových nákladů. Bylo požádáno o nejvyšší možnou výši, tedy 70 %
- což je 119.000,- Kč, vlastní podíl pak činí
51.610,- Kč. Rada města podání žádosti
schválila.
•• Radě města byl předložen návrh na schválení Plánu pro zlepšování pro rok 2015 –
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21.
Součástí úspěšného nastartování a rozvo-

••

••

••

••

je Zdravého města a místní Agendy 21 je
formulace Ročního plánu zlepšování ZM
a MA21. Plán zlepšování je standardní
součást většiny metod kvality ve veřejné
správě. Roční plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v tomto roce
v rámci ZM a MA21 dosaženo, to vše je
v souladu s Kritérii MA21. Součástí plánu
jsou nejen cíle zlepšení ZM a MA21 pro
daný rok, ale také termíny jejich plnění,
odpovědní řešitelé a ukazatele úspěšnosti
realizace. RM po projednání schválila Plán
zlepšování pro rok 2015.
Rada města schválila zadání zakázky „Rekonstrukce toalet v Základní škole“ firmě
Obklady Horn, Dolní Rokytnice 408, Rokytnice nad Jizerou, IČ 73586391 za nabídnutou cenu 167.415,- Kč bez DPH.
Radě města byl předložen návrh na
schválení smlouvy č. 05351462 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR ohledně poskytnutí dotace
na akci „Oprava nezpevněné cesty ke kapličce ve Františkově“. Rada města předložené znění smlouvy schválila.
Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150009 „Zpracování projektové
dokumentace – Odstranění zastropení
Huťského potoka firmě Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., se sídlem Rokycanova
114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 64255611
za nabídnutou cenu 220.220,- Kč včetně
DPH.
Radě města byla předložena žádost paní
Anežky Novotné o přidělení bytu v DPS.
RM po projednání a doporučení sociálního úseku schválila uzavření nájemní
smlouvy na byt v DPS paní Anežce Novotné od 1. 8. 2015.

Zastupitelstvo města dne 24. 6. 2015
Přijatá usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo:
•• program jednání,
•• ověřovatele zápisu ve složení Ing. Antonín
Blomer, Ing. Jaroslav Bulušek návrhovou
komisi ve složení MUDr. Daniela Zajícová,
Alexandra Olaszová, Petr Kadavý, zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou.
•• zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
města ze dne 29. 4. 2015
•• rozpočtová opatření č. 3/2015 a 4/2015
a pověřilo Petru Stojanovou provedením
těchto schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2015.
•• účetní závěrku města Rokytnice nad Jizerou za rok 2014.
•• Závěrečný účet města Rokytnice nad Jize-
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rou za rok 2014 a souhlasilo s celoročním
hospodařením města Rokytnice nad Jizerou za rok 2014 bez výhrad.
•• dodatek č. 1 Smlouvy o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu
číslo 2013-4041-GU, dodatek č. 1 Smlouvy
o úvěru s účastí prostředků Regionálního
rozvojového fondu číslo 2013-4042-GU
a dodatek č. 1 Smlouvy o úvěru s účastí
prostředků Regionálního rozvojového
fondu číslo 2010-4354-GU a pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
těchto dodatků.
•• směnu 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.

•• prodej podílu ve výši 49 % na stpč. 1234
a stpč. 1235 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Bytovému družstvu Rokytnice nad
Jizerou - Horní Kout, Horní Rokytnice 668,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, za celkovou
cenu ve výši 160.200,-Kč.
•• prodej ppč. 2429/3 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou Miroslavu Račákovi, Horní Rokytnice 576, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
za cenu dle cenové mapy 280,-Kč/m².
•• prodej ppč. 2154/2 v k ú. Dolní Rokytnice Věře Šťovíčkové, Ráby 178, 533 52
Staré Hradiště za cenu dle cenové mapy
320,- Kč m².
•• záměr prodeje části ppč. 1304/6 (dle GP
č. 1313-1/2011 ppč. 1304/46 o výměře
1 655 m²) v k. ú. Dolní Rokytnice formou
veřejné soutěže za min. soutěžní cenu
800,- Kč/m².
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•• odkoupení ppč. 2788/11 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 300,- Kč/m²
od Karla Kaprase, bytem Horní Rokytnice
277, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
•• záměr prodeje části ppč. 209/4 v k. ú.
Dolní Rokytnice s tím, že nová hranice
pozemku bude odměřena ve vzdálenosti
3 m od přední hrany nové opěrné zdi. Geometrické zaměření zajistí na vlastní náklady žadatel a bude provedeno za účasti
zástupce města. Cena dle cenové mapy
400,- Kč/m².
•• zřízení věcného břemene (most přes Jizeru ve Vilémově) ve prospěch Města Rokytnice nad Jizerou na části ppč. 3064/2 v k. ú.
Dolní Rokytnice, který je v majetku Povodí
Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové. Věcné břemeno
bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Městem Rokytnice nad Jizerou, jako budoucím oprávněným a Povodím Labe, st. pod., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, jako
budoucím povinným. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena poté,
co budoucí oprávněný doručí budoucímu
povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu věcného břemene a kopii
kolaudačního souhlasu ke stavbě mostu
nebo oznámení stavebního úřadu o užívání mostu.
•• věcného břemene (Lávka přes Jizeru – Blansko) ve prospěch Města Rokytnice nad Jizerou na části ppč. 3064/2 v k. ú.
Dolní Rokytnice, který je v majetku Povodí
Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové. Věcné břemeno
bude zřízeno tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Městem Rokytnice nad Jizerou, jako budoucím oprávněným a Povodím Labe, st. pod., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, jako
budoucím povinným. Smlouva o zřízení
věcného břemene bude uzavřena poté,
co budoucí oprávněný doručí budoucímu
povinnému geometrický plán se zaměřením rozsahu věcného břemene a kopii kolaudačního souhlasu ke stavbě inženýrské
stavby nebo oznámení stavebního úřadu
o užívání inženýrské stavby.
•• záměr směny pozemku pč. 851 o výměře 516 m² a stpč. 155/2 o výměře 118 m²
v k. ú. Rokytno v Krkonoších, části ppč.
219/1 o výměře cca 710 m², části stpč. 70/2
o výměře cca 56 m² a části ppč. 211 o výměře cca 86 m², části ppč. 3171/1 o výměře cca 360 m² vše v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice nad
Jizerou) za část pozemku ppč. 205/1 o výměře 100 m², část ppč. 177/1 o výměře
328 m², část ppč. 92/1 o výměře 525 m²,
část ppč.111 o výměře 863 m² vše v k. ú.

••
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Horní Rokytnice nad Jizerou a část ppč.
16/1 v k. ú. Rokytno v Krkonoších o výměře cca 30 m² (vlastník TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou o.s., IČ: 00527611, Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou).
směnu částí ppč. 3170/1 a 3171/1 o výměře 330 m² (vlastník Město Rokytnice
n. J.) za část ppč. 183/1 o výměře 330 m²
(vlastník Žurman Zdeněk Ing., Svatoslavova 227/29, 140 00 Praha – Nusle a Žurmanová Pavla, Milánská 456, 109 00 Praha
– Horní Měcholupy).
směnu pozemku ppč. 3171/2 a části ppč.
3171/1 o výměře cca 140 m² (vlastník Město) za část ppč. 185/1 o výměře 383 m²
a část ppč.109/4 o výměře 73 m² (vlastník
MONTE INVESTMENT a.s.), vše v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
přijetí daru stavby účelové komunikace Přibližovák – Lovčenka, umístěné na
pozemcích ppč. 109/7, 185/3, 3170/12,
183/4, 3171/4, 111/9, 115/6, 117/2, 116/6,
92/7, 121/8 a 92/6 v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou, od společnosti all in Lovčenka
a.s., IČ: 25752022, Praha 4 - Libuš, Meteorologická 792/29, PSČ 142 00 a pověřilo
starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem darovací smlouvy.
dohodu o zrušení smlouvy uzavřené dne
3. 10. 2008 mezi Městem a společností all
in Lovčenka a.s., IČ: 25752022, Praha 4 Libuš, Meteorologická 792/29, PSČ 142 00,
a pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem této dohody.
uzavření Smlouvy o společném postupu
při vydávání bytů v bytových domech čp.
667 a 668 v Rokytnici nad Jizerou s Bytovým družstvem Rokytnice – Horní kout,
Horní Rokytnice 668, Rokytnice nad Jizerou a pověřilo starostu Ing. Petra Matyáše
jejím podpisem.
uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek se Statutárním
městem Liberec, jejímž předmětem je
nákup elektrické energie na komoditní
burze pro město Rokytnice nad Jizerou
a jeho příspěvkové organizace pro rok
2016 a pověřilo starostu města Ing. Petra
Matyáše jejím podpisem.
realizaci 1. etapy výstavby dětských hřišť
v Rokytnici nad Jizerou spočívající ve vybudování menšího dětského hřiště na ppč.
1237/3 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou u bytového domu „Rafanda“, většího
dětského hřiště na ppč. 2398/3 a 2398/8
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou v prostoru u sportovní haly, v instalaci herního
prvku „lanovka“ na ppč. 2952/1 v k. ú. Dolní Rokytnice v prostoru Dolního náměstí
a dále v instalaci branek a ochranné sítě
na ppč. 2288/62 v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou a zároveň pověřilo radu města vypsáním výběrového řízení na dodavatele herních prvků pro dětská hřiště dle

předložených kritérií a podmínek a schválilo následující složení hodnotící komise:
Ing. Antonín Blomer, Mgr. Milan Javůrek,
Ing. Bronislav Patočka, Ing. Jaroslav Bulušek, Martin Pozdníček, DiS., Hana Hejralová, PaedDr. Eva Maloňová, Alexandra
Olaszová, MUDr. Daniela Zajícová, Mgr.
Marek Nechanický, Ing. Petr Matyáš, Petr
Udatný, Ing. Leoš Pavlata, Michal Seidl,
Petr Kadavý.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
•• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ke dni
31. 5. 2015.
•• informace o plánovaných investičních
akcích VHS Turnov „Vodovod Horní Kout
– I. etapa“, „Vodovod a kanalizace RTK-I“,
„Vodovod Vilémov“ a souhlasilo se spolufinancováním těchto akcí v letech 2016
– 2018.
•• informaci o tom, že projekt „Dětská hřiště města Rokytnice nad Jizerou“ nezískal
dotaci v rámci programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova.
•• odstoupení paní Aleny Janatové z funkce
členky finančního výboru a jmenovalo další členkou finančního výboru paní Libuši
Vránovou.
•• „Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 20. 4. do
1. 6. 2015“.

Zastupitelstvo města neschválilo:
•• záměr směny ppč. 3338, ppč. 1974 a ppč.
1985 (vlastník Město) za část ppč. 1984/1
a část ppč. 1987/2 (vlastník Pouch Jiří) dle
zákresu, vše v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou.
•• záměr směny části ppč. 1775/10 a 1775/1
v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město) za
část ppč. 1775/6 v k. ú. Dolní Rokytnice
(vlastník Zaplatílek Augustin, U Lesíka 563,
468 41 Tanvald).

Zastupitelstvo města vydalo:
•• dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), Změnu č. 2 Územního plánu
Rokytnice nad Jizerou a pověřilo Bc. Petru
Čižinskou a Radku Slavíkovou provedením evidence Změny č. 2 ÚP Rokytnice
nad Jizerou dle ustanovení § 162 stavebního zákona.

