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červen / červenec

Cena 18,- Kč

DDM Pod Střechou = spousta aktivit nejen pro děti
V měsíci květnu se konalo v kulturním domě
hudební klání zpěváků, a vůbec hudebníků, za
hojné podpory veřejnosti. Porotě ve složení
Michaela Klepáčková, Jaroslav Votoček a Martin Královič se předvedly dvě desítky dětí, které
soutěžily ve čtyřech kategoriích podle věku. Do
průběhu soutěže mohli zasáhnout i diváci, na
hlasovacích kartičkách označili nejlepší vystoupení a zvolili pak držitele Ceny diváků. Po dvou
hodinách plných hudby si všichni soutěžící odnášeli medaili, diplom a drobnou cenu.
Tradičně na konci května zveme rodiče i veřejnost na Sportovní akademii, letos se konala
ve středu 25. 5. 2016. Na této akci se představily kroužky mažoretek, aerobiku a jeden kroužek country tanců, celkem bylo připraveno 24
vystoupení. Letos počet vystupujících poprvé
překročil „magickou“ stovku, diváků se v hale
sešlo skoro dvakrát tolik. Kroužky, které se
nemohou prezentovat pohybem, se zase veřejnosti představily výstavou na půdě DDM,
kterou můžete shlédnout do pátku 3. června.
V červnu vás zveme na tradiční oslavu dětského dne, jak jste si určitě už všimli na plakátovacích plochách. Pro starší děti a případně
i pro hravé dospělé máme na sobotu 11. června připravenou outdoorovou hru Medardova
výzva aneb Memoriál Mirka Štajera (podrobnosti na www.ddmrokytnice.cz).
Za DDM přejeme příjemně prožité léto a po
prázdninách vykročíme do nového školního
roku s Krkonošskou šlápotou.

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
 V současné době se zpracovává Územní
studie propojení a rozvoje stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky, která
se stane podkladem pro pořízení Změny č. 3
Územního plánu Rokytnice nad Jizerou. Úkolem územní studie je vytvoření dlouhodobé
koncepce rozvoje těchto areálů. Radě města
byl proto předložen návrh územního opatření – stavební uzávěry. Toto opatření musí být
dále projednáno s dotčenými orgány a poté
zveřejněno na úřední desce. Veřejnost má
možnost k tomuto návrhu uplatnit námitky
a připomínky a na jejich podkladě je návrh
dopracován o požadavky dotčených orgánů
a rozhodnutí o námitkách dotčených vlastníků nemovitostí. Poté rada města vydává
opatření obecné povahy. Pro zajištění ochrany území před stavební činností, která by
mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití
území podle připravované Změny č. 3 Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, je
potřeba vydat stavební uzávěru. Dle stavebního zákona je stavební uzávěra stanovena
opatřením obecné povahy – územním opatřením o stavební uzávěře. Vzhledem k tomu,
že územní studie je prozatím ve fázi hrubé
rozpracovanosti, vztahuje se návrh vymezeného území na celou zájmovou plochu
a doba trvání stavební uzávěry se stanovuje
do doby pořízení a zaevidování Územní studie propojení a rozvoje stávajících lyžařských
areálů Studenov a Horní Domky, která je
podkladem pro Změnu č. 3 ÚP Rokytnice nad
Jizerou. Zásah do práv dotčených subjektů
má být dle rozhodnutí soudů vždy co nejmenší. V době dokončování územní studie
bude tedy nutné vymezit znovu území chráněné stavební uzávěrou, a to již pouze jednotlivými pozemky, jejichž zastavění podle
stávajícího územního plánu by znemožnilo
budoucí využití ploch dle zpracované studie.
Doba trvání této budoucí stavební uzávěry
bude stanovena do doby schválení Změny
č. 3 ÚP Rokytnice nad Jizerou. Tím by mělo
být ošetřeno, že nedojde k účelovému vydávání územních rozhodnutí na stavby v lokalitách, jejichž zastavění znemožní budoucí rozvoj území dle připravované územní studie.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160002 „Zpracování PD – Přístupová
komunikace a inženýrské sítě v lokalitě US
6“, uchazeči Ing. Petr Koldovský PVK projekt,
Sportovní 1543, 511 01 Turnov, IČ: 76054454
za nabídnutou cenu 263.175,- Kč včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160004 „Oprava komunikací metodou
Patchmatic“ firmě ROADSTAV s.r.o. opravy
a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130,
290 01 Poděbrady, IČ: 24286681 za nabídnutou cenu 3.872,- Kč včetně DPH za 1 t asfaltové směsi.
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 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160005 „Oprava křížku u DDM“ uchazeči Ing. Oldřich Hnětynka, Pražská 1618/93,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 12810908 za
nabídnutou cenu 36.955,- Kč včetně DPH
a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy.
 RM schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 2.000,- Kč, formou uzavření darovací
smlouvy, příspěvkové organizaci Tereza, Benešov u Semil na zkvalitnění a rozvoj jejich
činnosti.
 RM schválila účetní závěrky příspěvkových
organizací města Rokytnice nad Jizerou za
rok 2015.
 Rada města schválila podání žádosti o dotaci na opravu Božích muk v Rokytně z dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti
podpory 8. Životní prostředí a zemědělství
z programu 8.2 Podpora ochrany přírody
a krajiny v rámci „Údržby a obnovy drobných
památek v krajině“.
 Rada města vzala na vědomí poskytnutí
dotace ze strany Státního fondu životního
prostředí na projekty:
 „Územní studie propojení a rozvoje stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní
Domky“,
 „Oprava cesty ke kapličce na Kostelním
vrchu – 1. etapa“,
 „Elektroskútr pro Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou“.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160009 „Oprava cesty ke kapličce na
Kostelním vrchu“ firmě STRABAG a.s., Oblast
Sever, se sídlem Tř. Generála Svobody 77,
Liberec, IČ: 60838744 za nabídnutou cenu
2.184.103,40 Kč včetně DPH.
 Radě města byl předložen návrh na přímé zadání zakázky č. 20160015 na dodávku
a montáž příjmové technologie pro příjem
MUX DVB-T pozemního vysílání a optického
propojení z místa příjmu na hlavní provozní
stanici. Vzhledem k tomu, že všechnu stávající infrastrukturu rozvodů kabelové televize
vytvořila a společnost Katro Servis spol. s r.o.,
která je zároveň servisní společností, která
kabelový rozvod spravuje, nebyla by možná
realizace zakázky bez spolupráce a bez dílčího plnění ze strany Katro Servis spol. s r.o.
V rámci poptávkového řízení by navíc bylo
v rámci ČR možné poptat pouze několik firem, které však všechny sídlí v mnohem větší
vzdálenosti od místa plnění. Z těchto důvodu
byla realizace zakázky poptána přímo u společnosti Katro Servis spol. s r.o.. Na základě
obdržené cenové nabídky byla prověřena
cena jednotlivých komponentů a bylo konstatováno, že se jedná o ceny v místě a čase
obvyklé. Součástí dodávky by bylo i doplnění
technologie o zařízení pro další distribuci signálu DVB-T signálu.

 V období let zima 2015 – jaro 2019 zajišťuje zimní údržbu komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou společnost AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., ve spolupráci
s Drobnými službami města Rokytnice nad
Jizerou. Zimní údržba probíhá podle schváleného Plánu zimní údržby komunikací.
Náklady na zimní údržbu v zimě 2015/2016
(ceny vč. DPH):
 Listopad 2015 120.589,- Kč
 Prosinec 2015 145.557,- Kč
 Leden 2016
421.104,- Kč
 Únor 2016
307.957,- Kč
 Březen 2016
144.571,- Kč
 Celkem
1.139.778,- Kč
 Uvedené ceny obsahují provoz mechanismů, pohotovost, posypové materiály,
osazení sněhových tyčí a dispečink. Náklady na rok 2016 (leden, únor, březen)
ve výši 873.632,- Kč byly hrazeny z paragrafu 2212 Silnice, položky 5169 nákup
ostatních služeb. V rozpočtu na rok 2016
je na tuto položku vyčleněno 1.740.000,Kč. Zbývající částka cca 870.000,- Kč je určena na úhradu nákladů na sečení krajnic
a jako rezerva na zimní údržbu na podzim
roku 2016.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160016 na dodávku a instalaci dopadových ploch dětských hřišť firmě B plus P
s. r. o., Havlíčkova 375, 54941 Červený Kostelec, IČ: 25297015, za cenu 254.516,- Kč včetně
DPH.
 Radě města byla ze strany paní Soni Valáškové, pracovnice Městské knihovny Rokytnice nad Jizerou předložena ke schválení
žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká
knihovna na nákup knih. Moravská zemská
knihovna v Brně z pověření Ministerstva
kultury ČR vyhlásila pro rok 2016 projekt na
podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované
beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy,
kritiky a věd příbuzných pro profesionální veřejné knihovny. RM podání žádosti schválila.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160010 „Rekonstrukce toalet v ZŠ“ firmě Petr Horní – Obklady, se sídlem Dolní
Rokytnice 408, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 73586391 za nabídnutou cenu
350.902,42 Kč včetně DPH.
 Rada města byla informována, že se dne
27. dubna 2016 Podvýbor pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zabývá žádostí Města o stanovení slovního popisu historického
znaku města Rokytnice nad Jizerou. Tento
popis byl podvýborem stanoven podle návrhu schváleném na zastupitelstva města dne
27. 2. 2016. Město tedy od uvedeného data
může užívat historický znak města dle schváleného popisu.
6-7/2016
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Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Zastupitelstvo města dne 27. dubna 2016 přijalo následující usnesení
 Zastupitelstvo města schválilo:
 návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš
Pavlata, Michal Seidl a Ing. Antonín Blomer,
ověřovatele zápisu ve složení MUDr. Daniela
Zajícová a Ing. Bronislav Patočka a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání zastupitelstva
města ze dne 24. 2. 2016.
 rozpočtové opatření č. 1/2016.
 rozpočtový výhled Města Rokytnice nad
Jizerou pro období let 2017 - 2019.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce
2016 ve výši 100.000,- Kč Římskokatolické
farnosti Rokytnice nad Jizerou, se sídlem
Dolní Rokytnice 15, Rokytnice nad Jizerou,
IČ: 49295888 za účelem úhrady nákladů vynaložených na provedení odvlhčení zdiva kostela sv. Michaela archanděla v Rokytnici nad
Jizerou v roce 2016 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
 prodej části ppč. 2186/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Pavlu Háskovi, bytem
Františkov 42, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
za cenu 700,-Kč/m2 a za podmínek stanovených v usnesení č. 293 ze dne 24. 2. 2016.
 prodej části ppč. 3421/1 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou Antonínu a Heleně
Blomerovým za cenu 560,-/m2 a za podmínek stanovených v usnesení č. 297 ze dne
24. 2. 2016.
 záměr prodeje stpč. 1024/2 a části ppč.
1698/2 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu
200, Kč/m2 s tím, že žadatel odkoupí část ppč.
1698/2 i za garáží a s tím, že z ppč. 1698/2
bude podél komunikace odměřen pruh, který zůstane ve vlastnictví Města. Geometrické
zaměření zajistí na vlastní náklady žadatel
a bude provedeno za účasti zástupce města.
 záměr prodeje stpč. 1022/2, stpč. 1023/2
a části ppč. 1698/2 v k.ú. Dolní Rokytnice
za cenu 200,-Kč/m2 s tím, že z ppč. 1698/2
bude podél komunikace odměřen pruh, který zůstane ve vlastnictví Města. Geometrické
zaměření zajistí na vlastní náklady žadatelka
a bude provedeno za účasti zástupce města.
 zřízení věcného břemene ve prospěch
Města Rokytnice nad Jizerou na části ppč.
2368/21 v k.ú. Dolní Rokytnice, který je v majetku Státního pozemkového úřadu. Věcné
břemeno spočívá v právu zřídit a provozovat
na služebném pozemku stavbu a v právu
vstupovat a vjíždět na služebný pozemek
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním stavby.
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 Českou republikou-Státním pozemkovým úřadem jako budoucím povinným.
Smlouva o zřízení věcného břemene bude
uzavřena poté, co bude stavba dokončena,
zaměřena a zkolaudována.
Rokytnický zpravodaj
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 záměr směny ppč. 627/5 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a části ppč. 615/5 v k. ú.
Rokytno v Krkonoších (vlastník Udatný Petr)
za část ppč. 1987/12 v k.ú. Dolní Rokytnice
(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) v rozsahu m2 za m2. Geometrické zaměření zajistí
a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou.
 odkoupení části ppč. 1372/1 v k.ú. Dolní
Rokytnice za cenu 200,- Kč/m2 od Romana
Šíra, bytem Dolní Rokytnice 62, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
 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 420 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. Horní Rokytnice nad Jizerou a část
ppč. 16/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších o výměře cca 90 m2 (vlastník TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou o.s., IČ: 00527611, Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou).
 zpracování a podání návrhu na prohlášení budovy radnice za kulturní památku Ministerstvu kultury
 zpracování a podání návrhu na prohlášení kapličky na Kostelním vrchu na stpč. 534
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za kulturní
památku Ministerstvu kultury.
 zpracování a podání návrhu na prohlášení kapličky ve Františkově na stpč. 35 v k.ú.
Františkov v Krkonoších, kapličky na skále
na stpč. 578 v k.ú. Dolní Rokytnice a kapličky u staleté lípy na stpč. 223/1 v k.ú. Dolní
Rokytnice za kulturní památku Ministerstvu
kultury.
 přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Společná historie obchodu, průmyslu
a řemesel“ v rámci operačního programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko, schvaluje znění Dohody o spolupráci pro tento
projekt a pověřuje starostu města Ing. Petra
Matyáše jejím podpisem a v případě přidělení dotace schvaluje realizaci projektu Společná historie obchodu, průmyslu a řemesel.
 přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt „Česko – polská Hřebenovka – západní
část“ v rámci operačního programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko, schvaluje znění
Dohody o spolupráci pro tento projekt a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše
jejím podpisem a v případě přidělení dotace
schvaluje realizaci projektu Česko – polská
Hřebenovka – západní část.
 na základě studie zpracované projektovým ateliérem MEPRO s.r.o., záměr výstavby
Sportovního areálu na ppč 2000/2, 2000/3,
1005 a 2072/1 v k.ú. Dolní Rokytnice ve spolupráci s TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