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.
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Zprávy z městského úřadu
 Zákaz podomního prodeje

 Rušení nočního klidu a regulace hlučných činností

Vzhledem k častým stížnostem a dotazům ze strany obyvatel Rokytnice nad Jizerou znovu připomínáme, že v září 2013 nabylo účinnosti Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydal tržní řád a zároveň
byly uvedeny zakázané formy prodeje. Na celém území města je
zakázán podomní nebo pochůzkový prodej – forma, kdy je zboží nebo služba nabízena dům od domu bez předchozí domluvy
nebo objednávky.
Pokud se s touto formou prodeje setkáte, nebude vám příjemná
nebo vás jiným způsobem bude obtěžovat, obraťte se na Městskou
policii Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 522 880, 731 808 913 nebo
739 929 724.

Z důvodu častých dotazů ze strany obyvatel města rovněž znovu
připomínáme platnost obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností. Podle této vyhlášky platí:
1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je
každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 12.00 do 14.00 hodin a v době od 18.00 do
22.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Aktuální informace o investičních akcích
•• Snížení energetické náročnosti Domu
dětí a mládeže.
K poslednímu květnovému pátku proběhlo předání dokončené stavby DDM,
kdy byly dokončeny všechny práce na
zateplení fasády a dalších doprovodných
opravách a úpravách. Stavební akce s
názvem „Snížení energetické náročnosti
Domu dětí a mládeže Pod střechou“ zahrnovala také výměnu oken a zateplení
stropu nad posledním nadzemním podlažím – tyto práce proběhly již na podzim
roku 2014. Součástí akce byla také sanace vlhkého zdiva v suterénu, obnova dešťové kanalizace, čištění a sanace kamenného soklu a schodiště a další drobné
úpravy a opravy.
Nyní nastává další fáze projektu, a tou je
závěrečné vyúčtování a proplacení dotace, která by měla být ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu (tj. ca
80 % celkových výdajů). Především díky
velice dobře odvedené práci provádějící
firmy a kvalitní kontrole ze strany společnosti zajišťující technický dozor bylo
možné zrealizovat více potřebných oprav

než bylo původně v plánu za celkově nižší
cenu, než jaká byla předpokládána.
Podíl města na spolufinancování této
akce se pohybuje okolo 650 tis. Kč s tím,
že roční úspora nákladů bude asi 85 tis.
Kč. Z těchto čísel je patrné, že prostá
doba návratnosti je necelých 8 let.
•• Dokončená je také další z velkých plánovaných letošních investic, a tou je výstavba dešťové kanalizace na pozemku
1809/9 v Dolní Rokytnici. Celkem bylo
vyměněno necelých 150 m potrubí, které
kapacitně nevyhovovalo, za potrubí nové.
Součástí bylo vybudování 5 horských
vpustí, osazení betonových žlabů a napojení přilehlých rodinných domů na toto
kanalizační vedení. Celková investice je
845 731,- Kč. V této ceně je zahrnuta také
oprava cesty k rodinným domům s osazením nových svodnic.
•• 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. Letos
se podařilo dokončit kompletní obnovu
kapličky, která zahrnuje opravu vnitřních

omítek, podlahy, vnější fasády a vybudování nového okapového chodníčku 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 v dalších letech
nahrazeny novou alejí.
•• Stále probíhají investiční akce menšího
rozsahu, z nichž je dokončena např. obnova křížku na Letní straně, na kterou
přispěl ze svého dotačního fondu Liberecký kraj. V obnově křížků se snad bude
nadále pokračovat, ale vzhledem k jejich
celkovému počtu (22) na území Rokytnice budou opravy trvat ještě několik let.
V tomto ohledu patří díky Správě KRNAP,
která zajistila restaurování křížku u rozcestí na Studenově.
OdIn

Oprava cesty ve Františkově
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo projekt s názvem: „Oprava nezpevněné cesty ke kapličce ve Františkově“. Na tento projekt poskytl
finanční prostředky Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Město v minulém roce požádalo
Státní fond životního prostředí o dotaci z Programu č. IV – „Program podpory obcí ležících v regionech národních parků – 2.A Údržba a budování
technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury“. Tato žádost se stala úspěšnou a Státní fond životního prostředí ve
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí poskytl Městu finanční dotaci ve výši 80 % z celkové výše uznatelných nákladů na tento projekt,
což je 520 000,- Kč. Cílem tohoto projektu bylo zlepšit stav turistických tras a cyklotras v Rokytnici nad Jizerou. Předmětem tohoto projektu byla
oprava účelové komunikace na ppč. 520/5 v k. ú. Františkov v Krkonoších o skutečné délce 256,50 m. Po této komunikaci vede žlutá turistická
trasa Klubu českých turistů (Svinské kameny – Přední Labská) a zároveň tato cesta vede ke kapličce ve Františkově. Tuto cestu bylo nutné zpevnit, aby zde dále nedocházelo k jejímu zvodnění, boulení, propadání atd. Realizace tohoto projektu probíhala během měsíce května a června
letošního roku.
Úsek rozvoje města a investic
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Zdravé město Rokytnice nad Jizerou
Aneb komunikujme spolu, dělejme
správné věci, dělejme ty správně věci
správně a hlavně dělejme ty správné věci
společně.
Naše město Rokytnice nad Jizerou v květnu letošního roku vstoupilo do Národní sítě
Zdravých měst a stalo se tak Zdravým městem. Cílem Zdravého města je podpora zdraví, zvyšování kvality života obyvatel a zvyšování kvality veřejné správy. V rámci Zdravého
města budeme zapojovat občany do dění ve
městě, uspořádáme komunitní kampaně,
budeme bojovat za lepší prostředí ve městě.
Vy nám pomůžete odhalit místa, se kterými
nejste spokojeni. Společně vyřešíme, jak tyto

místa vylepšit. Zlepšíme komunikaci mezi veřejností a úřadem. Zdravé město bude pro
nás znamenat takové místo, kde chceme žít,
a to dlouhodobě, zdravě a spokojeně.
Není vám lhostejné, kde žijete? Chcete
žít v našem městě spokojeně? Máte nápady, kde, co a jak zlepšit? Chcete aktivně
spolupracovat na rozvoji našeho Zdravého města? Chcete dohlížet na postup našeho Zdravého města?
Jestliže jste u všech otázek odpověděli
ano, staňte se členem Neformální skupiny
pro Zdravé město nebo partnerem Zdravého města.

Zájemci mohou kontaktovat Věru Rohlíkovou – Koordinátora Projektu Zdravé
město a místní Agendy 21 osobně na Městském úřadě v kanceláři č. 21 v prvním patře,
telefonicky na 481 549 324 a nebo e-mailem:
investice2@mesto-rokytnice.cz a to do
15. září 2015.
Více informací o Zdravých městech naleznete na internetových stránkách Národní sítě
Zdravých měst www.nszm.cz.
Úsek rozvoje města a investic
Věra Rohlíková

Sběrný dvůr roku 2015 startuje!
Právě byl spuštěn další ročník soutěže Sběrný dvůr roku 2015,
jejímž cílem je najít v České republice ten nejlepší sběrný dvůr,
tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou,
co možná nejdostupnější a s širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou pravidla soutěže?
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od ½ července do konce října
2015, a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Tam mohou uživatelé najít svůj sběrný
dvůr a ohodnotit ho jedním až pěti body v každé z následujících šesti
kategorií - dostupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, otevírací
doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit.

Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora v listopadu 2015 bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy atd.),
a k množství zpětně odebraného elektrozařízení.
Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr
v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun.
Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o hodnotné
ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky zapojeni do jednoho ze dvou slosování. V každém z nich mohou získat jednu
ze tří powerbank (2600 Mah) nebo dotykový mobilní telefon LG.

REŠERŠE O HISTORICKÉM ZNAKU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Stanislav Kasík | Heraldická kancelář„Dauphin“ | Roudnice nad Labem 2014
1. ČÁST
Město Rokytnice nad Jizerou se skládá ze sedmi částí obce: Dolní Rokytnice (Dolní Rokytnice, Malá Rokytnice, Vilémov), Františkov,
Hleďsebe (Studenov), Horní Rokytnice, Hranice, Rokytno (Háj, Rokytno) a Studenov (Studenov; Statistický lexikon obcí České republiky
2005. Český statistický úřad a ministerstvo vnitra České republiky.
Praha 2005, s. 660; podle stavu územního členění státu k 1. 1. 2005).
HISTORICKÉ PRAMENY A MAJITELÉ ROKYTNICKÉHO PANSTVÍ
Z pohledu historických písemných pramenů je „nejstarší“ Rokytnice, která se (dosud bez rozlišení na Dolní a Horní) připomíná v zápise
desek dvorských a ve vkladu do desek zemských z 16. 10. 1574. Uvedenými zápisy bylo Závišovi z Újezdce potvrzeno propuštění z královského manství jeho statku Jilemnice, ke kterému patřilo:
„Jilemnice tvrz, dvůr a polovice městečka, vsi Martinice, Karlov, Jablonec, Vojtěšice, Jestřebí celé, Hrabačov, Jilem, Rovnačov, Roztoky, Zásadka
co tam má, městečko Purklín co tam má, vsi Kruh, Smiřično, Kunratice,
Rozprachtice, Sytová co tam má, huť sklenná se vsí Rokytnicí, polovice hamru v Hrabačově (DD 52 D 18, DZ 18 J 10; Sedláček, August: Hrady,
zámky a tvrze Království českého V., Podkrkonoší. Praha 1887, s. 244).
Uvedená část jilemnického panství se stala královským manstvím
na základě pokuty krále Ferdinanda I., kterou byla potrestána účast
Arnošta z Újezdce a Kunic v protihabsburském povstání v roce 1547.
Rozsah jilemnického panství vráceného v roce 1574 do dědičného držení Závišovi z Újezdce byl totožný s oním konfiskovaným v roce 1547
Závišovu otci Arnoštovi. Arnošt z Újezdce je považován za zakladatele
vsi Rokytnice a sklářské huti u ní, protože originální český zápis v deskách dvorských v příslušné pasáži zní:
Rokytnický zpravodaj
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„…s hutí sklennau s vzí Rokytniczy, oboje vnově vystavěné…“ (Profous,
Antonín: Místní jména v Čechách. Díl III. Praha 1951, s. 581; dále jen
Profous). Rokytnicí původně byla část obce nazývaná později „Dolní“
(1709). V roce 1835 bylo v Dolní Rokytnici 265 domů s 2 066 obyvateli,
farní kostel sv. Archanděla Michaela, celá řada přádelen a tkalcoven,
zpracovávajících jak len, tak vlnu a bavlnu, provozy na zušlechťování
látek a plátna. Z pohledu správního patřily v té době k Dolní Rokytnici
vsi Hranice, Františkov, Studenov a Hleďsebe (Sommer, Johann Gottfried: Das Königreich Böhmen. Dritter Band. Bidschower Kreis. Prag
1835, s. 178; dále jen Sommer).
Rokytnicí bylo pojmenováno osídlení na dolním toku Huťského
potoka při ústí do Jizery. V roce 1709 se poprvé píše o Dolní Rokytnici (něm. Nieder Rochlitz). Rozlišovací přívlastek „dolní“ předpokládá
existenci dalšího osídlení s pojmenováním „horní“. Horní Rokytnice
(něm. Ober Rochlitz) se v pramenech zmiňuje až v roce 1790 (Schaller,
Jaroslaus: Topographie des 2 Königreichs Böhmen. Sechzehnter und
letzter Theil. Bidschower Kreis. Prag u. Wien 1790, s. 110 n).
V roce 1835 stálo v Horní Rokytnici 372 domů a v nich žilo 2 905
obyvatel. Byla zde škola pod patronací vrchnosti, vrchnostenský pivovar, hospodářský dům a tři mlýny, kaple na Kostelním vrchu. Vrchnost
zde měla své filiální hospodářské a lesní úřady. Krom jiného zde byl
také c. k. celní úřad (Sommer, 1835, s. 178).
Zápis v rokytnické konšelské knize z roku 1620 zmiňuje ves Hranice (něm. Gränzdorf, také v roce 1835 Granzdörfel): „1620 die New
Erbawte wüstung auff dem Newen Gräntzdorff…“ (Profous, I., 1947,
s. 763). V roce 1835 zde bylo 35 domů s 230 obyvateli a vrchnostenská
myslivna (Jägerhaus; Sommer, 1835, s. 178)
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V roce 1621 se v rokytnické konšelské knize připomíná Studenov
(dříve také Studená, něm. Kaltenberg):
„…Umb di newerbawte wüstung Auff dem kalden Berge…“ ( Profous,
IV. 1957, s. 220). Studená měla v roce 1835 30 domů a 241 obyvatele
(Sommer, 1835, s. 178).