a schvaluje pořízení dalšího stupně projektové dokumentace na náklady města Rokytnice nad Jizerou.
 principy spolupráce mezi městem Rokytnice nad Jizerou a TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou při přípravě a realizaci výstavby Sportovního areálu na ppč 2000/2, 2000/3, 1005
a 2072/1 v k.ú. Dolní Rokytnice a pověřuje
starostu města Ing. Petra Matyáše přípravou
dohody o spolupráci a jejím předložení zastupitelstvu města ke schválení.
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 realizaci projektu „Oprava cesty ke kapličce na Kostelním vrchu - 1. etapa“.
 realizaci projektu „Elektroskútr pro Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou“.
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 studii na využití a rekonstrukci objektu bývalé závodní jídelny č. p. 187 Horní Rokytnice.
 plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou k 31. 3. 2016.
 studii Sportovní areál Dolní Rokytnice
zpracovanou projektovým ateliérem MEPRO
s.r.o.
 odstoupení finančního výboru ve složení
předseda paní Alexandra Olaszová, členové
paní Hana Hejralová a paní Libuše Vránová.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 8. 2. 2016 do
21. 3. 2016.
 Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje ppč. 505/1 v k.ú. Františkov v Krkonoších.
 záměr prodeje ani směny části ppč.
1698/2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 1698/6 (vlastník Kobr Tomáš) v k.ú. Dolní Rokytnice.
 záměr prodeje ppč. 89/17 v k.ú. Dolní Rokytnice a postupuje radě města k projednání
záměr možného pronájmu části ppč. 89/17
k.ú. Dolní Rokytnice.
 Zastupitelstvo města pověřilo:
 Ing. Bronislava Patočku vykonáváním
sňatečných obřadů v působnosti matričního
úřadu Rokytnice nad Jizerou s účinností od
1. května 2016.
 Zastupitelstvo města zvolilo:
 předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Buluška a dalšími členy finančního výboru
Mgr. Matěje Šimůnka a Ing. Miroslavu Kynčlovou.
 předsedou kontrolního výboru Ing. Antonína Blomera a dalšími členy kontrolního
výboru Mgr. Markétu Šmídovou a Ing. Miloslava Votočka.
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 Ukliďme svět, ukliďme Česko
v Rokytnici nad Jizerou
V pátek 15. dubna 2016 se město Rokytnice nad Jizerou připojilo k 3. ročníku celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko, jehož hlavním organizátorem je Spolek Ekosmák (blíže na
www.uklidmecesko.cz). Tato akce je určena všem, kterým 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
16. dubna, ale v Rokytnici nad Jizerou byla tato akce zorganizována především jako firemní a školní již v pátek 15. dubna, jako
v loňském roce. Organizátorem v našem městě byl městský
úřad. Akce probíhala v době od 9.00 do 12.00 hodin a zapojilo
se do ní 91 dětí a 30 dospělých. Připojily se zejména některé třídy druhého stupně Základní školy Rokytnice nad Jizerou, včetně
speciální třídy, dále děti z obou mateřských škol, 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 32 plných pytlů
odpadků a také velké množství objemnějšího odpadu (např.
pneumatiky, plechy, 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 kvůli většímu objemu
odpadu.

Všem zúčastněným touto cestou děkujeme za jejich čas a ochotu pomoci s úklidem našeho města a s mapováním černých skládek. Věříme,
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.

Cena Ď 2016
– nominace Města Rokytnice nad Jizerou
Co je Cena Ď? Tato cena je určena mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity,
vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení
„tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku.
V rámci krajských kol těchto ocenění bylo nominováno i Město Rokytnice nad Jizerou,
a to ze strany zdejšího Domova důchodců. Nominováno bylo za:
Příspěvek na akci: Putování s Krakonošem po rodných místech našich klientů…rodáků
z Krkonoš a přilehlých obcí. Putování bylo založeno na pohybové aktivitě spojené s reminiscenčními prvky. Dali jsme možnost klientům se podívat na místa svého rodiště, dětství, mládí či místa,
kde žili, vychovali děti, pracovali a prožili veliký kus života, a tím oživili vzpomínky na místa, ke
kterým mají klienti vztah. S možností potkat známé tváře, vrstevníky či ty, které znali jako děti
sousedů, známých, přátel. Umožnili jsme klientům se podívat na rodný dům či dům, který je
spojen s jejich životem. Po létech měli klienti možnost rozsvítit svíčku na hrobě rodičů, příbuzných
a blízkých. Klienti se podívali na panoramata hor s podhorskými vesničkami, prožili pocit výletu
se svačinou v baťůžku, s posezením u kiosku s pivem v kelímku a párkem na tácku. Navštívili jsme
místa Harrachov, Paseky, Vysoké nad Jizerou, Rezek a Rokytnici nad Jizerou. Dále Město přispělo
na tisk jubilejního kalendáře k oslavám 70. výročí od založení domova, a tím udělalo službu nejen
domovu, který kalendář zviditelnil, přiblížil práci našich pracovníků, ale udělal i radost klientům
a zaměstnancům, kteří ho dostali jako vánoční dárek.
Předávání Cen Ď v Libereckém kraji se uskutečnilo 14. dubna 2016 v Navrátilově sále
v Novém Boru. Bylo přihlášeno celkem 22 nominací. Vítězem se stala Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Liberec. Regionální cena Ď nemá kategorie všechny nominace byly regionálnímu Kolegiu předloženy společně bez rozdílů. Hlasováním
bylo rozhodnuto, kdo získá „cenu Ď v Libereckém kraji 2016“, přičemž každý člen Kolegia
rozhodoval na základě svého pohledu na svět. Tato cena byla udělena jako regionální šance
k ocenění ještě před tím, než se všechny nominace z celé ČR setkají ve velkém finále, kde
jsou již nominace rozděleny do příslušných kategorií - divadla, zoo, památky, dětské domovy, sociální ústavy apod. Finálová ceremonie se bude konat 24. června 2016 v Národním
divadle v Praze.
Město Rokytnice nad Jizerou touto cestou děkuje Domovu důchodců v Rokytnici nad
Jizerou za nominaci, které si velice vážíme a věříme, že naše vzájemná spolupráce bude
nadále v dobrém pokračovat.
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Zveme vás
na veřejné
zasedání
zastupitelstva
města Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat
ve středu 22. června 2016
od 17.00 hodin
v jídelně Základní školy
Rokytnice nad Jizerou.
Program jednání bude zveřejněn
na úřední desce.

Zápisy
z jednání rady města
a zastupitelstva města,
včetně rozprav a diskusí k jednotlivým
bodům, jsou v plném znění včetně
audiovizuálního záznamu ZM zveřejněny
na webových stránkách města:

www.mesto-rokytnice.cz
6-7/2016
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REŠERŠE O HISTORICKÉM ZNAKU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Stanislav Kasík | Heraldická kancelář„Dauphin“ |Roudnice nad Labem 2014
4. ČÁST

JE ROKYTNICKÝ ZNAK „VYDRŽEN“?
Pro plnohodnotnou existenci jakéhokoliv městského znaku je podstatné buď jeho udělení, nebo tzv. vydržení. Vydržením se myslí nepřetržité užívání po určitou dobu. Není rigorózně stanoveno po jaké
konkrétní době užívání je znak považován za vydržený, a kdy ještě
vydržený není. Zobecnitelným hlediskem pro zmíněnou „vydrženost“
je uvedení městského znaku v kompendiu české komunální heraldiky. To se v případě znaku Rokytnice nad Jizerou stalo prostřednictvím
Čarkovy publikace z roku 1985. Znak je zde uveden bez odsudků
a díky tomu je nutné ho považovat za plnohodnotný.
Vyobrazení znaku Rokytnice nad Jizerou v Čarkově publikaci je dílem grafika Stanislava Valáška. O zdroji a předloze nelze říci nic konkrétního. Hradební koruna na štítě a první pole štítu je poplatné plastice znaku na školní budově. Medvěd naopak neodpovídá ani pečeti
a ani plastice na škole resp. na radnici. Je neobvykle otočen doprava
a předmět, který na obou zmíněných místech je možné pojmenovat
štítkem, je zde nakreslen jako radlice a je tak i popisem znaku pojmenován, byť s nejistotou a relativizujícím způsobem, za použití slova
„patrně“. Oproti „žánrovému“ vyobrazení znaku na radnici i na škole,
se Valášek pokusil o „heraldicky“ umírněnější pojetí. I tak je zřejmé, že
mu chyběla zkušenost s heraldickou kresbou – například tím, že ve
zlatých polích je zelený trávník tmavší od téhož v polích modrých. Valáškova kresba rokytnického znaku byla inspirací pro jeho vyobrazení
v obřadní síni radnice. Zde byl poněkud neuměle vymalován do plochy
bohatě členěného rolverkového štítu
dřevěné vyřezávané plastiky.
V roce 1989 vydal Karel Liška svou
práci o městských znacích „s ozdobami“. Použití termínu „ozdoba“ je v heraldické terminologii neznámý výraz.
Liška „ozdobami“ myslel honosné
kusy, kterými v heraldice jsou štítonoši, hesla, pláště, hodnostní koruny.
Liška za „ozdoby“ považoval i přilby
Vyobrazení znaku Rokytnice nad s přikrývadly a klenoty. Na základě
těchto kritérií sestavil svou publikaci
Jizerou v obřadní síni radnice

a zařadil sem i znak Rokytnice nad Jizerou proto, že na zdejší škole je
štít doplněn o hradební korunu. K tomu lze poznamenat, že znakem
Rokytnice nad Jizerou je jak štít s hradební korunou, stejně jako bez ní.
V obou případech jde o znak plnohodnotný. Samotný štít bez koruny
nelze považovat za umenšený. Liška v kapitole o Rokytnici nad Jizerou
uvádí celou řadu nepřesných informací – například takové, že obce
Rokytno, Františkov, Horní a Dolní Rokytnice byly založeny v 16. století, což není pravda. Také, že znak vznikl v době, kdy bylo založeno
město - město nikdy založeno nebylo a v roce 1961, kdy byl v Rokytnici
zřízen městský národní výbor byl znak užíván už více jak padesát let.
Zvláštním a odjinud neznámým sdělením také je, že medvěd ve
čtvrtém poli „drží v pravé tlapě bílý list papíru“ (Liška, Karel: Městské
znaky s ozdobami. Praha 1989, s. 101 – 102). V kresebné příloze je
uvedena kresba znaku ve zvláštní podobě. V prvním poli horník neklečí, ale stojí s postavou natočenou doprava, má bílé kalhoty a kapuci
na hlavě, špičák drží oběma rukama a hrotem ke skále. Medvěd je
otočen doleva. Kresebné zpracování je zřetelně nedbalé.
Mimořádné zpodobnění rokytnického znaku je na deskách tzv.
Pichlerovy kroniky z roku 1991. Velice
zjednodušující kresba figur přináší
mimořádnou a dosud nebývalou podobu horníka, který je v jakémsi přikrčeném postoji s mlátkem v napřažené
levé (sic) ruce a s želízkem přiloženém
ke skále v pravé ruce. Ve všech polích
chybí trávník. Medvěd je otočen doprava a v levé tlapě drží něco neidentifikovatelného. Na štítě je hradební
koruna a z ní okolo boků štítu splývají
akantové rozviliny, inspirované přikrývadly u rodových erbů. Zde jsou zcela
Vyobrazení znaku Rokytnice nad
zbytné. Tato podoba znaku není nijak Jizerou v obřadní síni radnice
určující a je jen dokladem o vnímání
podoby rokytnického městského znaku v prostředí vystěhovalců v Německu. Je škoda, že „Pichlerova kronika“ nepřináší žádné sfragistické a ani heraldické informace, které by
osvětlily vznikání pečeti a nakonec i znaku.
» Pokračování v dalším čísle RZ »

Pozvánka na letní akce
Rádi bychom Vás pozvali na dvě letní akce, které se uskuteční o prázdninách v Rokytnici.
Na Dolním náměstí se v sobotu 23. července uskuteční již potřetí
akce plná dobrého jídla, pití a zábavy nesoucí název KRKONOŠSKÁ
KUCHYNĚ a jiné speciality. Můžete se těšit na sejkory, krkonošské
kyselo, zvěřinový guláš, borůvkové knedlíky, palačinky a jiné dobroty.
Nebude chybět bohatý kulturní doprovodný program, malování na
obličej, dílnička pro děti a historický kolotoč.
PROGRAM
13:30 Zahájení – Martin Pozdníček „Pigi“ a jeho sólo na kytaru
14:30 Krkonošská dechovka
16:00 Námořnická pohádka - Loutkový soubor Koloběžka
17:00 Ukázka záchranné akce Horské služby
17:30 Country kapela Naboso
19:30 Rocková kapela VzHáčka

Druhou neméně zajímavou akcí, je akce konající se v přírodním divadle, kterou jsme pojmenovali LETNÍ PŘÍROĎÁK. Tato akce se vloni
uskutečnila poprvé a moc se líbila, proto pokračujeme v jejím pořádání. Letos se uskuteční v úterý 9. srpna 2016 od 17:00 hod. Opět
se můžeme těšit na pohádku pro děti, koncert a letní kino. K tomu
samozřejmě opékání buřtů na ohni, pivko nebo vynikající palačinky
od Horské služby.
PROGRAM
17:00 Nafukovací Medvědí pohádky – DIVADLO Rolnička Liberec
18:00 Koncert písničkáře PEPY ŠTROSSE
20:00 Volná zábava, opékání buřtů
21:00 Letní KINO – Sedmero krkavců

Nezbývá nám jen, než si přát pěkné počasí, aby se obě akce mohly uskutečnit.
Přijďte, těšíme se na Vás!!!

Změna programu vyhrazena!!!

Kontakt: e-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz, tel: 481 522 001, www.facebook.com/infocentrumrokytnice
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6-7/2016

5

 GRANTY MĚSTO 2016 – přehled schválených částek
 V rozpočtu na rok 2016 je 200.000,- Kč
 Hodnotící komise na svém jednání dne
11. dubna 2016 rozhodla, že v I. pololetí
rozdělí 70% finančních prostředků z celkového rozpočtu, tedy 140.000,- Kč.
		 Žadatel (Název projektu)

Schválená částka

7. TJ Spartak Rokytnice n. J. (Historický
závod Vo zlámanou grešli)............ 8 000 Kč
8. TJ Spartak Rokytnice n. J.
(Skialpinistické závody
Odřevěného Krakonoše)............... 5 000 Kč

9. TJ Spartak Rokytnice n. J.

(Leki cup).......................................... 4 000 Kč

10. TJ Spartak Rokytnice n. J.

1. Svaz důchodců Vilémov

(Aby člověk nebyl ve stáří sám).... 8 000 Kč

(O super cenu Rokytnice).............. 8 000 Kč

16. Domov důchodců v Rokytnici n. J.

(Putování s Krakonošem po Rokytnici
a blízkém okolí – část druhá)........ 4 000 Kč

17. Spolek Soví vrch

(Modernizace hygienického zázemí
tábora Pod Sovím vrchem)........... 8 000 Kč

18. Myslivecký spolek Hořec Jablonec
nad Jizerou (Společenstevní honitba

Stráž - Rokytnice nad Jizerou,
Jablonec nad Jizerou)..................... 3 000 Kč

GRANTY
2. Herberová Pavlína

(Závody ve snowkitinku 2016)...... 5 000 Kč

3. KČT Rokytnice n. J. (Přejezd Krkonoš –
memoriál Karla Šaldy).................... 2 000 Kč
4. KČT Rokytnice n. J. (Turistická expedice
Český les – Chodsko)...................... 6 000 Kč
5. Sedláček Tomáš
(Závody v silovém trojboji).......... 10 000 Kč
6. Pavel Brož – HS Rokytnice n. J.
(Činnost horské služby Rokytnice nad
Jizerou v zimní sezóně)................ 12 000 Kč

11. Starý kravín o.s.

(Dřevo-socho-kování)................... 30 000 Kč
12. Klub důchodců Rokytnice n. J.
(Senioři seniorům
„Aby nikdo nebyl sám“)................ 10 000 Kč

13. SDH Rokytnice nad Jizerou

(Hasičský ples)................................. 4 000 Kč

19. Hladík Ivo (Modelářská výstava

a workshop „POJĎME SI HRÁT“)... 5 000 Kč
		CELKEM............................. 140 000 Kč

Schváleno Radou města
dne 18. dubna 2016 usnesením č. 96.

14. SDH Rokytnice nad Jizerou

(Pálení čarodějnic).......................... 5 000 Kč

15. Schneider Robert (Činnost střeleckého
klubu KVZ – Rokytnice).................. 3 000 Kč

Dotační program města Rokytnice nad Jizerou

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU

Finanční prostředky pro tuto výzvu
 60.000 Kč

Datum zahájení příjmu žádostí
 od 1. 5. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí
 do 29. 7. 2016 do 17:00 hod.

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

Minimální spoluúčast žadatele

Okruh způsobilých žadatelů, důvody
podpory stanoveného účelu

Minimální výše podpory

 Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, spolek, zájmový spolek, nadace,
popř. jiné subjekty, které mají působnost
na území města Rokytnice nad Jizerou,
provozují kulturní, sportovní, zájmovou
nebo jinou činnost odpovídající tematickému určení dotací na území města nebo
jinak přispívají k rozvoji města Rokytnice
nad Jizerou.

 Minimálně 30 % skutečně vynaložených nákladů
 2.000,- Kč

Maximální výše podpory
 49.999,- Kč

Termín realizace aktivit
 1. 8. 2016 – 31. 12. 2016

Celé znění výzvy naleznete na www.mesto-rokytnice.cz/mesto/granty-mesta

KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY
PŘEPRAVUJÍ PASAŽÉRY I S KOLY
OD 28. KVĚTNA DO 29. ZÁŘÍ 2016
V sobotu 28. května 2016 proběhlo oficiální zahájení cyklistické sezóny v Krkonoších. Napříč horami a podhůřím se již třináctým rokem
rozjely Krkonošské cyklobusy.
Vozí pěší turisty a cykloturisty napříč Krkonošemi tak, aby měli
možnost v jednom dni poznat větší část regionu a večer se mohli zase
cyklobusem vrátit zpět do místa svého dovolenkového bydliště.
Cyklobusy křižují region od Harrachova po Žacléř. Zastavují na více
než 130 autobusových zastávkách. Přepravují pěší turisty i cykloturisty s koly. Jízdní řád je stejný jako v loňském roce, maximálně s 5 minutovými rozdíly.
Cyklobusy na linkách Harrachov – Pomezní Boudy, Jilemnice –
Horní Mísečky, Vrchlabí – Špindlerův Mlýn (Špindlerova bouda),
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Trutnov – Pomezní Boudy, Žacléř – Trutnov jezdí v červnu během
víkendů. V průběhu letních prázdnin denně a v září jsou v provozu vždy ve čtvrtek, v sobotu, v neděli a ve svátek.
Letos je možné již přepravovat i elektrokola, pouze však kola se
sundanou baterií. Nově je v rozpisu cyklobusů vypsaná i kapacita kol
jednotlivých linek.
V letní sezóně opět vyjede minicyklobus Pašerák z Horní Malé Úpy
do Polska a Stráženský expres z centra obce k bufetu na rozcestí.
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 i s tipy na cyklovýlety.