Erby historických vlastníků Rokytnice nad Jizerou, zleva: Harantové
z Polžic a Bezdružic, Harrachové z Harrachu, (kresba Jiří Louda)

Rokytnická konšelská kniha uvádí v zápise k roku 1686 ves Františkov (něm. Franzenthal). Údajně byla založena okolo roku 1675
jilemnickou vrchností a pojmenována „Františkovo údolí“ podle majitele panství Františka Haranta z Polžic a Bezdružic (Profous, I., 1947,
s. 542). V roce 1835 tvořilo ves 74 domů s 508 obyvateli. Byla zde zřízena filiální škola pod patronací obce a stály tu 2 mlýny (Sommer, 1835,
s. 178).
V roce 1724 se v rokytnické matrice poprvé uvádí ves Hleďsebe
(něm. Siehdichfür; Profous, I., 1947, s. 632). Zpráva z roku 1835 zmiňuje 16 domů rozložených na severním svahu Studeného vrchu, v nichž
žilo 210 obyvatel (Sommer, 1835, s. 178).
Rokytno (něm. Sahlenbach) se připomíná v topografické literatuře z roku 1790 jako součást panství Jilemnice a zároveň sídlo se svobodným statkem sklářského mistra Paula Preisslera, který zde měl
sklářskou huť (Profous, III., 1951, s. 582). V roce 1835 se ves rozkládala
částečně v údolí při Huťském potoce a částečně na svazích okolních
kopců. Čítala 135 domů s 993 obyvateli. Sklářská huť v té době již zanikla a byl zde jeden mlýn (Sommer, 1835, s. 179).
První zmínka o Rokytnici z roku 1574 (1547) je spojena s majiteli panství Jilemnice Arnoštem Jilemnickým z Újezda a jeho synem
Závišem. Záviš zemřel v roce 1577. V roce 1595 již byli vlastníky panErby historických vlastníků Rokytnice nad Jizerou, zleva: Jilemničtí
z Újezdce, Albrecht z Valdštejna, Křinečtí z Ronova, (kresba Jiří Louda)

ství Křinečtí z Ronova, kteří jilemnickým zprostředkovali povolení tří
trhů. V roce 1624 koupil Jilemnici s příslušenstvím Albrecht z Valdštejna, vévoda z Frýdlantu od dědiček Albrechta Gottfrieda Křineckého z Ronova, Kateřiny Křinecké, Heleny Eustachie Šternberkové, roz.
Křinecké a Barbory Křinecké, později provdané Harantové. Ponechal
jim statek v užívání až do zaplacení trhové sumy. To se však nestalo až
do Valdštejnova zavraždění v Chebu 25. 2. 1634.
Uvedené dědičky postoupily Jilemnici v roce 1637 do dědičného
držení Janovi Vilémovi Harantovi z Polžic, vlastníku panství Pecka
a manželu Barbory Křinecké. V roce 1701 koupil jilemnické panství
Ferdinand Bonaventura hrabě Harrach. Harrachové byli vlastníky
Jilemnice a zároveň i Rokytnice nad Jizerou a příslušných vsí až do roku
1850, kdy dosud vrchnostenská správa byla nahrazena správou státní
zřízením okresních soudů, okresních, městských a obecních úřadů.
Součástí reformy státní správy v roce 1850 bylo zřízení okresu Rokytnice, který existoval až do roku 1939. Znovu byl obnoven v letech
1945 – 1949. Okresní úřad sídlil v Rokytnici (nad Jizerou) pouze v letech 1855 – 1868. Osídlení údolí podél Huťského potoka zahrnovalo
dvě administrativně samostatné vsi – Dolní a Horní Rokytnici. V roce
1852 byly v Dolní Rokytnici údajně povoleny čtyři výroční trhy, ale to
nevedlo k oficiálnímu povýšení na městečko. V roce 1861 došlo k integraci obou vsí, včetně příslušných místních částí s názvem Rochlitz
– česky Roketnice. Úřední název Rochlitz an der Iser – Roketnice nad
Jizerou byl zaveden v roce 1900 a v roce 1923 byl název sídla upraven
na Rokytnice nad Jizerou (Flousek, Jiří a kol.: Krkonoše, příroda, historie, život. Baset, Praha 2007, s. 556 – 557).

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Prosba obyvatelům a návštěvníkům Rokytnice nad Jizerou
V poslední době se, bohužel, v našem městě stále více objevuje neoznačený odpad – tedy odpad, který by měl být správně odkládán
v určených pytlích, v popelnicích a zejména ve sběrném dvoře. Někteří si toto ulehčují tím, že například objemnější odpad pouze odloží
např. u stanovišť pro tříděný odpad.
Tímto vznikají vyšší náklady Městu Rokytnice nad Jizerou. Zároveň se i zhoršuje čistota města a estetický dojem. Úklid tohoto odpadu
nelze vždy zabezpečit hned. Týká se to ale i správného ukládání komodit do nádob a pytlů na tříděný odpad.
Prosíme proto obyvatele a návštěvníky města, aby nakládali s odpadem v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu s obecně
závaznou vyhláškou o nakládání s odpady (text v plném znění naleznete na www.mesto-rokytnice.cz). Ten, kdo tyto předpisy porušuje, se
dopouští přestupku proti pořádku v územní samosprávě nebo správního deliktu podle zákona o odpadech.
Věříme, že čistota našeho města je důležitá pro všechny jeho občany i návštěvníky, a pokud člověk nezačne sám u sebe, nemůže být tento
systém funkční ani jako celek. I několik málo jedinců kazí společnou snahu a úsilí většiny obyvatel. Děkujeme.
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POJĎME ZA VODOU
Nová naučná stezka má zejména dětem a mládeži
přiblížit, jak se pitná voda dostává do jejich domovů
a jak se před návratem zpět do přírody čistí
Ve čtvrtek 28. května byla v Turnově slavnostně otevřena nová
naučná stezka. Jejím cílem je seznámit nejen školáky, ale i ostatní zájemce z řad veřejnosti se základními principy fungování vodárenství v
Turnově. Jeho funkčnost je každodenní klíčovou podmínkou pro zabezpečení bezproblémového života města a jeho okolí.

okolo Šlejférenských pramenů, kudy vedla jedna z vycházkových tras
pro Turnovany na počátku minulého století.
„Naučnou stezku lemují informační tabule, na kterých zájemci získají
poutavou formou informace z historie a současnosti vodárenství. Také
zde najdou celkem šestnáct otázek vědomostní soutěže. Mohou je zodpovědět v dotazníku na našich internetových stránkách www.vhsturnov.cz.
Pisatele správných odpovědí zařadíme každého čtvrt roku do slosování
o hodnotné ceny. Věříme, že o soutěž bude zájem,“ přiblížil Hejduk.
Přibližně dvě třetiny nákladů na vytvoření naučné stezky na sebe
formou peněz nebo činností svých pracovníků převzala provozní
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Podle jejího generálního ředitele Milana Kuchaře je stezka výbornou příležitostí, jak
propagovat vodárenské řemeslo.

„Zjišťovali jsme u větších dětí a mládeže, jestli vědí, jak se pitná voda
dostává k nim domů a jak je řešen kanalizační systém po městě. Moc
správných odpovědí jsme však nezaznamenali, protože je celková informovanost dětí i většiny dospělých mizivá. Proto jsme si řekli, že vedle
investičních akcí a provozování vodovodů a kanalizací musíme také propagovat celý obor a pokusit se zejména děti také trošku vzdělávat,“ uvádí
k motivaci, proč zmíněná stezka vznikla, předseda Rady Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk.
Výchozí bod nové naučné stezky je u mateřské školy ve Zborovské ulici, odkud trasa pokračuje na Károvsko a dále nově zřízeným
sestupem až k výletní restauraci Zrcadlová Koza na břehu Jizery. Odtud vede stezka podél Jizery k čerpací stanici pitné vody v Dolánkách
a dále pod hruborohozeckým zámkem až k sídlu zdejšího pracoviště
Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK, a. s.) na Kotlerově nábřeží. Příjemná trasa měří šest kilometrů a zavede návštěvníky i do míst
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Starosta Turnova Tomáš Hocke zmínil, že v našich zeměpisných
šířkách jsme zvyklí, že pitná voda je samozřejmostí. Ale není tomu tak
ve velké části světa. A jaké to je, být na několik dnů bez pitné vody, si
v minulých dnech vyzkoušela jedna z městských částí našeho hlavního města. „Tato naučná stezka tady není na jeden den, sloužit bude
dlouhé roky. Přál bych si, aby děti, které po ní šly v den jejího otevření,
sem přivedly své kamarády a rodiče. Je to krásná vycházka do blízkého
okolí města. Je velmi pravděpodobné, že třeba u Šlejférenských pramenů bylo jen velmi málo obyvatel města a většina lidí vůbec netuší, kde je
hledat. Přitom jsou pro život Turnova strategicky důležité,“ poznamenal
starosta.
Aktuálně největší investiční akcí VHS Turnov je rekonstrukce kanalizace a vodovodů v Rovensku pod Troskami, pracuje se ale na dalších
zhruba deseti místech v rámci členských obcí. V Turnově bude v těchto dnech zahájena výstavba nového vodovodu ze Sobotecké ulice do
Maškovy zahrady, opravy se dočká vodovod na Výšince nad Lidlem,
rekonstrukce kanalizace a vodovodu proběhne ve Sportovní ulici
v sídlišti u turnovského nádraží. Pro příští roky se připravují ve městě
velmi nákladné investice - oprava čerpací stanice pitné vody v Nudvojovicích, rekonstrukce sítí v horní části Nádražní ulice, výměna vodovodu na průmyslové zóně Vesecko a postupná modernizace ČOV.
Leták s mapkou najdete ke stažení ZDE:
https://www.vhsturnov.cz/files/upload/55681821a78a4/naucna_stezka_final.pdf
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Provozní doba Městského informačního centra
27. 6. – 31. 8. 2015

1. 9. – 18. 12. 2015

Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

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

ZAVŘENO
9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
9:00 – 13:00
ZAVŘENO

Strom roku 2015 – podpořte strom, který žije s vámi
Anketa Strom roku se pořádá od roku
2002. Tuto oblíbenou celostátní anketu letos
již po čtrnácté pořádá Nadace Partnerství.
Anketou Strom roku chce nadace podpořit
aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí. Zároveň jsou představeny veřejnosti zajímavé
stromy s příběhem, které jsou naším přírodním bohatstvím a zaslouží si naši pozornost.
Z našeho blízkého okolí byly nominovány mezi 12 stromů – Lípy u Karla
Velikého v Jilemnici (úvoz severovýchodně od města). Stáří lip je asi 146
let.

bez újmy. V 80. letech minulého století sochu
kdosi rozvalil. Svého restaurování a umístění
v zámeckém parku se dočkala až v roce 2000.
V současnosti lípy obklopují nově postavený
kamenný kříž a lavičku s výhledem na západní Krkonoše. Nemuselo tomu ale tak být, protože oba stromy v roce 2010 těžce poškodil