6-7/2016

Rokytnický zpravodaj

Městské informační centrum
PROVOZNÍ DOBA MIC
Červen + září:
Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

Červenec + srpen:
9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
9:00 – 13:00
ZAVŘENO

Připravované akce

Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

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

Facebook

 23. července – Krkonošská kuchyně a jiné speciality – akce plná
dobrého jídla a pití a zábavy na Dolním náměstí
 9. srpna – Letní příroďák – kulturní akce v přírodním divadle
 1. a 2. října - Rokytnická svatomichaelská pouť
 3. prosince – Vánoční trhy na Dolním náměstí

Infocentrum má svoje facebookové stránky. Najdete nás na:
www.facebook.com/infocentrumrokytnice

Divadelní představení
 22. října 19:30 hod. – Odjezd nejistý – romantická komedie –
DS Havlíček Neratovice
 26. listopadu 19:30 hod. – Holky z kalendáře – komedie –
DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
 10. prosince 16:00 hod. – Čertovská pohádka – DS Tyl Slaná

Nordic walking
V městském informačním centru je možno zapůjčit si hole na
nordic walking a vyzkoušet si tento jednoduchý, ale stále populárnější druh sportu, který je vhodný pro všechny věkové a výkonnostní
kategorie.
Rádi Vám poradíme s nastavením délky holí, základním krokem
a doporučíme trasy.
Ceník půjčovného:
			
			

1 den – 50,- Kč
2 a více dnů – 40,- Kč/den
Vratná záloha 300,- Kč

Šachy na ulici v kavárně PRALINKA
na náměstí
Šachy na ulici si můžete zahrát v Rokytnici nad Jizerou na terase
kavárny PRALINKA.
Figurky si můžete přinést vlastní nebo si zapůjčit u personálu v kavárně PRALINKA – záloha na zapůjčení je 100,- Kč.
Šachy na ulici jsou projektem spolku Piána na ulici kavárníka Ondřeje
Kobzy. Od roku 2013 po českých městech ve spolupráci s místními aktivními lidmi rozmístili více než třicet pian, na které si mohou zahrát kolemjdoucí. V létě 2014 začali s instalací veřejných šachových stolků jako míst
náhodných setkání. Rozmísťují také Poesiomaty – jukeboxy, kde básníci
čtou své básně.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny soukromých ordinací stomatologů: sobota, neděle, svátky 8.00 – 12.00 hod.:
11. – 12. 6. 2016
18. – 19. 6. 2016
25. – 26. 6. 2016
2. – 3. 7. 2016
5. – 6. 7. 2016
9. – 10. 7. 2016
16. – 17. 7. 2016
23. – 24. 7. 2016
30. – 31. 7. 2016

MUDr. Irena Štilcová
MUDr. Jana Hrbková
MUDr. Diana Ursachi Stránská
MUDr. Jiřina Machová
MUDr. Marie Mühlová
MUDr. Marie Folprechtová
MUDr. Aleš Malý
MUDr. Jana Pokorná
MUDr. Dana Mařasová

Pošepného 263, Jilemnice
Jablonec nad Jizerou 321
Roztoky u Jilemnice 240
Horní Branná 3
Studenec 370
Horní 164, Rokytnice nad Jizerou
Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou
Komenského 2, Jilemnice
Poštovní 481, Jilemnice

tel. 736 452 716
tel. 481 591 103
tel. 724 240 286
tel. 481 584 215
tel. 481 596 339
tel. 481 523 876
tel. 481 523 393
tel. 481 545 621
tel. 481 541 096

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

Rokytnický zpravodaj
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Novinky ze Skiareálu Horní Domky
Rozvoj letních aktivit v Rokytnici
– novinky pro rok 2016
V sobotu 30. dubna 2016, tedy necelý měsíc po ukončení zimní
lyžařské sezóny ve skiareálu Horní Domky, jsme zahájili letní provoz
lanovky a bikeparku. Ačkoliv nám letošní aprílové počasí seslalo na
sklonku dubna dodatečnou sněhovou nadílku a vypadalo to, že budou muset cyklisté ještě na poslední chvíli přezouvat, nakonec se
„otvíračka za kačku“ vydařila a lanovka svezla za symbolickou cenu
úctyhodný počet návštěvníků. Květnový víkendový provoz je za námi
a od 4. června až do konce září bude středisko v provozu denně, od
9:00 do 17:00 hodin. V říjnu přejdeme opět na víkendový provoz,
přičemž první říjnový víkend bude v rámci tradiční Rokytnické pouti
spuštěn obří kolotoč v podobě lanovky na Lysou horu. Jako obvykle
bez možnosti výstupu, ale zato s jedinečným výhledem...
Celková délka letní sezóny 2016 čítá 139 dnů, a abychom do Rokytnice nalákali co možná největší počet návštěvníků, snažíme se rozšiřovat nabídku letních aktivit a doplňkových služeb. Hlavním záměrem je
přeměna bikeparku na sjezdový ráj pro všechny generace, což zajistí
bezpečný návrat do údolí pro každého cyklistu, který se vydá na hřebeny Krkonoš. První vlaštovkou v tomto směru je modrá sjezdová trať
Santa Fe Flowline, která je zatím stále ve fázi výstavby, ale už přinesla
první pozitivní ohlasy.
S rozvojem cykloturistiky v Rokytnici je úzce spjata možnost zapůjčení kola a nejnutnějšího vybavení. Tuto službu jsme v omezené míře
poskytovali návštěvníkům už v loňském roce a letos jsme se rozhodli
sortiment půjčovny nejen rozšířit, ale především propojit službu půjčovného s provozem lanovky a bikeparku, aby mohli návštěvníci dorazit do Rokytnice jen tak „nalehko“ a naplno si vychutnat cyklovýlet
v Krkonoších. Od června proto nabízíme jízdu lanovkou gratis pro každého, kdo využije možnosti zapůjčení kola v naší půjčovně. Nadšené
bikery jistě potěší možnost využití šikovné dvoudenní jízdenky, kdy

první den návštěvy lze využít okamžitě a ten další kdykoliv v průběhu
letní sezóny. Pro nadšené bikery s dětmi do 14 let nabízíme takzvanou rodičovskou jízdenku, kdy rodič uhradí běžné jízdné, které zahrnuje zároveň jízdné pro jeho ratolest.
Rozvoj letních aktivit podpoříme řadou akcí, o kterých budeme
návštěvníky i obyvatele Rokytnice informovat průběžně, a to prostřednictvím webových stránek www.skiroky.cz. Těšíme se, že letošní turisticko-cyklistická sezóna přivede do Rokytnice spoustu nových
návštěvníků!
Také pro nadcházející zimní sezónu chystáme velké změny v souvislosti se zkvalitňováním služeb pro zákazníky. Informace o plánech
na zimu 2016/2017 upřesníme v dalším vydání Rokytnického zpravodaje.
Tým pracovníků Spartak Rokytnice, a.s.

ELEKTROKOLA V ROKYTNICI aneb i do kopce se dá jezdit s úsměvem!
Začíná letní sezóna, lyže jsou uklizeny ve
sklepě a jejich místo již dávno vystřídalo kolo
- tak hurá do kopců...! Vždyť tu máme nádherné hory a spoustu cyklotras...! No jo, ale
opravdu si tohle může říci každý...?
Osobně patřím k těm šťastnějším, kteří
si to mohou zatím ještě říci a „potrápit“ se
v místních kopcích. Jenže člověku tak nějak
časem dojde, že vyjížďka na kole v okolí Rokytnice nemusí být pro každého ideální představou volného odpoledne.

Rokytnice nabízí krásné prostředí nejen
pro horská kola, ale i silniční nebo trekkingová – výletních míst a zajímavostí je v okolí
také hodně, tak proč by ne?
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Důvod bývá vždy podobný „nemám najeto“ nebo „to nevyjedu a tlačit kolo se mi
nechce“, „bolí mě...“. Člověk se tomu nejprve
zasměje, ale ono na tom opravdu něco je.
Dnešní doba vyvíjí na lidi obrovský tlak –
v autech a kancelářích trávíme více času, než
by bylo zdrávo, den uteče jako voda a takhle
to jde týden co týden. Je zapotřebí opravdu
silné vůle a odhodlání, aby člověk do svého
hektického programu zařadil nějaký pravidelný sport. Ale někdy to opravdu nejde a fyzička je čím dál tím horší – a v určitý moment,
když už by člověk na něco tedy i čas měl, tak
na to vlastně nemá sílu…
A co teprve lidi se zdravotním handicapem, po úrazu, na (po) mateřské s dětmi, senioři, turisté… Znamená to snad, že ti všichni
by se neměli projet v okolí Rokytnice na kole
jen proto, že tu máme kopce? To je přece
škoda!
Naštěstí jedno řešení by tu bylo –
elektrokola. Fenomén, který vrací lidem chuť
do pohybu a umožňuje jim kontakt s aktivním životem bez utrpení v tváři. Přesně to, co
mnozí čekají od vytoužené dovolené, kterou
by chtěli strávit v pohybu.
Dobrá zpráva je, že i v Rokytnici jsou
tato kola k dispozici – letos poprvé zahajuje

 ůjčovna kol a lyží „Mountain Base“ letní prop
voz a ve svém cyklistickém repertoáru se zaměřuje právě na elektrokola. Nabízí zde špičková horská elektrokola Scott, díky nimž se
konečně otevírá okolí Rokytnice pro každého. Naplánovat výletní okruh lze téměř kamkoliv a věřte tomu, že i do kopce na Ručičky
se můžete usmívat a kochat krásnou přírodou! Neznamená to ovšem, že vás kolo poveze samo. Šlapat musí každý, akorát si navolíte úroveň výkonu motoru, kterou můžete
průběžně měnit podle momentálních sil.
Takže pokud patříte k těm, kteří by si rádi
vyjeli na hory (ale nemají najeto…) nebo byste chtěli nabídnout svým hostům výlet na
kole, aniž byste je tím vyděsili, nebo by vás
prostě zajímalo, co to kolo dovede, tak právě
pro vás je půjčovna Mountain Base určena –
najdete ji kousek od lanovky Horní Domky,
přímo v objektu penzionu Kamínek na parkovišti P1.
To, že elektrokola „nějak“ pomáhají při šlapání, to už ví asi každý, ale to, že i do kopce se
dá jezdit s úsměvem, to už si musí člověk prostě vyzkoušet… a ostuda to rozhodně není!!
Pavel Činátl, Mountain Base
www.bikerental-rokytnice.com
6-7/2016
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Informace z kabelové televize
Vážení klienti kabelové televize,
od 1. 7. 2016 bude platit nový Ceník. Dochází především ke zvýšení
poplatků za příjem kabelové televize, a to u obou balíčků o 20 Kč/
měsíc.
K poslední změně v tarifech rokytnické kabelovky došlo mezi roky
2009 a 2010, od té doby však neustále stoupají poplatky vůči kolektivním správcům autorských děl (OSA, Dilia atd.) a poplatky poskytovatelům televizních kanálů. Dále došlo ze strany našich poskytovatelů
ke zpoplatnění některých kanálů, které byly až do loňského podzimu
zdarma (nyní je pro nás zpoplatněna například celá rodina stanic Prima). Dalším negativním prvkem je neustále probíhající intervence
ČNB vůči kurzu koruny, přičemž prakticky veškerý materiál, který kabelová televize potřebuje k provozu, je vyráběn mimo ČR.

Všechny tyto faktory, včetně inflace, nás nutí zvýšit cenu i našim
koncovým zákazníkům. Zdražení je pro nás v tuto chvíli jediná možná
cesta a nejsme v tomto ohledu jediní, v průběhu loňského a letošního
roku zdražovala i naše konkurence, a to i výrazně více než my. Věříme,
že náš krok přijmete s pochopením, za což vám velice děkujeme.
Celé znění našeho nového ceníku najdete zde: www.rktv.cz/cenik.
Dále dochází i ke změnám v našich Obchodních podmínkách, tyto
změny však nejsou nijak podstatné, upravujeme například kontaktní
telefonní čísla a některé technické specifikace. Tyto změny by se vás
neměly nijak dotknout.
Nové znění Obchodních podmínek najdete zde:
www.rktv.cz/podminky.
Za tým RKTV – Ivo Zapletalík

Domov důchodců informuje
Oslava narozenin
a návštěva paní
Formáčkové
Slavit se dá všude a stále. Dvojnásob to
platí v případě, že důvodem k oslavě je požehnaný věk. Tak jako je tomu u nás v Domově důchodců, kde ve čtvrtek 12. května paní
Anna Lukšová oslavila úctyhodných 102 let.
Samozřejmě nemohla chybět oslava – gratulovat přišli zástupci Města Rokytnice, sešla se
rodina paní Lukšové, ostatní klienti, známí,
paní ředitelka, zaměstnanci, a zejména pečovatelský tým, který svým obětavým a laskavým přístupem jistě přispívá k dlouhověkosti
nejen paní Lukšové. Přejeme hodně zdraví
a pořád stejnou vitalitu, se kterou paní Lukšová užívá každého dne.
Kromě oslav pořádáme pro klienty i další
zábavné a kulturní akce. Jednou z nich byla
velice vydařená návštěva paní Marie Formáč-

kové, moderátorky a spisovatelky, a mladičké zpěvačky Jany Kociánové. Přijely k nám se

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji pracovnicím ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o. za pomoc, kterou mi více než pět let poskytovaly
při péči o maminku Lidmilu Echtnerovou. Zejména děkuji paní Janě Černé za její cenné praktické rady a povzbudivá slova v kritických chvílích a paní Heleně Čechové za její obdivuhodný
lidský přístup, kterým dodává klid, sílu a sebevědomí svým klientům i jejich rodinám. Přeji jim,
aby při své náročné a často namáhavé práci dosahovaly hodně pozitivních výsledků a přinášely tím radost svým klientům i sobě.
Ing. Lidmila Kocourková
Rokytnický zpravodaj
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svým týmem v pondělí 30. května s pásmem
přátelského posezení s názvem Srdce pro seniora. Rozhovory paní Formáčkové s klienty
a zaměstnanci domova v přátelském duchu
a překrásný zpěv písní v podání Jany Kociánové, které každý dobře zná a které rozhýbaly většinu přítomných, nám všem zpříjemnily
odpoledne a doufáme, že nadcházející akce
budou stejně vydařené.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych srdečně poděkovat poctivému nálezci mého mobilního telefonu. Jsem
velice ráda, neboť tento telefon je pro mě
velmi důležitý k výkonu mého zaměstnání.
Ještě jednou děkuji.
Hana Ouhrabková
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Dolní Mateřská škola

Telegraficky z MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
 14. 4.: Dinopark – navštívili jsme dinosaury v Liberci
 29. 4.: Čarodějnice – návštěva čarodějnice Evelíny a rej malých čarodějů a čarodějnic
 10. 5.: Svátek maminek
– odpoledne s písničkami,
pohádkou a pohoštěním pro
maminky
 13. 5.: Hasiči v MŠ – „Cvičné
písknutí“ – s ukázkou hasičské techniky
 16. 5.: Slavnostní ukončení
letošní školy sportu – bylo to
moc fajn a těšíme se na příští
rok
 24. 5.: Složení řidičských průkazů – na našem dopravním
hřišti pod dozorem městského strážníka pana Řehořka
 25. 5.: Zábavné dopoledne
v ZUŠ Jablonec nad Jizerou
– keramická a výtvarná dílna,
muzikál, taneční a hudební
vystoupení…
 26. 5.: Karneval ke Dni dětí – na zahradě s hudbou DJ Romana,
vystoupení mažoretek a občerstvení
 31. 5.: Výlet hrad Kost – s pohádkou: Princezna a drak a obědem
v hradní restauraci
 21. 6. se chystáme na celosvětový Den jógy, který společně s celým
světem oslavíme na naší zahradě
Všem přejeme pohodové léto a krásné prázdniny.
Děti a kolektiv MŠ Dolní
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Základní škola Rokytnice nad Jizerou
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje,
blíží se nám konec školního roku 2015/2016,
a tak Vás, jako každým rokem, v tomto posledním čísle zpravodaje před prázdninami chceme jen stručně informovat alespoň
o některých činnostech, kterým se věnovali
děti, učitelé a vychovatelky školní družiny
v tomto školním roce kromě naší hlavní náplně – vzdělávání.
Vedle exkurzí, regionálních vycházek, kulturních aktivit a podobně má v těchto činnostech významné postavení sport. Naše děti
z 3. a 4. třídy se na podzim účastnily 10 lekcí
plavání v bazénu v Jilemnici. Spolu s dětmi
z Jablonce nad Jizerou a Harrachova jsme se
účastnili přespolního běhu v prostoru běžeckého areálu U Kapličky. Přestože byla zima
mírná, zvládli jsme absolvovat lyžařský kurz
s dětmi z 5. třídy a s dětmi z praktické třídy.
Lyžařské dny si užily i děti z 2. třídy a dva týdny chodila na lyže také školní družina. Na závěr proběhly pro celou školu lyžařské závody.
Děti z prvního stupně absolvovaly dopravní
hřiště v Košťálově. Starší žáci se zúčastnili turnaje v sálové kopané v Jilemnici a turnaje ve
florbale v Semilech. Úspěšná byla účast starších žáků v atletických závodech v Turnově
a děti z I. stupně velmi úspěšně absolvovaly
oblastní kolo atletického trojboje a postoupily do okresního kola. S velkým ohlasem se
setkalo zorganizování projektu „Děti v pohybu“ – proběhlo 10 lekcí tzv. „Školy sportu“ pro
1. a 2. třídu. Pro velkou spokojenost dětí i jejich rodičů jsme se rozhodli příští školní rok
touto formou projekt opět zajistit – tentokráte pro všechny děti z 1. – 4. třídy. Úspěšně

proběhl sportovní kurz pro 9. třídu – sjíždění
řeky na raftech, lanové centrum a další sportovní aktivity v Harrachově. Rovněž velice vydařený byl environmentální kurz pro 6. třídy
a zdravotní kurz pro 8. třídu. Velice se líbil cyklistický kurz pro 7. třídu – při této příležitosti opět velmi děkujeme panu Šilhavému za
jeho pomoc – každým rokem nám ochotně
vychází vstříc a podává pomocnou ruku při
sportovních akcích – ještě jednou moc děkujeme.
Z dalších akcí vybírám například besedu
se spisovatelkou knih pro menší děti paní
Markétou Vítkovou, návštěvu zoologické
zahrady, návštěvu archeoparku ve Všestarech, exkurzi v Poniklé – výroba vánočních
ozdob, exkurzi KRNAP ve Vrchlabí, besedu
„Vodní ptáci“ a projekt pro šesté třídy „Strážci
Země“. Z kulturních akcí kromě divadelních
a koncertních představení musíme vyzvednout vánoční koncert v místním kostele,
který pro nás se svými kolegy připravil náš
bývalý žák, Jan Hnyk. Z mnoha činností školní družiny vybíráme například „Noc dýní“,
exkurzi v Jiřetíně a v Radvánovicích, návštěvu
kuželny a spoustu dalších akcí.
Pro žáky 8. a 9. třídy bylo připraveno několik akcí souvisejících s volbou povolání.
Můžeme jmenovat například exkurze v závodech RTK, EPRONA, EMBA Paseky, exkurze
v SOU v Hořicích a besedu o volbě povolání
s vedoucí ÚP v Semilech.
Naše děti dále velmi pěkně reprezentují
školu. V soutěžích Hlídek mladých zdravotníků mladší děti postoupily do krajského kola.
Úspěšná byla rovněž účast dětí z 5., 8. a 9.

třídy v soutěži Finanční gramotnost, kdy ve
svých kategoriích postoupily do okresního
kola. Úspěšní řešitelé ze 6. tříd postoupili
v matematické soutěži Pythagoriáda do
okresního kola. Velký úspěch zaznamenal
Dennis Hoek z 8. třídy, který vyhrál školní
kolo Olympiády v AJ, postoupil do okresního
kola, kde rovněž zvítězil a v krajském kole
obsadil krásné 7. místo. Úspěch zaznamenali
i žáci 8. třídy v dějepisné soutěži, kteří postupují do republikového kola v Praze.
I v tomto školním roce běželo na naší škole několik projektů – Ročníkové práce, Ovoce
do škol, Mléko do škol, Pomáháme opuštěným psům, Zdravé děti, Volba povolání, Zdravá 5, Recyklace hrou a projektové dny „Karel
IV.“, „Veselé zoubky“ a „Zvířata, která změnila
svět“.

Absolventi naší školy ve
školním roce 2015/2016
Z letošní deváté třídy vychází dvacet pět
žáků. Všichni byli na základě prospěchu a výsledků přijímacího řízení přijati – čtyři žáci
nastupují na gymnázium, 15 žáků na SOŠ
a 6 žáků nastupuje na SOU. Za celou školu
jim všem přeji, ať jsou ve svých nových působištích spokojeni.
Závěrem přeji všem dětem a zaměstnancům školy příjemné, slunečné, pěkné a klidné
prázdninové dny a v září zase na shledanou.
BZ

700. výročí narození Otce vlasti
K tomuto významnému výročí v našich národních dějinách jsem pro žáky 8. a 9. třídy připravila
nejprve projektový den a potom vědomostní soutěž. Během projektového dne si připomněli okolnosti z Karlova rodinného života, jeho zakladatelskou činnost i další zajímavosti. Virtuálně jsme si
prohlédli katedrálu sv. Víta, prozkoumali jsme Karlštejn. Následná soutěž pro zájemce ze 7. - 9. třídy
měla velmi těsné výsledky. Děti na prvních devíti
místech dělil od sebe vždy pouhý jeden bod! A kdo
si tedy odnesl stříbrnou pamětní medaili vydanou
k tomuto výročí? Petr Malík ze 7. A, druhé místo
patřilo Tereze Pohořalé a Šimonu Jínovi z 8. A, třetí
místo obsadil Matouš Hanout z 8. A.

Dějepisná exkurze do Všestar
Že nevíte, co je k vidění ve Všestarech? Šesťáci už
to vědí – ARCHEOPARK. Vznikl z iniciativy profesorů
a studentů katedry historie v Hradci Králové, kteří
se zabývají tzv. experimentální archeologií. Jejich
zásluhou jsme si mohli osahat pravěké nástroje,
prozkoumat velký model pravěké vesnice a několik domů z různých období pravěku doslova pro
šmejdit. Zkusili jsme si okopávání políčka, mletí obilí, sekání dřeva kamennou sekerou i hod oštěpem.
I. Antošová
Rokytnický zpravodaj
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SPORTOVNÍ KURZ 9. A
4. – 6. 5. 2016
Rafting a pak koloběžky nechce se nám chodit pěšky.
Sportování rádi máme,
v houpačce se pohoupáme.
Geocaching - žádná věda,
v lanáči jsme do oběda.
Tak voláme sportu zdar
a lenochům zmar, zmar, zmar!