Příběh stromu
Lípy kdysi chránily sochu Karla Velikého, kterou nechal podle pověsti postavit v roce 1763 sedlák Karel Mečíř
z vděčnosti, že nepřišel o život, když se
pod jeho naloženým vozem utrhl břeh
úvozu. Spřežení se zřítilo, zvíře zahynulo, vůz byl na padrť, ale hospodář vyvázl

neznámý pachatel hlubokými řezy po celém
obvodu. Naštěstí se podařilo řezy včas zakrýt
a stromy odborně ošetřit. Naděje na záchranu byla jen minimální, ale lípy přežily a každé
jaro se zelenají. (citace z www.stromroku.cz)
Peníze získané hlasováním Jilemnický
okrašlovací spolek použije k dalšímu odbornému ošetření lip.
Na další nominované stromy se můžete podívat na
www.stromroku.cz, kde se
také dozvíte, jak vámi vybraný
strom finančně podpořit. Hlasování potrvá až do 10. října
a vítězný strom nadace vyhlásí
20. října u příležitosti Dne stromů. Na vítězný strom kromě
odborného ošetření čeká i postup do mezinárodní ankety
Evropský strom roku.
Bc. Svatava Šmiková

Novinky

ze skiareálu Horní Domky
V červenci byla ve skiareálu Horní Domky zprovozněna půjčovna vybavená novými koly značky Author. Vzhledem k začínající spolupráci je sortiment kol i cyklistických doplňků zatím
omezený, ale od příštího roku by půjčovna kol u lanovky Horní
Domky měla být vybavena dostatečně, aby uspokojila potřeby
všech milovníků horské cykloturistiky. Pro ty, kteří si chtějí vychutnat zážitek z jízdy s menší námahou, plánujeme doplnit vybavení půjčovny také o elektrokola.
A abychom nové „stroje“ už letos řádně otestovali, rozhodli
jsme se uspořádat v neděli 6. 9. 2015 závod ve sjezdu horských
kol na oblíbené sjezdové trati T-line, ale i na druhé freeridové trati. Na sjezdové trati pojedou zkušení bikeři s integrální helmou,
na druhé trati si můžou zkusit zazávodit i méně zkušení bikeři
v obyčejné helmě a na běžném horském kole. Ještě celý srpen
je možné trénovat denně a pak to o prvním zářijovém víkendu
pořádně rozjet!

PODĚKOVÁNÍ
6. 7. 2015 Dopravní nehoda 1/14 – Vojtěšice
Děkujeme všem,
kteří se podíleli na záchraně našich životů při autonehodě.
Rychlé zdravotní pomoci i Hasičskému záchrannému sboru.
Děkujeme. Posádka havarovaného vozu.
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Domov důchodců bude oslavovat – 70 let od založení (1. 10. 1945)

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou zaujímá významné místo
v poskytování sociálních služeb s dobrou pověstí v oblasti západních
Krkonoš.
Náš domov 24. 9. 2015 oslaví velice významné výročí 70 let od jeho
založení. Za toto období domov prošel řadou rekonstrukcí, změn
a s tím souvisí obrovský posun v kvalitě života našich klientů. S oslavou výročí chceme ukázat život klientů, naši práci a zvýšit informovanost a povědomí o našem domově formou kalendáře, ve kterém
dokladujeme změny, které se udály za 70 let. Dále připravujeme do
tisku leták s informacemi o domově. Zajišťujeme oslavu s celodenním
programem, jehož součástí bude Den otevřených dveří, tradiční „Sejkorák“ a k tanci a poslechu bude doprovázet hudba pana Bukovjana.

Oslava 70. výročí bude i součástí akce oslav Dnů seniorů a Týdne
sociálních služeb, které vždy probíhají v prvním říjnovém týdnu.
Průřez historií „Zámečku“ a následně Domova důchodců najdete
i na našich stránkách: www.ddrokytnice.cz v sekci „O nás“.
Akce se koná pod záštitou náměstkyně Libereckého kraje Mgr. Lenky Kadlecové pověřené řízením resortu sociálních věcí.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na tuto oslavu, která bude probíhat od 10:00 do 16:00 hodin.
Mgr. Helena Housová
ředitelka

KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ a jiné speciality
V sobotu odpoledne 25. 7. 2015 se na Dolním náměstí uskutečnila
akce s názvem Krkonošská kuchyně a jiné speciality, kde jste si mohli
pochutnat na spoustě dobrot – krkonošské sejkory, krkonošské kyselo, slané a sladké palačinky a mnoho jiného. K pití bylo na výběr mnoho druhů piv, alkoholické i nealkoholické koktejly, vína, kofola a malinovka.

Celou akci provázel doprovodný program, který ve 13:30 zahájila
Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou, následoval Jilemský spolek paní a dívek, kde se nám dámy představily jako turistky. Krásná
pohádka pro děti „Jak hastrmánek Haničce svatbu zachránil“ v podání
loutkového souboru Rolnička z Nové Paky se dětem moc líbila. Tančení se psem „dogdancing“ v podání Aleny Smolíkové a její fenky Britney
bylo vskutku zážitkem. Následovalo vystoupení kouzelníka s pomateným klaunem, který všechny děti rozesmál. Dále nám zahrála rokytnická country kapela Naboso a zbytek večera až do půlnoci výtečně
hrála kapela Adaptace.
Děti mohly využít velkou nafukovací skluzavku nebo si nechat pomalovat obličej obrázkem dle přání a proměnit se v kočičku, motýlka
nebo spidermana...
Rokytnický zpravodaj
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Ačkoliv předpověď počasí na sobotu nebyla vůbec dobrá, přece jen
nám počasí přálo a skoro celý den, až na krátkou přeháňku, svítilo
sluníčko. Akce se tedy vydařila a za rok se na náměstí sejdeme znovu.

INZERCE
9

Dřevo–socho–kování ve Františkově
Začínají prázdniny a s tím i ruch v Kravíně a okolí. Připravuje se nový ročník letos
Dřevo-socho-kování. Po několika letech jsme
obě akce spojili a bylo zajímavé pozorovat
tvrďáky u kovadliny a u pil společně. Letos
nás navštívili Jan Kužel, Robert Musil, Michal

Jára, Iveta Sádecká, Maruška Kravčuková, Michal Sýkora, Pavel Žďánský, Libor Šimůnek
a z kovářů Jiří Borovička, Tomáš Sámel, Anežka a Jan Prokšovi a Tomáš Hobzík. Pod jejich
rukama vznikl betlém, lavice a krávy. To vše
můžete do konce prázdnin vidět v Kravíně
a jeho okolí.
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Ve čtvrtek odpoledne celé klání zahájil starosta města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr
Matyáš. Krakonoš dorazil o chvíli později, měl
nějaké problémy se sojkou. S jeho postavou
se přesto děti mohly vyfotit a on jim za to řekl
velkou nůši mouder. Odpoledne nám také

přišla objasnit problémy s hemofilií paní Silva
Bereňová. Ve své zajímavé přednášce o této
nemoci ukázala i aplikaci na chlapcích postižených touto nemocí. Celý týden bylo možno
finančně léčbu této nemoci podpořit v galerii, kde měla svůj stánek. Dobrá nálada, vůně
dřeva ze vznikajících soch provázely odpolední program věnovaný především dětem
– pohádka o Kominíku Josífkovi, žonglování
s Míšou, dětská diskotéka. Odpoledne bylo
ukončeno krátkou ohňovou show.
V pátek v jedenáct jsme otevřeli Kravín,
kde již tradičně byla k vidění stará řemesla,
výroba košťat, tkaní na stavu, korálkářka,
zdobení perníků, košikářka, dráteník a naše
šikovná děvčata z DDM. Všichni ukázali to
nejlepší, co umějí a předali nám spoustu
svých zkušeností. Svou přízeň nám zachoval
i pan mlynář z buřanského mlýna a po celou
dobu trvání akce měl mlýn otevřen.
V pátek odpoledne nám přijel vysvětlit
vznik Krakonoše a jeho proměny Mgr. Libor
Dušek z Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Celý den příjemně ukončila diskotéka Libora
Sasky.
Sobotní odpoledne mělo historický nádech. Nejdřív před Kravínem zaparkovala
stará Aera, Tatrovka a motocykl a poté přijel
Jilemský spolek paní a dívek oblečený ve svých
róbách z třicátých let. Krásný nádech starých
časů podpořil Martin Hnyk z Vysokého se
svým flašinetem a poudačkami. Jilemnické
divadlo také přispělo svým líbivým kouskem
,,Zkrocení zlé ženy“. Odpolední program ukončily dámy z Jilemnice svojí přehlídkou Starého

turistického oblečení. Večer nám zpříjemnila
svou hudbou rokytnická kapela Naboso.
Neděle byla hudební. V 16.00 hod. nám
svoji produkci ukázala skupina Paralen i Ibalgin a v 18.00 hodin skupina Synové výčepu.
Najednou je zde poslední den a tak tradičně upálíme mistra Jana Husa a pomocí
starých stříkaček uhasíme. Letos nám Mistr
utekl i s kůlem. Hasiči nám předvedli doved-

nost starých strojů a nakonec nám zahoukala i parní stříkačka z Roztok u Jilemnice.
Děti tradičně sjížděly pěnu a dobrou náladu
podporoval DJ Václav Ullrich svojí příjemnou
hudbou. Akci ukončili pan starosta Rokytnice
nad Jizerou a pán hor Krakonoš.

Skončil další ročník, zanechal mnoho krásných děl, přátelských setkání, úsměvných
pohledů a to vše hlavně za podpory našich
sponzorů a všech dobrovolníků, bez kterých
by akce nemohla vzniknout. Letošní akci
podpořil i hejtman Libereckého kraje pan
Martin Půta.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří mezi
nás přišli, sochařům a těm, co akci organizovali a pomáhali.
Díky moc za Starý kravín
Jana Brožová
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Mladí hasiči 2014/15
Na začátku školního roku se u hasičské
zbrojnice sešlo 22 Mladých hasičů. Jelikož do
prvních závodů hry PLAMEN (Závod hasičské všestrannosti) zbývá pouze 5 kroužků,
začali jsme hned s přípravou. Děti trénovaly
okolo hasičárny i na sále. Dne 18. 10. 2014
si děti mohly vyzkoušet vše, co se naučily
a vyrazily na Závod hasičské všestrannosti
neboli „braňák“ do Vysokého nad Jizerou. Do
závodů bylo celkem přihlášeno 85 družstev

tréninku jsme se opět zúčastnili série soutěží
„O Soptíkův pohár“, tentokrát s 1 družstvem
mladších a 1 družstvem starších. První závod
se konal 2. 5. 2015 v Bradě – Rybníčku. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4× 60
m. Těchto závodů jsme se zúčastnili pouze
s družstvem starších, které se umístilo na
15. místě. Sváteční den 8. 5. 2015 jsme si
zpestřili dalším dílem soutěže „O Soptíkův

z celého okresu. Naši Mladí hasiči startovali
se dvěma družstvy v kategorii mladších a jedním družstvem v kategorii starších. Mladší se umístili na krásném 14. a 28. místě ze
40 družstev a starší obsadili 40. místo ze 45
družstev. Čas mezi nástupem a startem jsme
si zkrátili prohlídkou rozhledny U Borovice.
Dne 25. 10. 2014 jsme byli pozváni Okresním sdružením hasičů Semily do Roprachtic
na slavnostní vyhlášení výsledků poháru OSH
Semily „O dráčka Soptíka“ (5 pohárových
soutěží, které jsme absolvovali na jaře 2014).
Naše družstva se celkově umístila na 9. a 17.
místě ve velké konkurenci ostatních družstev
okresu. Děti byly odměněny plaketami a diplomy, které jim předal sám vládce Jizerských
hor MUHU, také bohatým občerstvením
a hezkým doprovodným programem.
Při podzimních kroužcích děti nacvičovaly
pásmo na Výroční valnou hromadu sboru.
Kalendářní rok Mladí hasiči ukončí vánoční
besídkou se stromečkem, dárečky, koledami a cukrovím. Zimní kroužky jsme trávili na
sále, kde jsme malovali obrázky do výtvarné
soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a plnili
odznaky odborností. Dále jsme chodili trápit
svá těla do školní tělocvičny, kde jsme procvičovali hasičské dovednosti a hráli různé hry.
Tímto bychom rádi poděkovali paní ředitelce
Základní školy Blance Zemánkové za zapůjčení tělocvičny. Poslední zimní kroužek jsme
využili k besedě s panem Radkem Dostálem
z Horské služby Rokytnice nad Jizerou. Děti
měly možnost seznámit se s prací horských
záchranářů a s jejich výbavou, kterou si mohly samy vyzkoušet. Děkujeme panu Dostálovi
za poutavý výklad.
Jen co počasí dovolilo, začali jsme trénovat venku na jarní kolo hry Plamen. V rámci
Rokytnický zpravodaj

7-8/2015

pohár“, který se konal tentokrát u sousedů
v Jablonci nad Jizerou. Závodilo se v požárním
útoku a štafetě požárních dvojic. Mladší obsadili 11. a starší 14. místo. Třetí díl soutěže
„O Soptíkův pohár“ se konal 16. 5. 2015 v Semilech, kde děti poměřily síly v požárním útoku a štafetě 400 m s překážkami CTIF. Naši
mladí hasiči se umístili v kategorii mladších
na 14. a v kategorii starších na 8. místě.

Dne 30. 5. 2015 nastal dlouho očekávaný
den, kdy děti mohly zúročit celoroční práci.
Odjeli jsme do Nedaříže, kde se konala jarní
část hry PLAMEN. Děti poměřily své síly a dovednosti v těchto disciplínách: Požární útok,
Štafeta dvojic, Štafeta 4× 60 m s překážkami,
Štafeta 400 m s překážkami CTIF a Požární
útok CTIF. Naše děti soutěžily pouze v kategorii STARŠÍCH a umístily se na 20. místě.
Před koncem školního roku byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, kde opět bodovala Petrunka
Smolová, která obsadila 2. místo v okresním
kole a postoupila do krajského kola, kde se
umístila na krásném 3. místě.
Se školním rokem se Mladí hasiči rozloučili 5. 6. 2015 opékáním buřtů u hasičské
zbrojnice.
Vedoucí MH
Rádi bychom touto cestou
poděkovali
panu Miroslavu Štěpánkovi
a zaměstnancům jeho firmy
za spolupráci při výcviku našich členů
ve vyprošťování osob z havarovaných
vozidel, za umožnění výcviku v areálu
firmy STEMRO (uhelné sklady)
a za poskytnutí autovraků.
Velitel JSDH Rokytnice nad Jizerou
Volf Zdeněk

11

Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou

 Paseky nad Jizerou

•• 19. 8., 17:00 | Letní příroďák – areál přírodního divadla – pohádka
pro děti, koncert skupiny Berušky, opékání buřtů, promítání filmu
dle výsledku hlasování. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 50,- Kč.
•• 29. 8., 18:00 | Nazdar léto! – Horní Domky U Udatných – open
air festival. Vystoupí kapely Punk Floid, Paralen i Ibalgin, Curlies,
Outlet Fiction. Koná se i za nepříznivého počasí! Připraveny jsou
dva velké stany. Vstupné: 99,- Kč.
•• 12. 9., 8:00 | HETOS – další ročník oblíbené superhry pro skupiny
3 – 5 účastníků
•• 3. 10. – 4. 10. | Svatomichaelská pouť – centrální parkoviště
v Horní Rokytnici. Atrakce, stánky, občerstvení, hudba.

•• 11. – 13. 9. | Dech hor – festival alpinismu a dalekých cest, Fit Fun
Camp pro děti a mládež
•• 26. 9. | Pouťový běh Buďárkou

 Vysoké nad Jizerou
•• 13. 7. – 23. 9., PO - PÁ | Vysocká plovárna – výstava v přízemí
Městského úřadu na náměstí Dr. Karla Kramáře
•• 12. 7. 2015 – 31. 3. 2016, ÚT – NE 8:30 – 12:00 a 13:00 - 16:00 | Orlí
nožička a jiná svítidla – výstava v muzeu
•• 31. 5. – 18. 10. | 90 let budovy divadla Krakonoš – výstava v muzeu

 Jilemnice

 Jablonec nad Jizerou
•• 21. 8., 19:30 | Koncert Jaksi Taksi, Koneckonců, Těsně vedle –
vstupné 99,- Kč
•• 22. 8. | Krakonošův festival dechových hudeb – vystoupí Krkonošská dechovka, Podkrkonošská dechovka, Javorka, Mladá dechovka, Monstrkoncert – vstupné 100,- Kč
•• 29. 8. | Stagnace a Let‘s Blues – parkoviště u Hotel Krakonoš
•• 19. 9. | Kam nedošel velbloud – 36. ročník dálkového pochodu
(několik pěších i cyklo tras)

 Harrachov
•• 15. 8., 9:00 | Red Bull 400 – výběh do skokanského můstku od
konce dopadu až po rozjezdovou lavici – vzdálenost 400 m
•• 28. 8. – 31. 8. | 34. ročník Evropského setkání majitelů a příznivců historických automobilů Aero – ojedinělá akce svého druhu

 Zubačka na trati Tanvald - Kořenov
•• 22. 8. | Borůvková sobota na Zubačce – připomínka 70. výročí
nehody W. Bienerta, borůvkové pochoutky, jízdy důlního vláčku,
občerstvení
•• 26. 9. | Bramborové ukončení sezóny na Zubačce – bramborové speciality, jízdy důlního vláčku, občerstvení

 Příchovice – areál U Čápa
•• 15. 8., 10:00 | Štěpánův jarmark na Štěpánce – hudební program, jízda na koni pro děti, malování na obličej, ukázka dřevosochání, ražba mincí, setkání Krakonoše s duchem Muhu
•• 22. 8., 13:00 | Tvořivé dílny na Štěpánce – malování kamínků,
drátování, korálkování, malování keramiky, výroba bambulkových
zvířátek, pletení košíčků
•• 22. 8. | Návrat do minulosti – celodenní retro akce plná výdobytků socialismu – zotavovna ROH u soudruha Čápa připravila módní
přehlídku, ukázku práce VB a Svazarmu, nákup v Tuzexu, bazar
gramodesek aj.

•• 15. 8., 18:00 | Taneční podvečer v parku – zábavný výukový večer
pro všechny generace. Tančí se naboso v trávě. V případě špatného počasí se nekoná. Vstupné dobrovolné.
•• 22. 8., 15:00 | Odpoledne s dechovou hudbou Jablonečanka –
za špatného počasí se nekoná
•• 29. 8., 10:00 | Rozloučení s létem – rybaření na náměstí, přehlídka Aerovek, zahrají kapely Fous a VZHáčka
•• 29. 9., 16:00 | Beseda na téma „Co možná nevíte o očkování
a imunitě“ – v hudebním salónku SD Jilm

 Semily
•• 1. 7. – 31. 8. | Do toho, do toho! – výstava deskových her – Muzeum a Pojizerská galerie Semily
•• 1. 7. – 31. 8. | Prohlídka věže kostela sv. Petra a Pavla – výstup
po 122 schodech, prodej vstupenek v pokladně Turistického informačního centra
•• 1. 7. – 31. 8. | Jílovecké roubenky – prodej vstupenek v pokladně
Turistického informačního centra
•• 7. 7. – 31. 8., PO - PÁ | Marija Nekolová – obrazy, kresby, grafika
– Státní okresní archiv Semily
•• 17. 8. – 21. 8. | Natočíme reportáž? – jak se vybírá téma reportáže, co se s natočeným materiálem děje dále, praktické ukázky
natáčení – Městská knihovna
•• 23. 8., 8:00 – 18:00 | O pohár města Semily 2015 – 8. ročník turnaje ve florbale – hala SC Semily
•• 24. 8. – 28. 8. | Prázdninový týden s pohádkou – čteme a povídáme si o hrdinech příběhů – Městská knihovna
•• 11. 9. – 12. 9. | Semilský pecen – 12. ročník tradičních dožínkových slavností, průvod městem, vyhodnocení nejlepších zemědělců a zpracovatelů, výstava zemědělské techniky a hospodářských
zvířat, tvůrčí dílničky, stánkový prodej – Park Ostrov

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky 8.00 – 12.00 hod.:
15. – 16. 8. 2015
22. – 23. 8. 2015
29. – 30. 8. 2015

MUDr. Aleš Malý
MUDr. Jana Hrbková
MUDr. Irena Štilcová

Dolní 172, Rokytnice n. J., tel. 481 523 393
Jablonec nad Jizerou 321, tel. 481 591 103
Pošepného 263, Jilemnice, tel. 736 452 716

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky 7.30 – 11.30 hod.:
5. – 6. 9. 2015
12. – 13. 9. 2015
19. - 20. 9. 2015
26. – 27. 9. 2015
28. 9. 2015

MUDr. Milena Kalenská
MUDr. Dagmar Cejnarová
MUDr. Luděk Šubert
MUDr. Sylva Wolfová
Krajská nemocnice Liberec a.s.

5. května 57, Turnov, tel. 481 120 150
5. května 521, Turnov, tel. 481 324 573
5. května 57, Turnov, tel. 481 325 566
5. května 521, Turnov, tel. 481 312 146
Jablonecká 15, Liberec, tel. 485 102 379

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

12

7-8/2015

Rokytnický zpravodaj

34. ročník Evropského setkání majitelů a příznivců historických automobilů Aero
Poslední prázdninový víkend (28. – 31. 8. 2015) se sjede do Harrachova více jak 70 historických vozidel české značky Aero, vyrobených v
předválečných letech 1928 -1939. Zhruba polovina vozidel budou vozidla českých majitelů, druhou
půlku startovního pole pak
budou tvořit vozidla majitelů
z Německa, Holandska, Švýcarska, Rakouska, Slovenska
a Francie.
Centrem setkání bude Wellness hotelu Svornost v Harrachově. V rámci setkání jsou na
sobotu 29. 8. 2015 naplánovány 2 etapy po trase Harrachov
– Rokytnice (průjezdní kontrola
na Dolním náměstí před budovou radnice) – Rezek (horská
prémie) – Poniklá - Jilemnice.

Po polední přestávce spojené s výstavou vozidel na Masarykově
náměstí v Jilemnici budou veteráni pokračovat přes Víchovou, Sytovou, Háje, Benešov, Semily a Příkrý do Vysokého nad Jizerou, kde
bude na náměstí K. Kramáře
průjezdní kontrola. Dále trasa
povede přes Rejdice a Příchovice až do cíle v Harrachově
u dolní stanice LD Delta. Nedělní
etapa poznává Jizerské hory a je
pojata již jako výletní.
Průjezd Rokytnicí nad Jizerou je plánován na sobotu
29. 8. 2015 od 10:20 do 11:20
hodin. Zveme všechny občany a návštěvníky města k nevšednímu zážitku.
Miloš Balabán,
za pořadatele akce

Městská knihovna
Nové knihy na červenec a srpen
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Körnerová – Druhý břeh
»» Mornštajnová – Hotýlek
»» Tajovská – Odkladiště náručí
»» Tůmová – A co s tím má společnýho láska?
»» Hilderbrand – Poslední léto
»» Caletti – Odešel
»» Reed – Rozepnutá
»» Pancol – Muchachas
»» Howard – Klid před bouří
»» Wood – Bílá žena
»» Glattauer – Navždy tvůj

»» Kline – Vlak naděje
»» Homes – Kéž je nám odpuštěno
»» Hamilton – Všechna malá zvířátka
»» Obermannová – První věci
(povídky)
Humoristické romány:
»» Šabach – Rothschildova flaška
»» Payne – Nestydaté plavky
»» Nicholls – Záskok
»» Gamble – Zvěrolékař a spol.
»» Michie – Dalajlamova kočka
a umění příst

touto cestou bych ráda poděkovala majiteli zeleniny panu Braunovi a také Vaší pracovnici
Městského úřadu.