ZDRAVOTNICKÝ KURZ

9. - 11. 5. 2016 SEDMIHORKY

Na konci dubna strávili naši osmáci tři dny na chalupě Pechtačka
ve Františkově. Zde se teoreticky seznámili se základy první pomoci.
Nabyté vědomosti potom použili v praxi.

Jedinečný environmentální prožitkový program Strážci Země z velké části hrazený z grantu. Tři dny plné her, dobrodružství a objevování
pro žáky šestých tříd.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE HLÍDEK
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

26. 5. 2016 ODBORNÁ EXKURZE NA JIZERKU
PRO ŽÁKY 6. A a 6. B

19. 5. 2016 v Jablonci nad Jizerou se žáci naší školy úspěšně zúčastnili soutěže v poskytování první pomoci. Hlídka I. stupně obsadila
první místo a postupuje do krajského kola v Děčíně, hlídky II. stupně
se umístily na 3. a 4. místě.

Za Jizeríny k Safírovému potoku. Doprava i program byly hrazeny
z grantu poskytovatele služby – Společnosti pro Jizerské hory o.p.s.
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Ing. Ivana Gebrtová, Mgr. Renata Vácová
6-7/2016
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Výlet speciální třídy
do Dvora Králové nad Labem
Na 27. dubna 2016 jsme dostali nabídku od Klubu
důchodců v Rokytnici nad Jizerou na výlet do Dvora
Králové nad Labem. Nabídku jsme velmi rádi přijali
a těšili se. Ve Dvoře Králové naším cílem byla nejdříve prohlídka závodu, který se zaměřuje na výrobu
vánočních ozdob. Z celé prohlídky jsme byli všichni
nadšeni. Potom jsme odjeli k zoologické zahradě. Zde
jsme si prohlédli nejen všechny pavilony, ale hlavně
jsme vyrazili na Safari. Tady jsme měli zvířata do dosah ruky. Byl to pro nás všechny velký zážitek. Proto
bychom touto cestou chtěli Klubu důchodců z Rokytnice nad Jizerou pod vedením paní Neťukové ještě
jednou moc poděkovat.
Žáci a učitelky speciální třídy

„Snažím se život si užít v celé jeho šíři“, říká letošní Šarmantní osobnost roku Jan Pirk
Vítězem jubilejního 20. ročníku ankety
Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku
se stal 29. dubna 2016 prof. MUDr. Jan Pirk,
český kardiochirurg, přednosta kardiocentra
a kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu
v Praze. Při této příležitosti mu Lada Klokočníková položila několik otázek.

li jsme zase více než 1300 operací, pomohli
jsme řadě lidí, transplantační program se
rozjel a umělá srdce pracují. Rodina, kterou
stavím na první místo, byla také v pohodě,
všech 6 vnoučat krásně prospívalo, a navíc
jsme se dozvěděli, že sedmé vnouče je na
cestě. Takže já ten rok hodnotím pozitivně.
Vy si asi dovedete udělat čas na všechno, co chcete, aby bylo ve Vašem diáři
nebo ne?
Já si bohužel musím občas udělat čas i na
věci, které bych nechtěl mít ve svém diáři.
Ale to přináší život a já se snažím si život užít
v celé šíři, a pokud mohu být aktivní, ten čas
nepromarnit. Někoho zase baví lenošit a má
z toho stejný požitek, jako já z toho, když se
jdu proběhnout.

Jaký pro Vás byl rok 2015, za který jste
byl do ankety nominován?
Já musím říci, že byl veskrze dobrý, protože co se týče pracovních záležitostí, uděla-

Sylva

Stačil jste se už dnes proběhnout nebo
to máte naplánováno na jinou hodinu?
Já bohužel ráno neběhám, jenom cvičím,
protože už jsem v sedm ráno v práci. Takže
ráno jenom tak dvacet minut cvičím, ale na
běhání to je krátká doba. Takže to je až na
odpoledne a na večer, když se vrátím z práce.

MASÁŽE a PEDIKÚRA

Sylva Hojsáková
Dolní Rokytnice 493
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 603 217 329
Web: www.rokytnice.com/hojsakova
E-mail: hojsakova@seznam.cz
Masáže • klasická • baňková • lávovými kameny • Breussova • čokoládová se zábalem
• indická masáž hlavy • Dornova metoda • moxování • čínská masáž Tuina I.
• rašelinové zábaly/záda, kolena, ramena / Pedikúra • mokrá i suchá

Rokytnický zpravodaj
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Pane profesore, dělíte týden na víkend
a pracovní dny?
Občas i víkend je - tak jednou měsíčně
pracovní, protože mám příslužbu na telefonu. Jinak se snažím, abych opravdu víkend
strávil někde mimo nemocnici.

Už jsme v roce 2016, jak ho zatím hodnotíte?
Já doufám, že nebude ničím výjimečný,
snad jen kromě toho sedmého vnoučete. To,
co mě nejvíc trápí, je příliv imigrantů do Evropy, protože málokdo si umí představit, co
z toho bude. Ne pro nás, ale pro naše děti
a vnoučata. Jinak doufám, že léto nebude tak
suché, jako bylo to loňské, kdy nám uhynula
řada stromů. Nedostatek vláhy byl strašný,
takže věřím, že to bude přiměřené léto, když
už zima byla mizerná, takže na běžkách jsme
toho letos moc nenaběhali.
Když už skloňujeme roční období, co
pro Vás znamená jaro?
Když jsem byl mladý, tak jsem si říkal, ježíšmarjá, co ty lidi na tom jaru vidí. Lyžovat
se nedá, koupat se ještě nedá, tak co? A tím,
jak stárnu, vidím, že probuzení přírody je tak
nádherné roční období, když vám například
na zahrádce rozkvete první petrklíč. Je to probuzení života a já si myslím, že to je kouzelné. Žít chvíli na nějakém tropickém ostrově
se nám strašně líbí, ale představte si, že to je
celý život. Támhle ráno vyjde slunce, odtamtud fouká vítr a támhle zapadne a je to stále
stejné. A u nás je to střídání čtyř ročních období, je pravda, že asi bývalo hezčí, ale je to
pořád ještě krásné.
Děkuji za rozhovor, přeji krásný rok
a blahopřeji k ceně Šarmantní osobnost
roku.
Já si toho velice vážím, děkuji mnohokrát
a těším se na další setkání.
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JSDHO Rokytnice nad Jizerou
Zpráva o činnosti JSDHO Rokytnice nad Jizerou za rok 2015
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou
má k dnešnímu dni 26 členů. Jednotka je zařazena do kategorie JPO
II/1 a JPO III/1 .
V roce 2015 zasahovala naše jednotka v 42 případech. Jednalo se
o tyto události:






1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

požáry 9 případů
dopravní nehoda 10 případů
technická pomoc 20 případů
prověřovací a taktická cvičení 2 případy
planý poplach 3 případy
ostatní 1 případ

03.01.
04.01.
05.01.
07.01.
03.02.
17.03.
30.03.
04.05.
15.05.
23.05.
30.05.
12.06.
12.06.

Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Technická pomoc
Požár
Taktické cvičení
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Technická pomoc

14. 14.06.
15. 22.06.
16.06.07.
17. 08.07.
18. 08.07.
19. 09.07.

Požár
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Planý poplach
Dopravní nehoda
Technická pomoc

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Technická pomoc
Požár
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Požár
Technická pomoc
Požár
Planý poplach
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Dopravní nehoda
Požár
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Požár
Technická pomoc
Požár
Technická pomoc
Požár
Technická pomoc
Prověřovací cvičení
Dopravní nehoda
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21.07.
05.08.
07.08.
10.08.
12.08.
25.08.
27.08.
02.09.
06.09.
08.09.
26.09.
26.09.
09.10.
17.10.
22.10.
22.10.
23.10.
23.10.
29.10.
17.11.
29.11.
01.12.
04.12.
17.12.
22.12.
27.12.

Rokytnice
Vítkovice
Maříkov
Rokytnice – otevření bytu
Harrachov
Rokytnice – Světlanka
Rokytnice – strom
Rokytnice – otevření bytu
Rokytnice – únik nebezpečných látek
Rokytnice – únik nebezpečných látek
Jablonec nad Jizerou – strom
Rokytnice
Rokytnice – likvidace obtížného
hmyzu
Havírna
Rokytnice – únik nebezpečných látek
Jablonec nad Jizerou – Vojtěšice
Harrachov
Vítkovice
Rokytnice – likvidace obtížného
hmyzu
Harrachov – únik plynu
Jablonec nad Jizerou
Rokytnice – odchyt zvěře
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice – otevření bytu
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice – NVS
Rokytnice – otevření bytu
Rokytnice – únik nebezpečných látek
Vítkovice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice – únik nebezpečných látek
Rokytnice – únik nebezpečných látek
Jablonec nad Jizerou – únik plynu
Rokytnice – únik nebezpečných látek
Harrachov
Zlatá Olešnice – strom
Jablonec nad Jizerou
Vilémov – strom
Turnov
Paseky – odstranění nebezp. stavů
Dopravní nehoda Jablonec n. J.
Jablonec n. J. OA

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 607 hodin, z toho







požáry 178 hodin
dopravní nehody 210 hodin
technická pomoc 145 hodin
prověřovací a taktické cvičení 40 hodin
planý poplach 27 hodin
ostatní 7 hodin.

Kromě zásahové činnosti jednotky je nezbytná též její odborná
příprava všech členů. V roce 2015 byla prováděna při pátečních schůzích školením členů jednotky, a to dle plánu. Strojníci začátkem roku
absolvovali školení k získání osvědčení profesní způsobilosti řidiče.
V dubnu jednotka prošla dvoudenní školením první pomoci, kterou
pro nás pomohl zorganizovat Vašek Urlich ze záchranné služby. V listopadu se velitelé zúčastnili cyklického školení pořádaného HZS v Jilemnici. V květnu pak proběhla cyklika obsluhy motorových pil a roční
testy ze znalostí získaných při školeních členů jednotky proběhnou do
konce roku.
Další nedílnou součástí činnosti jednotky je údržba výstroje a výzbroje, údržba a opravy naší techniky, která probíhala při pravidelných čtvrtečních směnách, při kterých bylo odpracováno 768 hodin.
V roce 2015 Jan Volf školení nosičů dýchací techniky pořádané HZS
Semily.
Jak je vidět z výše uvedeného přehledu, nároky a požadavky jak na
město, jako zřizovatele jednotky, tak na vlastní jednotku a její členy
neustále stoupají. Stejně tak stále stoupají nároky na vybavení jednotky. Vybavení jednotky, které v posledních letech zakoupil SDH ze
sponzorských darů a z peněz vydělaných na akcích pořádaných SDH
je na dobré úrovni, ale musíme počítat s další obměnou výstroje, a to
zejména té starší.
Co se však týká vybavení jednotky mobilní požární technikou, je
situace špatná. Jednotka využívá vozidlo LIAZ, které město v roce 2009
dostalo bezúplatným převodem od HZS LK. I když na tomto vozidle
bylo nutné v posledních letech provést řadu oprav, je nutné počítat
s obměnou této techniky vzhledem k jeho stáří (více jak 25 let). Důležité je také připomenout, že vozidlo disponuje pouze 2.500 litrů
vody, což pro náš hasební obvod je dost málo. V prosinci schválilo
zastupitelstva města záměr pořízení nové Cisternové automobilové
stříkačky a přijetí účelové dotace od Ministerstva vnitra – generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany pro rok
2016 ve výši 2,5 mil. Kč. Doufejme, že se v roce 2016 podaří vozidlo
LIAZ nahradit novou CAS.
Stejně špatná je situace i s druhým vozidlem, Tatra 148 CAS 32.
O problémech s tímto vozidle jsem se zmiňoval již v loňské zprávě. Situaci je ale nutné v nejbližších letech řešit. Dalším vozidlem je dopravní automobil AVIA, rok výroby 1982. Toto vozidlo se podařilo v letošním roce nahradit novým dopravním automobilem Ford Transit. Na
jeho pořízení přispěl Liberecký kraj z Dotačního fondu 300.000,- Kč.
V roce 2015 bylo pořízeno za přispění Libereckého kraje:
 elektronické spouštění rotační sirény
 zásahové oděvy, boty, rukavice, baterii na přilbu pro dva nové
členy jednotky
 dále dovybavení pro stávající členy (kukly, baterie na přilbu a rukavice)
 a pak výše zmiňovaný dopravní automobil.
6-7/2016
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V listopadu 2015 proběhla ze strany Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje kontrola akceschopnosti a připravenosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou.
Kontrolovány byly zřizovací dokumenty, početní stavy hasičů a vnitřní
organizace jednotky, odborná příprava, vybavení jednotky, dokumentace o akceschopnosti, dokumentace k odborné přípravě a zabezpečování preventivních zdravotních prohlídek členů. Zjištěné závady se
týkaly pouze několika položek požárního příslušenství, které jednotka
v rozporu s vyhláškou nemá ve svém vybavení. Tyto položky budou
doplněny v rámci pořízení nové CAS.
Zdeněk VOLF
velitel JSDHO Rokytnice nad Jizerou

 Průběžná informace o výtěžku finanční sbírky
Veřejná sbírka na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro JSDHO Rokytnice nad Jizerou
Ke dni 31. 5. 2016 bylo na bankovním účtu sbírky shromážděno
62.846,85 Kč. Z této částky bylo 35.800,- Kč vybráno prostřednictvím
putovních pokladniček.
Děkujeme všem, kteří do sbírky doposud přispěli. Sbírka probíhá
i nadále až do 15. prosince 2016.
Petr Matyáš
starosta města

Zdeněk Volf
velitel JSDH

INZERCE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
PASEKY NAD JIZEROU
PŘIJÍMÁ I DVOULETÉ DĚTI
Nabízíme:

 individuální přístup v kolektivu do 10dětí
 přizpůsobenou bezbariérovou budovu
 možnost docházky neomezeně i při pobírání
rodičovského příspěvku
 logopedickou péči
Kontakt: 731 155 264, Mgr. D. Erlebachová

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou připravuje pro následující období tyto akce:
Do cukrárny v Záhoří
 Dne 18. 6. 2016 v 8:24 hod. odjezd linkovým busem od ČSAD v H. Rokytnici n. Jiz. do Železného Brodu. Procházka památkovou rezervací
Trávníky a poté pěšky po modré na Smrčí, Pipice a po zelené na Záhoří k cukrárně Vanilka. Po občerstvení potom dále po zelené ke Krkavčí
skále a po žluté do Semil. Pěšky max. 15 km. Odjezd ze Semil busem
přes Víchovou v 16:55 hod.
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404.

Kutnohorské stříbření
 Dne 25. 6. 2016 v 4:15 hod. odjezd vlastními auty od sportovní haly
v Rokytnici nad Jizerou do Martinic, kde se u nádraží ČD zaparkují
auta. Odtud vlakem v 5:02 hod., příjezd do Kolína v 7:10 hod. Odjezd
vlaku z Kolína do Kutné Hory v 7:50 hod., příjezd do Kutné Hory v 8:01
hod. Následuje prohlídka historického jádra Kutné Hory. Dále se zúčastníme slavností „Kutnohorské stříbření.“ Program je možné upravit po dohodě s vedoucím. Odjezd vlakem z Kutné Hory v 18:26 hod.,
přestup v Kolíně - příjezd v 18:36 hod., odjezd do Martinic v 18:42 hod.
Vlak přijíždí do Martinic v 20:50 hod.
 Výlet organizuje: Miroslav Kavan, tel: 723 215 322.

Třešňobraní v Hořicích
 Dne 29. 6. 2016 v 5:35 hod. odjezd linkovým busem z Horní Rokytnice
n. Jiz. od ČSAD do Jablonce n. Jiz. na náměstí. Odtud přesun na nádraží
ČD a vlakem v 6:15 hod. odjezd do Hořic. Příjezd do Hořic v 8:14 hod.
Předpokládaný návrat okolo 18:00 hod.
 Výlet organizuje: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735.

Nýčovy Domky – Souš – Protržená přehrada – Mariánskohorské Boudy – Josefův Důl – Mořská cesta – Smědava – Jizerka a zpět do Rokytnice nad Jizerou. Délka trasy: 60 – 65 km, náročnost střední, možnost
úpravy trasy. Doporučená výbava: horské nebo trekové kolo, dobrá
nálada, mapa Jizerské hory a Frýdlantsko 1:50 000.
 Akci organizuje: Pavel Novotný, tel: 736 459 696.

Východ slunce na Harrachových kamenech
 Dne 6. 7. 2016 v 1:00 hod. sraz v Horní Rokytnici n. Jiz. u Modré hvězdy. Odtud pěšky po trase: fotbalové hřiště – Světlanka - Dvoračky sedlo mezi Kotlem a Lysou horou - Harrachovy kameny.
 Vybavení: baterky nebo čelovky (samozřejmě svítící), občerstvení,
fotoaparáty.
 Akci organizuje: Jaroslav Hejral, tel: 737 248 405.

Dobytí Smrku z Polska
 Dne 23. 7. 2016 v 8:00 hod. sraz na kolech u sportovní haly v Rokytnici
n. Jiz. Trasa: Harrachov Mýtiny – Orle - chata Gorzystow – Lacznik Smrk a zpět přes Cicha Rownia - Harrachov starou celní cestou a Planýrkou do Rokytnice. Kratší trasa na Orle a zpět do Rokytnice. Celkem
kolem 80 km.
 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.

Jizerky na kole
 Dne 2. 7. 2016 v 7:30 hod. V 7:30 hod. sraz na kolech u sportovní haly
v Rokytnici nad Jizerou. Trasa: Rokytnice nad Jizerou – Horní Polubný –

Rokytnický zpravodaj
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Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou

1. – 6. 7. | Dřevo-socho-kování
u Starého kravína ve Františkově

 PÁTEK 1. 7.
»» 14:00 – Slavnostní zahájení za účasti pána hor Krakonoše,
	starosty města Rokytnice nad Jizerou, mažoretek z DDM
»» 14:30 – Jízdy na koních
»» 15:00 – Žonglování s Míšou
»» 16:00 – Loutkové divadlo Kozlík zahraje pohádku „Jak šel kozlík
do světa“
»» 17:00 – Dětská diskotéka hraje a uvádí Libor Saska
»» 19:00 – Diskotéka hraje a uvádí Libor Saska
»» 21:00 – Ohnivá šou
 SOBOTA 2. 7.
»» 11:00 – Slavnostní otevření výstavy „Vysocká nemocnice“
»» 11:00 – Zahájení ukázek starých řemesel v budově Starého
	kravína
»» 14:00 – Autogramiáda knih Heleny Rezkové
Vysocká Nemocnice, Biatlon, Rozhovory z Krkonoš
a Podkrkonoší
»» 16:00 – Módní přehlídka Jilemského spolku paní a dívek
»» 18:00 – Koncert Sestry Havelkovy
 NEDĚLE 3. 7.
»» 16:00 – Koncert Paralen i Ibalgin
»» 18:00 – Koncert skupiny Synové výčepu
 PONDĚLÍ 4. 7.
»» 13:00 – Poudačky, hra na flašinet – Martin Hnyk
»» 14:00 – Přehlídka historických traktorů
»» 16:00 – Koncert Krkonošská dechovka
»» 18:00 – Ukázka vyprošťování zraněných osob
z havarovaného vozidla
 ÚTERÝ 5. 7.
»» 11:00 – Slavnosti geoparku
»» 19:00 – Koncert country kapely Naboso
 STŘEDA 6. 7.
»» 13:00 – Tradiční hasičská slavnost „Upálení Mistra Jana Husa“
Oživlé obrazy kostnické exekuce
Ukázky hasičské historické techniky
»» 16:00 – Slavnostní ukončení za účasti pána hor Krakonoše
a starosty města Rokytnice nad Jizerou
 OD SOBOTY 2. 7.
»» Výstava obrazů a plastik Roberta Konečného
»» Otevření historických prostor Buřanského mlýna s laskavým
svolením pana mlynáře
»» Ukázka stabilních motorů
 Více informací – tel. 775 970 180, broza.jana@seznam.cz

 Paseky nad Jizerou
 14. 5. 2016 – 30. 4. 2017 | Vyrobeno podomácku – výstava zachycující domácí práce typické pro Paseky a okolí od konce 19. století
po současnost – Památník zapadlých vlastenců
 14. 5. 2016 – 30. 4. 2017 | Pasecké technické stavby na dobových
stavebních plánech – výstava v Památníku zapadlých v lastenců
 18. 6. | Pohádkový les – zábavná akce pro děti, setkání s pohádkovými bytostmi
 23. 7. | Letní Silvestr – Hostinec U Hermíny
 5. – 7. 8. | Pasecké hudební slavnosti – kostel sv. Václava
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 Harrachov
 20. – 23. 7. | Svatoanenské dřevosochání – areál pensionu Bílá
Voda. Soutěže, sokolníci, hudba
 23. 7. | 13. Harrachovské pivní slavnosti – ukázky ruční výroby
skla, hudební program, soutěže, tombola, občerstvení
 30. 7. | Bike Cup Harrachov – několik tras různé obtížnosti, trať
vede po české i polské straně Krkonoš
 4. – 6. 8. | Keltská noc – tradiční open air festival

 Jizerka
 23. 7. | Anenská sklářská slavnost na Jizerce – lidová řemesla

 Příchovice – areál U Čápa
 16. 6. | Horská časovka – závod na silničních kolech
 18. 6., 14:00 | Příchovická pouť – na návsi u kostela sv. Víta
 2. 7. | Oslava prázdnin na Turnovské – bohatý program pro děti,
tvořivé dílny, grilování na Turnovské chatě po celý den
 2. 7. | Rally Bohemia – automobilová soutěž, mistrovství ČR
 9. 7. | Bylinkový víkend na Turnovské – přednášky o bylinkách,
speciální jídelníček, čaje, koktejly. Děti se naučí připravovat sushi.
 9. – 10. 7. | Středověké dny pod Štěpánkou – tentokrát na počest
700. výročí narození Karla IV.
 16. 7., 15:00 | Divadlo pro děti na Štěpánce – pohádka „Kašpárek
chodí pěšky“. Zahraje DS Čmukaři.
 30. 7. | Eleven bike marathon – skutečný maratón pro horská
kola, součástí letošního ročníku je i Český krosový pohár koloběžek

 Jablonec nad Jizerou
 18. 6., 14:00 | Jablonecký country festival – tradiční open air festival v Pilišťatech