Historické a životopisné
romány:
»» Vondruška – Oldřich z Chlumu
(román a skutečnost)
»» Waltari – Šťastná hvězda
»» Follett – Hranice věčnosti (3.)
»» Gerstner – Prokletí pastýřů z Rohu

(román o horách a lidech)
»» Prokop – Karel IV. Tajný deník
»» Urban – Tenkrát v ráji
Detektivky, thrillery:
»» Francis – Ohrožení
»» Kepler – Stalker
»» Dán – Básník
»» Robb (Roberts) – Riskovat se musí
»» Jacobsen – Trofej
»» Hjorth – Hrob v horách
»» Gerhardsen – Svědek

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

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

Při své návštěvě Rokytnice nad Jizerou jsem
v prodejně zeleniny pana Brauna vytratila malý
technický průkaz k vozidlu. Hned druhý den po
odjezdu mi osobně volala Vaše kolegyně, že techničák přinesl pan Braun k Vám.
Jestli je možnost nějakou formou veřejně poděkovat oběma, budu velice ráda. Daná situace
dokládá vstřícný přístup lidí ve Vašem regionu,
s nímž jsem se po celou dobu mého pobytu
setkávala.
Ještě jednou díky.
Srdečně zdraví

Rokytnický zpravodaj

Marie Logrová, Olomouc
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INZERCE

PODĚKOVÁNÍ
Vážení,

Napětí a dobrodružství:
»» Follett – Kavky
»» Smith – Dítě číslo 44
»» L´Amour – Smyčka se stahuje
»» Hanka – Severně od šedesáté páté
»» Chalandon – Návrat do Killybegs

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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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci červenci a srpnu 2015 tito naši spoluobčané:
80 let
81 let

83 let

Novotný Josef
Hnyková Iva
Jedlička Ferdinand
Košetická Jarmila
Novotná Zdenka
Hanuš Jan
Glos Václav
Votoček Luděk
Jedličková Lidmila
Kučera Vladimír

84 let
85 let
86 let
87 let

88 let

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

89 let
90 let
91 let
92 let

93 let

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

Máte slovo
Klobouk dolů
– Pokračování z minulého čísla Rokytnického zpravodaje –
Město za posledních 50 let do roku 2003
investovalo finanční prostředky pro vybudování několika vodojemů, hlavních páteřních
rozvodů, jak vody, tak kanalizace. Existenční
záležitostí byla výstavba ČOV s evropskými
a světovými parametry. Celý provoz v poslední době byl zajišťován na dostatečně vysoké
profesionální úrovni skupinou lidí kolem
pana ing. Sirůčka. VaK nikdy při poplatcích
do 25,-/m3 za vodné a stočné nepracovaly ve
ztrátě. Aby poplatky byly co nejnižší, musely
se samozřejmě dělat stále nějaká opatření.
Zrušil se například plat jednatele společnosti.
Propojil se vodojem u křížku a tím se ukončilo přečerpávání vody. Tak se získala roční
úspora za energii cca 500 tis. Kč. Mzdové
a energetické náklady na ČOV byly téměř
pokryty smlouvou s dalším subjektem. V této
situaci město ještě pod mým vedením překonalo největší krizi ve své historii, vyřešilo své
dluhy a vyrovnalo i dluh u SFŽP. V době, kdy
se začalo blýskati na lepší časy, tak nás zastupitelé po mém odvolání z nepochopitelných
důvodů tohoto majetku zbavili. Přitom dobudování současných vodovodních a kanalizačních sítí je už jenom kosmetickou záležitostí,
je ve finančních možnostech normálně fungujícího města a pracovních příležitostí pro
místní firmy a živnostníky. Tím myslím i sítě
ve Františkově a Vilémově. Město nějakého
spasitele ani zachránce nepotřebovalo, protože akce Čistá Jizera se Rokytnice v žádném
případě netýkala. Město k čištění odpadních
vod dlouhodobě přistupovalo zodpovědně
v předstihu a nadčasově. Při představě, že
pitná voda v budoucnosti bude mít větší cenu
než zlato nebo ropa, tak čin našich zastupitelů je zvrácený, hloupý a neomluvitelný.
Vážení občané, kdyby si město dál provozovalo VaK ve svém vlastnictví, a nebyl žádný
důvod proč ne, mimo neschopnosti, je poplatek do 35,-/m3 dostačující. Kdo vám bude
tvrdit, že je to nesmysl, tak ten by se měl věnovat úplně něčemu jinému. Je přece jasné,
když si VaK provozuje město samo, bez dalších příživníků, tak všechny poplatky za vod-
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né a stočné, a je jedno v jaké výši, zůstávají ve
městě. Občan aspoň ví, komu a za co platí. To
snad musí pochopit i malé dítě. Argumentace nebo strašák, že nebudou peníze na modernizaci, opravy a další rozvoj, je absurdní.
Protože v dnešní době nám zadarmo nikdo
nic nedá. Všechno si stejně musíme zaplatit
my. Už nyní odhaduji, že jsme na poplatcích za vodné a stočné zaplatili jednu úplně
novou čističku navíc. Uznávám, že shánění
finančních prostředků či dotací je obtížnější
práce a starost. Ne každý to zvládá. Lidé, kteří
to neumí, by ani neměli kandidovat do zastupitelstva. Vždycky bylo hlavní starostí vedení
města zajišťovat a shánět dostatečné množství finančních prostředků pro rozvoj města
a zaměstnanost. Podle tohoto měřítka kolik
sežene vedení peněz, aspoň občan pozná,
jak volil. Lidově řečeno, co v současné době
platíme za vodné a stočné nad 35,- Kč/m3, je
daň za hloupost a neschopnost.

V jiné době ale stejné vedení města nám
zvedlo daně z nemovitosti. Já bych se styděl
vyjít mezi občany. Nikdo a ani žádný zákon
to nenařizoval. Zákon to jen umožnil pro neschopné obce shánět si finanční prostředky
jinak. Teď už se jenom obávám, že to zvyšování daní nebylo poslední. Když jim to prošlo
poprvé bez problémů, tak proč ne. O vodném a stočném ani nemluvím.
Vážení občané, když si uvědomím, že
s touto komunální politikou, nesmyslnými
aktivitami a hospodářskými výsledky šli někteří radní opět do voleb, které světe div se,
opět vyhráli, tak jsem něco nepochopil. Ono
to také něco vypovídá o vás, občané. Musím,
ale přiznat, že je to volební výsledek, před
kterým smekám klobouk dolů.
Stanislav Šedý
exstarosta města Rokytnice nad Jizerou
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Komentář k první části článku Klobouk dolů uveřejněném v minulém čísle RZ
Vážení občané,
v minulém čísle RZ jste si mohli přečíst článek bývalého starosty
p. Šedého Klobouk dolů. Dokážu pochopit, že po 12 letech člověk
spoustu informací zapomene. V případě tohoto článku a bývalého
pana starosty se však musí jednat o úplnou ztrátu paměti. Protože
ztráta paměti mě osobně netrápí a průšvihy, které jsme od roku 2003
několik let řešili po p. starostovi Šedém, mám nesmazatelně stále v paměti, chtěl bych uvést nepravdy a velmi nepřesné informace
z článku Klobouk dolů na pravou míru.
Oddlužení města – je pravda, že bývalý pan starosta dluhy města
nezpůsobil, ale od svého nástupu do funkce v roce 1997 až do roku
2002 je důsledně neřešil (kromě toho byl veškerý městský majetek
zastaven vůči bance, až starostou Šedým). Tím dluhy narostly díky
smluvním pokutám za nesplácení a úrokům o několik set miliónů korun. V roce 1997 dosahovaly dluhy výše přibližně 300 mil. Kč, do roku
2003 se nečinností pana starosty vyšplhaly až na 450 mil. Kč.
Kromě toho prodalo město pod vedením p. starosty Šedého v roce
2002 bez vědomí České konsolidační agentury (ČKA), která dluhy města spravovala, areál Studenov a některé provozovny na Dolním náměstí a získané peníze použilo na opravu kulturního domu, smuteční
síně, komunikací, výstavbu kabelové televize apod. Když toto ČKA
zjistila, vygradoval celý problém zadlužení do nedobrovolných dražeb
obecního majetku v roce 2002, na které město již nemělo žádný vliv.
Díky tomuto postupu přišlo město o většinu svého majetku, provozovny a spousta rokytnických občanů o nájemní bydlení. Pokud by
město s ČKA jednalo a nedonutilo ji k nedobrovolným dražbám, mohli
si tito občané a podnikatelé své byty a provozovny koupit od města
do svého vlastnictví, stejně jako tomu bylo později v roce 2004 – 2005.
Město bylo „papírově“ oddluženo až v létě roku 2004, kdy byla podepsána s ČKA Dohoda o podmínkách oddlužení a společném postupu. Proces oddlužení však trval ještě několik let, kdy probíhaly prodeje
zbytného majetku a byly postupně spláceny závazky města. Poslední
závazky město doplatilo až v roce 2009. Pan starosta tedy v žádném
případě město komplexně neoddlužil. Jedinou jeho zásluhou bylo, že
se mu na konci roku 2002 podařilo sehnat velmi schopnou firmu Hradeckou dražební, s.r.o. Po letech vyhrožování „stranou a vládou“ ze
strany pana starosty (o způsobu jednání p. starosty se představitelé
ČKA často zmiňovali) začala tato společnost konečně korektně vyjednávat s manažery ČKA a řešit možnosti oddlužení.
Kromě ČKA dlužilo město ještě Státnímu fondu životního prostředí
(SFŽP) 33,6 mil. Kč (nesplacené závazky ve výši 8 mil Kč, penále ve výši
14,4 mil. Kč a úroky z prodlení ve výši 10,2 mil. Kč). Penále a úroky
z prodlení opět narostly do těchto vysokých částek díky dlouhodobému neřešení zadlužení. Celkovou částku vymáhal SFŽP formou žaloby
u Okresního soudu v Semilech a prostřednictvím Finančního úřadu.
Tyto dluhy byly opět vyřešeny až uzavřením Dohody o narovnání závazků města Rokytnice nad Jizerou vůči SFŽP ČR, kterou jsme uzavřeli
se SFŽP dne 29. 1. 2014! Soudní spor se SFŽP byl
ukončen soudním smírem až 15. 9. 2014!
Škoda jen, že pan starosta v dobách největšího zadlužení nezrealizoval onen zmiňovaný investiční záměr zajišťující příjem do rozpočtu města až 1 mil. Kč denně. Dluhy ve výši 450 mil. Kč
u ČKA + 33,6 mil. Kč u SFŽP mohlo město během
16 měsíců pohodlně splatit.
Dotace a investiční akce – nevím, kde měl
pan starosta Šedý dohodnuté dotace, v každém
případě při mém příchodu na radnici v roce 2003
jsem žádnou připravenou nebo podanou žádost
o dotaci, ani žádné dotační smlouvy před podpisem nikdy neviděl. Kromě toho město v té době
díky svým dluhům ani o dotace žádat nemohlo.
S poskytovatelem dotací na vodovody a kanalizace Státním fondem životního prostředí bylo
Rokytnický zpravodaj
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město díky neuhrazeným závazkům v soudním sporu, tudíž zde také
nemohlo žádné dotace získat.
Jedinou dotační akcí, kterou jsme po bývalém vedení „zdědili“, byla
státní dotace na výstavbu 60 bytových jednotek na sídlišti. Akce probíhala v letech 1999 – 2003 a poskytnutá dotace byla ve výši 24 mil., ne
60, jak je uvedeno v článku. Při realizaci této akce však vedení města
nezajistilo dodržení podmínek dotace a nezajistilo ani kontrolu kvality
provedení stavebních prací. Při kontrole této akce ze strany Finančního úřadu byla díky tomu městu vyměřena v roce 2004 vratka dotace
a penále ve výši 48 mil. Kč! Složitým jednáním s poskytovatelem dotace, finančním úřadem a ministerstvem financí se nám nakonec podařilo tuto vratku a penále snížit „jen“ na 700 tis. Kč. Kromě toho stálo
město dalších 700 tis. Kč odstranění závažných vad na budovách, které pochybná stavební firma v rámci záruk neodstranila, a následně
skončila v konkurzu.
Udivuje mě, že má bývalý pan starosta ještě drzost se touto akcí,
která přinesla městu a všem družstevníkům neuvěřitelné problémy
a stála město nemalé peníze, ještě chlubit.
Budování kabelové televize stálo přibližně 36 mil. Kč a ne 230 mil.,
jak je uvedeno v článku. Hlavním problémem této akce byla skutečnost, že město ji realizovalo a financovalo z rozpočtu v době, kdy mělo
dluhy ve výši několik set mil. Kč, které nesplácelo.
Závěrem první části mého komentáře k článku Klobouk dolů už
jen jedna poznámka k odvolání bývalého starosty p. Šedého z funkce.
K. Vrána byl tehdy jediný z „vládnoucí“ koalice, který se odvážil zvednout ruku pro odvolání starosty Šedého. Nebylo a nemuselo mu být
nic slibováno ani placeno, stačilo že „začal“ vidět, jak starosta Šedý
vede město do záhuby, jakým způsobem jedná za město s věřiteli
a dalšími institucemi, jak dělá Rokytnici ostudu a úspěšně pomáhá
budovat našemu městu mediální obraz zkrachovalého města. Ostatně viděli to i další zastupitelé, kteří byli na straně p. Šedého, bohužel
se jen neodvážili proti němu vystoupit. K. Vránovi patří za tuto odvahu
naopak poděkování. A hodnocení toho, zda jsme jako tehdejší opozice, která se, jak píše p. Šedý, nečestným jednáním dostala k moci,
udělali pro rozvoj Rokytnice hodně nebo málo, bych nechal na Vás voličích. Vzhledem k tomu, že od té doby uplynuly již tři volební období,
tak věřím, že to úplně nejhorší nebude.
Pokračování komentáře k druhé části článku
Klobouk dolů v příštím čísle RZ
Ing. Petr Matyáš – starosta Města Rokytnice nad Jizerou

Kompletní øešení sádrokartonových systémù
Kubíèek Zdenìk
Dolní 454
Rokytnice nad Jizerou 51244
tel : 603812275
e.mail : pro-kart@seznam.cz
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Ze života vozíčkáře č. 9
Nebudu vás v tomto vydání zatěžovat mými postřehy, ale k jednomu se musím vrátit. V minulém čísle vyšlo následující:
„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.“
Důrazně žádám pana Pavla N. o zveřejnění omluvy zde v zpravodaji v následujícím čísle za toto, co napsal. Mým důkazem o názorném šíření dezinformací o mé osobě je zvukový záznam, který je veřejně přístupný na adrese www.proski-rokytnice.cz, kde je označen
„schuze-lyzaru-2-12-2013“. V předmětném rozhovoru v čase 1 h 21 minut jasně říkám, že důvod byl: „Budu mít levnější ježdění.“ Na rozdíl
od jiných členů se toto nebojím říci nahlas.
Nechci si stěžovat, ale takto to dále nebude! Budu doufat, že plno lidí přesvědčím o mých krocích. Když někdo tyto dezinformace šíří,
zamyslete se nad tím, proč vám svůj názor sděluje a jaké to má ve vás vyvolat reakce. Tyto praktiky používali systematicky komunisté 40 let
k třídní nenávisti. Bohužel tyto odporné a křivé lidi, kteří tyto praktiky převzali, máte mezi sebou a naučte se je rozlišovat. Tento problém ve
společnosti bude ještě generačně vymírat, protože se to bohužel názorově přenáší v rodinném prostředí na další generace. Ve světě trvala
a trvá morální přeměna společnosti 40 let a více. U nás to za 25 let není možné.
Další a delší články až na podzim.
Mějte se, poctiví a hodní lidé, rádi a užijte si zbytek prázdnin.

Zdraví Michal Seidl

Rozhovor s majiteli klientské pobočky Partners v Rokytnici nad Jizerou
1. Čím se vůbec společnost Partners zabývá?
Hlavním produktem společnosti je samozřejmě finanční poradenství a troufneme si říci, že se jedná o síť nejkvalitnějších poradců
na trhu, jejichž filozofií je dlouhodobá spolupráce s klientem. Pokud
se ale podíváme trochu hlouběji, tak se zabýváme hlavně rozvojem
osobností a výchovou podnikatelů. Nevíme, kde jinde může člověk
získat tolik zkušeností a vybudovat si vlastní firmu, a to téměř bez
vstupních nákladů.
2. Co otevření pobočky znamená pro občany Rokytnice?
V první řadě to, že u nás získají důvěryhodné a objektivní informace, nejsme totiž vázáni k žádné konkrétní instituci typu banka,
pojišťovna apod. A právě informace vnímáme jako to nejdůležitější
při výběru nástrojů z finančního trhu. Lidem, kteří se v této oblasti
nepohybují, tyto důležité informace chybí a často si nechávají radit
od zástupců konkrétních společností. Ať si ale každý položí otázku:
„Proč by mě posílal ke konkurenci a přišel tím tak o klienta?“ V důsledku toho všeho pak lidé často přicházejí o peníze zcela zbytečně, kvůli
zájmu někoho jiného.
Druhým přínosem je to, že už nemusí kvůli jakémukoliv druhu
pojištění, vyřizování hypotéky nebo zařizování investic popř. spoření jezdit nikam daleko nebo si obíhat jednotlivé banky, pojišťovny,
popř. jiné podobné instituce jako jsou stavební spořitelny nebo penzijní společnosti. Tohle všechno dokážeme pro naše klienty porovnat
a následně zařídit a většinou i s nějakou slevou nebo nižší úrokovou
sazbou, kterou pro ně vyjednáme, záleží samozřejmě, o jaký typ obchodu se jedná.
V neposlední řadě se jedná o místo, kde se potkáváme s našimi
stávajícími i novými klienty, kteří upřednostňují jednání v kanceláři
před návštěvou u nich doma, to je hodně individuální a každý má tedy
možnost volby.

HOTEL KRAKONOŠ – Vinárna
Rokytnice nad Jizerou, náměstí

Obědy 11:00 – 14:30

(polévka + výběr z 5ti jídel + nápoj 0,3L)

*** 100 Kč ***
Parkování za hotelem, vchod vinárnou
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3. Liší se nějakým způsobem průběh schůzky u vás a např. v bance?
Jelikož jsme v bankách poměrně často, kde pro klienty vyjednáváme lepší podmínky, jsme přesvědčeni o tom, že ano :-)
Pokud se jedná o nového klienta, na první schůzce probíhá seznámení s naším systémem práce, který je založený na zjišťování potřeb
klientů, jejich aktuální situace, plánů do budoucna, ale také možností
každého jedince nebo celé rodiny. Teprve na základě těchto informací
jsme schopni navrhnout vhodné řešení konkrétního případu. Samozřejmě povinné ručení nebo pojištění majetku porovnáme a sjednáme během pár minut. :-) Navíc Vám vždy nabídneme dobrou kávu
v příjemném prostředí.
Další, co nás odlišuje, je otevírací doba, která je stejná jako na
Městském úřadě, a po předchozí domluvě se s vámi potkáme klidně
i večer nebo o víkendu.
4. Kdo a kdy by Vás měl tedy navštívit?
Z praxe se dá na tuto otázku odpovědět jedině takto: Každý, čím
dříve, tím lépe! Ať to zní jakkoliv, skutečnost je taková, že se finanční
trh mění velice rychle, a to jak vlivem nabídky, kdy se instituce předhání mezi sebou, tak i vlivem neustálých změn zákonů, které není
dobré vždy ignorovat. Zjednodušeně tedy řečeno: Každý, komu není
lhostejné, kam mu odcházejí jeho těžce vydělané peníze, a chce, aby
pracovaly co nejvíce v jeho prospěch.
Radovan Schrötter
Stanislav Hartych
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Sport
Setkání Rokytnic 2015
Ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2015 se konal
42. ročník Setkání Rokytnic ČR 2015. Do Rokytnice nad Rokytnou, kde se v letošním roce
tato tradiční akce konala, se za Jizeru vypravila skupina stolních tenistů a družstvo hasičů.
Fotbalový oddíl se bohužel setkání Rokytnic
ani v letošním roce nezúčastnil, což je veliká
škoda, protože fotbal je historicky hlavní náplní Setkání Rokytnic a díky fotbalu tato tradice i vznikla.
V rámci turnaje ve stolním tenise se naše
družstvo Jizera A umístilo na 4. místě, družstvo Jizera B na 7. místě. V soutěži hasičských
družstev se naše družstvo umístilo na 5. místě. Vítězství a putovní pohár si odvezli hasiči
z Rokytnice u Přerova. Ve fotbale se na prvním
místě umístilo mužstvo Rokytnice „nad Vláří“.
Zajímavostí letošního ročníku bylo netradiční pozvání, které k nám do Krkonoš přivezla týden před turnajem tříčlenná skupina
cyklistů pod vedením místostarosty Rokytné

Petra Machovce. Ubytování pro tyto borce
velmi operativně zajistila Dolní Mateřská škola, za což velmi děkuji. Od nás putovala tato
výprava s pozvánkami do Rokytnice v Orlických horách, u Přerova a „nad Vláří“. Po pěti
dnech a 860 ujetých kilometrech se vrátili
zpět do Rokytné.

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – volejbalový oddíl pořádá
na volejbalových kurtech u Pěvína tradiční

ROKYTNICKÉ

VOLEJBALOVÉ DNY
sobota 22. 8. 2015
Turnaj Rokytnicka – 39. ročník
pro amatérská družstva místních podniků a organizací
••
••
••
••
••

začátek turnaje v 8.30 hodin
družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí
podmínka: minimálně jedna žena v družstvu
večer společné posezení
startovné 180,- Kč

neděle 23. 8. 2015
Memoriál Zbyňka Neumanna
pro družstva mužů oblastních přeborů a soutěží
••
••
••
••

začátek turnaje v 8.30 hodin
startovné 300,- Kč
přihlášky v den konání do 8.00 hod. na Pěvíně
družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí

Společné pro oba turnaje:
•• Předpis: hraje se podle platných pravidel volejbalu
•• Systém: bude určen pořadatelem podle počtu přihlášených družstev
•• Ceny: nejlepší družstva všech turnajů obdrží diplomy a věcné ceny dotované místními sponzory
•• Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem přímo na
Pěvíně
TURNAJE SE KONAJÍ POD ZÁŠTITOU
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Tomáš Gebrt – pořadatel, Zbyněk Neumann – předseda VO
Rokytnický zpravodaj
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Děkuji všem zúčastněným za Jizeru za
vzornou reprezentaci našeho města a věřím,
že se počet účastníků v příštím roce, kdy se
koná Setkání Rokytnic v Rokytnici „nad Vláří“,
výrazně rozroste.
Petr Matyáš, starosta

Město Rokytnice nad Jizerou a Horská služba Vás zvou na akci
v PŘÍRODNÍM DIVADLE v Rokytnici nad Jizerou

LETNÍ
PŘÍROĎÁK
19. 8. 2015

PROGRAM
17:00 NAFUKOVACÍ LETNÍ DRAČÍ pohádka
DIVADLO Rolnička Liberec
18:00 Koncert skupiny BERUŠKY
20:00 Volná zábava, opékání buřtů
21:00 Letní KINO
hlasování ze 4 filmů

Děti A
ZDARM

lí
é dospě
Vstupn
50,- Kč

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Opékání buřtů na ohni - buď vlastních
nebo bude možno buřty zakoupit na místě
Teplé oblečení, pláštěnku, deku,
něco na sezení a dobrou náladu s sebou!!!

FILMY

t tatínka
Jak dostašo
y
do polep vn
Rafťáci
em
Léto s kovboj
Tři bratři

Změna programu vyhrazena

tel: 481 522 001

e-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
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Silový trojboj – Sedláčkovi OPĚT skvěle bodovali!!!
Classic World Championships, Salo (Finland)
5. - 14. 6. 2015, IPF – RAW
Tohoto Mistrovství světa se zúčastnil JAKUB SEDLÁČEK.
 bsadil vynikající 7. místo v kategorii 93 kg, získal stříbrnou meO
daili ve dřepu výkonem 290 kg, zlato v benchpressu a fantastickým výkonem 215 kg tak vytvořil nový evropský rekord. Tímto
děkujeme paní Daniele Zajícové za finanční podporu.

Mistrovství Evropy v silovém trojboji
a benchpressu RAW a EQ, CZE
Praha – Kbely, 16. – 20. 6. 2015, WUAP
Tohoto Mistrovství se zúčastnil Tomáš Sedláček, který v kategorii masters M2 obsadil skvělé 1. místo a stal se tak Mistrem
Evropy. Soutěžil v disciplínách – dřep, benchpress a mrtvý tah – RAW.
Vytvořil také světový rekord ve dřepu a celkovém součtu.

Šachy
Koncem května se hrál v Liberci krajský přebor seniorů. Startovalo
20 hráčů a obě věkové kategorie byly spojeny. Hrálo se na 7 kol se
zkráceným časem 2× 25 minut na partii. Zvítězil náš hráč ing. Zd. Joukl
ziskem 6,5 b. Zd. Hollmann obsadil 3. místo, když stejně jako druhý
v pořadí Blaháček z Liberce získal 5,5 b. J. Hanuš ziskem 2 bodů obsadil 18. místo.
V rámci CZECH Tour 2015 se hrál v červenci v Pardubicích také kromě jiných turnajů i turnaj 4členných družstev. Startovalo rekordních

108 mužstev a vzhledem k možnosti mít až 6 hráčů v mužstvu startovalo neuvěřitelných 548 hráčů. Co do počtu hráčů je tento turnaj
považován za jeden z největších na světě. Hrálo se na 7 kol a každý
hráč měl na partii 90 min. + bonus 30 s na každý tah, což je běžné tempo. Turnaje se také zúčastnili naši hráči Z. Lenc a Z. Hollmann, kteří
spolu s hráči z Kutné Hory utvořili mužstvo, které obsadilo 60. místo
ziskem 7 bodů (2 výhry, 3 remízy, 2 porážky). Oběma našim hráčům
se docela dařilo, když Z. Lenc získal 2,5 bodu ze 4 partií a Z. Hollmann
3 body z 5 partií.

Ski klub Masters
Poděkování pro
pana Pavla Setunského
Rád bych za celý Ski klub Masters poděkoval panu Pavlu Setunskému, který se rozhodl
ze zdravotních důvodů odejít do „lyžařského
důchodu“, za jeho dlouholetou spolupráci
při organizaci závodů Masters – Memoriál
Dr. Vedrala.
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Děkuji za jeho podporu a snahu, protože
všech pět ročníků, které jsem s ním, jako ředitelem závodu, mohl připravovat, dopadlo
vždy na výbornou.
Jako formu poděkování za tuto jeho dlouholetou prospěšnou sportovní činnost podal
Ski Klub Masters v roce 2013 návrh na udělení pamětní plakety od ČUS. Tuto plaketu
si pan Pavel Setunský převzal v hotelu Zlatý

Lev v Liberci v červenci 2013 za přítomnosti
náměstka hejtmana Libereckého kraje pana
Vladimíra Mastníka, starosty města Rokytnice pana Petra Matyáše, předsedy krajského
výboru ČSTV pana Vladimíra Boháče a mne
jako předsedy Ski klubu Masters.
Ještě jednou, Pavle, velké díky!
Vladimír Málek – Předseda Ski klubu Masters
7-8/2015
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Nový tematický turistický odznak
Rokytnické kapličky
Od 1. 7. 2015 uvedl KČT odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
do prodeje tematický turistický odznak Rokytnické kapličky (dále jen
TTO). Námětem pro vydání TTO byl informační prospekt Rokytnice
nad Jizerou – kapličky, kde je v mapce uvedeno 12 míst s popisem, co
zde uvidíme. K tomu, aby TTO Rokytnické kapličky mohl být zařazen
do plnění odznaku Českomoravský turista, muselo dojít k doplnění
13. místa, kterým je kaple Československé církve husitské. Snad nikomu nebude vadit, že právě toto místo není na mapce informačního
prospektu, který se dostává k záznamníku, uvedeno.
Součástí TTO je
záznamník, jehož velikost A6 umožňuje
pohodlné uložení do
batohu či větší kapsy.
Obsahuje celkem 16
stránek, na kterých
jsou rozepsány podmínky plnění a místa,
která se mají navštívit. Má 5 povinných
míst, kterými jsou
kapličky a 8 volitelných míst, z nichž
se musí navštívit
alespoň 5 míst. Dokladem o navštívení
místa slouží odpovědi na otázky nebo
splnění úkolu (opsání
textu či číslic), proto
nezapomeňte tužku
s sebou. Tímto stylem bylo postupováno, protože téměř
všechno se nechá
v současné době najít na internetu. Jednotlivá místa jsou samozřejmě
doplněna GPS souřadnicemi.
Plnění TTO je určeno nejenom pro turisty, dospělé osoby a rodiny
s dětmi nebo školy v přírodě, ale také pro návštěvníky našeho města.
Formou soutěžní hry projdou účastníci velký kus Rokytnice nad Jizerou. Seznámí se s její krajinou, lidmi a historií. Je jednou z možných
odpovědí na otázku: „Přijeli jsme do Rokytnice, co tady teď budeme
dělat?“ Tuto možnost mohou nabízet ubytovatelé i organizátoři různých akcí. Bohužel, když je sníh, jsou některá místa hůře dostupná.
Po splnění podmínek předloží účastník TTO záznamník na prodejním místě, kde po zkontrolování správnosti odpovědí na otázky nebo
plnění úkolů obdrží do záznamníku razítko a bude mu vydán vlastní
odznak.
Záznamník lze zakoupit za částku 45,- Kč v Městském informačním
centru Rokytnice nad Jizerou. Pokud by zde bylo zavřeno, je možné,
po předchozí dohodě, zakoupit záznamník i u osoby Antonín SAJDL,
e-mail: sajdl.a@seznam.cz , tel: 604836063. Totéž platí i pro kontrolu
záznamníku.
Nápad vytvořit TTO byl zařazen do projektu Nápad za desítku, kde obstál, jinak by bylo vydání TTO o několik let odloženo.
Organizátorům tohoto projektu patří moje poděkování, více na:
www.rokytnice-nad-jizerou.com/napad/.
K plnění TTO Vás srdečně zvu a přeji Vám při jeho plnění mnoho
pěkných zážitků.
Mgr. Antonín SAJDL
místopředseda KČT, odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou
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Klub českých turistů odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou připravuje pro
následující období tyto akce:
 Z Vrchlabí až na barokní Kuks
•• Dne 15. 8. 2015 odjezd cyklobusem v 07:30 hod. z náměstí
a v 07:50 hod. z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Vrchlabí. Odtud
cyklisté pokračují na kolech po cyklotrase č. 24 do Kuksu. Trasa
činí asi 44 km. Pěší výletníci v 09:15 hod. přestoupí na cyklobus do
Kuksu. V Kuksu prohlídka rozsáhlého areálu, na kterou mají pěší
samozřejmě více času. Z Kuksu společný odjezd (cyklisté i pěší)
cyklobusem v 17:05 hod. do Vrchlabí, kde je v 18:20 hod. přestup
na cyklobus do Rokytnice n. Jiz.
•• Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404.

 Rýchory 2015
•• Dne 22. 8. 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 Trutnova a odtud busem do Žacléře. Podrobnosti sdělí organizátor výletu. Trasa: Žacléř – Rýchory – Dvorský les
– Rýchorská bouda – Horní Maršov. Délka trasy asi 15 km. Odjezd
z Maršova v 17:35 hod. cyklobusem do Rokytnice n. Jiz.
•• Výlet organizuje: Pavel Novotný,
tel: 736 459 696, e-mail: bathorya@seznam.cz

 Nedělní výlet na Zlaťák
•• Dne 30. 8. 2015 v 08:30 hod. odjezd linkovým autobusem z Horní
Rokytnice n. Jiz. od ČSAD. Trasa: Zlaté návrší – Labská bouda- pramen Labe – bývalá Česká budka – Szrenica –Vosecká bouda – Rokytnice nad Jizerou. Délka trasy asi 20 km. Kdo si chce něco koupit
na Szrenici, ať si vezme zlotůvky pro jistotu s sebou.
•• Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.

 40. ročník HETOS
(hlídková etapová turistická orientační superhra)
•• Dne 12. 9. 2015 start 3–5 členných hlídek (bez rozdílu věku) průběžně od 08:00 do 09:00 hod. od sportovní haly v Horní Rokytnici
n. Jiz. Předpokládaný příchod do cíle, kterým je restaurace U Mojmíra v Rokytnici n. Jiz., od 15:00 do 17:00 hod. Letos bude HETOS
probíhat v okolí Rokytnice n. Jiz. Délka trasy asi 16 km. Tužku a poznámkový blok s sebou. Startovné 30,- Kč za hlídku. Na účastníky
čeká překvapení – retrodiplom vydaný u příležitosti 40. ročníku.
•• Akci organizuje: Jan Mikulášek, tel: 732 889 801.

 Sněžka z Polska
•• Dne 26. 9. 2015 v 07:00 hod. sraz v Horní Rokytnici n. Jiz. u haly.
Účast je nutné nahlásit do 21. 9. 2015 kvůli zajištění automobilů.
Rovněž tak je dobré mít s sebou polské zloté. Trasa: Karpacz Górny – Sosnoviec- po žluté (býv. sáňk. dráha) na Strzecha Akademicka a dále po modré na Slaski Dom – Sněžka – Slaski dom – po
černé zpět do Karpacze. Délka trasy asi 18 km.
•• Výlet organizuje: Pavel Novotný,
tel: 736 459 696, e-mail: bathorya@seznam.cz
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Změna programu je
vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat vedoucího akce.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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POJĎTE S NÁMI LYŽOVAT
a staňte se závodníky
s láskyplným vztahem k horám...

TJ Spartak Rokytnice
přijímá nové členy

do LYŽAŘSKÉHO KLUBU

Info: L. Hrušková 602 878 223, M. Nechanický 739 440 810 · email: info@spartak-rokytnice.cz
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