 Vysoké nad Jizerou
 12. 5. 2016 – 31. 3. 2017 | Bednářská výstava – výrobky a nářadí
z depozitářů Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí.
 22. – 23. 7. | Oslavy 230 let ochotnického divadla ve Vysokém
nad Jizerou
 6. – 7. 8. | Vysocká pouť

 Jilemnice
 23. – 25. 6. | Festival Jeden svět – netradiční dokumentární snímky,
často točené v těžko dostupných místech (válečné zóny, země třetího
světa, věznice)
 6. 7., 18:00 | Hudba španělské kytary a jejích písní – koncert
u příležitosti státních svátků Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa,
Křížlice
 10. 7., 18:00 | Taneční podvečer v zámeckém parku – pouze za
pěkného počasí, tančí se naboso v trávě
 13. 7. – 16. 7. 2016 | Krakonošovy letní podvečery
 23. 7., 18:00 | Harfa a kytara – koncert ve Sloupovém sále
 24. 7., 20:00 | Sto let v očistci – divadlo Artur Praha. Představení
se odehraje v zámeckém parku. Vstupné: 100,- Kč.
 31. 7. | Folkový festival – zámecký park
 7. 8., 15:30 a 16:30 | Odpoledne s pohádkou (Červená Karkulka
+ Přijíždí k vám Večerníček) – v zámeckém parku. Skákací hrady,
minidílničky

 Semily
 18. 6., 18:00 – 23:00 | Muzejní noc – prohlídka nejen stálých expozic a výstav, ale i Čarodějnického sklepa. Od 22:00 hodin módní
přehlídka současného i historického spodního prádla a punčoch
Elite.
 24. – 26. 6. | Semilská pouť – atrakce, hudební program, divadelní
představení, ohňostroj
 25. 6. – 18. 9. | Jan Saudek / Sára Saudková – výstava

6-7/2016
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Městská knihovna
Romány pro ženy, psychologické a společenské romány:
»» Keleová-Vasilková – Touhy
»» Řeháčková – Hřešit je lidské
»» Jakoubková – Všude manžel o dvou
kůrkách
»» Haran – Opálová poušť
»» Brown – Pavučina z hedvábí
»» Ashsworth – Svůdný vévoda
»» Martin-Lugand - Šťastní lidé čtou
a pijou kávu (o ztrátách a znovunalezení smyslu života)
»» Mawer – Provazochodkyně (psychologický příběh odvážné ženy
z poválečného období)
»» Jacobsen – Zázračné dítě (o rodině
v Norsku 60. let, neúplné, ale o to
silnější)

»» Kamalí – Čaj s nápadníkem (o ženách z Íránu, různých kulturách,
o štěstí, svobodě a domově)
»» Waltari – Město smutku a radosti
(román z předválečných Helsinek,
různí lidé a jejich příběhy)
»» Worth – Dáma z Růže (historický
román z období Války růží)

Romány pro ženy:
»» Hlavatá – Přiznání
»» Hošková – Voňavé (na)dělení
»» Körnerová – Dlouhá cesta
»» Mlynářová – Život jako hobby
»» Holub – Prostě na mě zapomněli
»» Hansen - Starý kraj
»» Hepworth – Tajemství porodní báby
»» Chatelet – Žena v barvě vlčího máku
»» Roberts – Tajuplná žena
»» Sparks – Volba
»» Brown – Šaráda

»» pro mladší dospělé:
»» Chřibková – Suchý hadr na dně
mořském
»» DeBartolo – Díra v duši

Poetické romány a příběhy:
»» Baricco – Hedvábí (osudové setkání
obchodníka v Japonsku roku 1861)
»» Didierlaurent – Čtenář z vlaku
v 6.27 (příběh o čtení, přátelství
a laskavosti)
»» Andrews – Ten, který si všímal
(kniha k zamyšlení a poučení)

Psychologické a společenské
romány:
»» Bolavá – Do tmy
»» Paterniti – Pravidla sýrárny
»» Atkinson – Bůh v troskách
»» Lemaitre – Na shledanou tam
nahoře

 Informace z městské knihovny:
Dovolená: 11. 7. - 12. 8.

(v červenci otevřeno pouze 4. 7. a 7. 7., ve dnech 5. + 6. 7. jsou
státní svátky. V srpnu bude zavřeno také ve středu 31. 8.)
Nabídka nových knih v červnu je pestrá a bohatá, další nové
knihy pro dospělé (za červenec a srpen) budou připravené až po
dovolené. Nové knihy pro děti na prázdniny se budou přidávat do
půjčovny během celého následujícího měsíce. Kdo si vypůjčí knihy
v červnu, může je vracet až v srpnu nebo na začátku září. Povinnou
školní a maturitní četbu vracejte co nejdříve, díky všem za pochopení.
Přístup do městské knihovny je od května ozdobený okrasnou
zelení v nádobách. Zatím jsou to rostlinky čerstvě zasazené, ale
časem budou (doufejme) bujně porůstat zeď a celoročně oživovat toto veřejné místo. Za pečlivé připravení nádob děkuji mužům
z DSM (pod vedením p. Lukeše a p. Mrázka), za odbornou pomoc
a dodání rostlin děkuji paní M. Floriánové a firmě ing. J. Novotné.
Snad se dílo podaří podle plánu a představ.
Oleandr, který se na léto přesunul před knihovnu, je darem bývalé místní dlouholeté čtenářky detektivních románů, a svoje místo u knihovny si plně zaslouží. (Vzpomínám a děkuji.)
Pěkné léto, jak má být, přeje čtenářům, čtenářkám i těm, kteří
pomáhají dobrým věcem,
knihovnice Soňa Valášková

Rokytnický zpravodaj
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Nové knihy na květen
Napětí a dobrodružství:
»» Connelly – Hořící pokoj
»» Penny – Nejkrutější měsíc
»» Tomášková - Vražda za zásluhy
»» Grisham – Lobbista (dar)
»» Forsyth – Fantom Manhattanu (dar)
»» Grey – Jezdci purpurových stepí (dar)
»» Lovecraft – Stín nad Innsmouthem
(klasika hororu)
»» Starr – Neklidné kosti (detektivka
ze středověké Anglie)
»» Philbrick – V srdci moře (historické
velrybářské drama)

Populárně-naučné knihy
(darované i koupené):
»» Alžběta II. Poslední královna
(Roche)
»» Češi v 1. světové válce 1. - 3. díl
(Nedorost)
»» Nacisté a české poklady (Hruška)
»» K2. Poslední klenot mé koruny
(Jaroš)
»» Vše pro dítě! Válečné dětství 19141918 (kol.)
»» Po Královské cestě. Zastavení
s Františkem Dvořákem (Dvořák)

Nové knihy na červen
Historické a životopisné romány (autobiografie):
»» Vondruška – Husitská epopej IV.
»» Chadwick – Královský dar. Děti
světla
»» Irving – Imaginární přítelkyně
»» Michell – Co mě naučil tučňák
»» Saudková – Ta zrzavá
Humoristické romány:
»» Taylor – Doktore, tak na zdraví!
»» Glancy – Smluvní podmínky
»» Simon – Losí hovno
»» Pawlowská – Manuál zralé ženy
(povídky)

Napětí (thrillery) a detektivky:
»» Link – Ctitel
»» Abbott – Spi sladce
»» Roberts – Neprůstřelné alibi. Na mě
si nepřijdeš
»» Smith – Farma
»» Cleeves – Mlčenlivé hlasy
»» Seghers – Spiknutí Starmoney
»» Christie – Dům u kanálu
»» Llobregat – Vesaliovo tajemství
(historický thriller)
»» Špatný konec nymfomanky (krimi
příběhy)

INZERCE
EMBA, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou

hledá pracovníky do výroby
Nabízíme zajímavé mzdové ohodnocení
a možnost perspektivního zaměstnání.
Nástup možný ihned či dle dohody
Neváhejte se zeptat na telefonu 481 553 167

INZERCE

Hledáme správce/správcovou
pro chatu Baruška

Náplň práce: předání a převzetí chaty od rekreantů, úklid,
zajištění vyprání prádla, drobné opravy a údržba dle dohody.
Práce na dohodu, odměna 3000,-Kč / měsíčně.
Kontakt: Věra Pokorná, 608 281 905
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Společenská kronika
Vítání občánků
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 23. dubna 2016 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Přivítáni byli:

Kadavý Jonáš

Vízek Kryštof

Hendrych Filip

Šístková Emílie

Kašparová Štěpánka

Kaňkovský Sam

Děkujeme pí učitelkám Heleně Neumannové a Sylvě Martinkové a dětem z Mateřské školy v Horní Rokytnici za velmi hezké básničky.

Životní jubileum slaví v měsíci květnu a červnu 2016 tito naši spoluobčané:
80 let Doubek Kurt
81 let Ryba Miroslav
Hartigová Irena
Vránová Zdeňka
Szabová Helena
Pohořalá Ludmila
Zlámalová Jaruška
Prokopová Mária
82 let Vittek Rudolf
Salačová Milena
Hanoutová Helena
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83 let Erlebach Herbert
Jiřičková Miloslava
84 let Drdolová Waltraud
Herberová Anna
85 let Lukeš Karel
86 let Dohnalová Věra
Marek Vladimír
87 let Kousalová Anna
Hájková Věra
Opočenská Drahomíra

88 let Jará Jaruška
Jón Josef
89 let Pluchová Květuše
90 let Motyčková Marie
Sedláčková Věra
92 let Radoňská Emilie
93 let Knopová Lidmila
Hájková Emilie
94 let Hnyková Ludmila
102 let Lukšová Anna

Všem oslavencům blahopřejeme!
6-7/2016
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Máte slovo
Vážení čtenáři,
nikdy jsem nebyl žádný spisovatel či
žurnalista a ani být jím nechci, někdy to ale
jinak nejde. V letošním prvním vydání Rokytnického zpravodaje jsem se pokusil ve
zkratce vysvětlit, jak to bylo a nyní je s lesy
v majetku města Rokytnice. Věřím, že to většina čtenářů pochopila a jistě si také všimla, že jsem nijak nekritizoval ani neútočil na
osobu pana Michala Seidla. Bohužel jsem
se asi tímto článkem nechtěně dotkl jeho labilní a ješitné povahy – pan Seidl jeho smysl
absolutně nepochopil a jen plně využil moji
nahrávku na smeč, vypálenou v dalším vydání RZ. Připadá mi, že „náš pan spasitel“ z Prahy, na kterého Rokytnice čekala celé dlouhé
roky, nám asi přišel ukázat, jak se vlastně má
všechno dělat. Než aby si pan Seidl nejdříve
ověřil fakta, což je asi nad jeho možnosti, tak
je bude raději nazývat hospodskými plky.
Tak např. bylo a je mnoho měst a obcí, velkých i drobných vlastníků lesa, kteří mají svůj
majetek pronajatý, jeho lukrativnost nechť si
posoudí každý pronajímatel. Nutno podotk-

nout, že jsem nikdy nijak nelobboval za pronájem lesů města, byla to jen jedna ze tří zvažovaných variant. Své zkušenosti na správu
městských lesů nabídl můj kolega, tak proč
nedat prostor také ostatním. Jednak by mi
na další aktivity asi nezbýval čas a opravdu
nemám potřebu mluvit a být u všeho, jako
někteří. Každý by měl dělat nejlépe hlavně to,
čemu rozumí. Jak se u Správy KRNAP realizuje prodej dřevní hmoty je uvedeno na internetových stránkách, tj. přes veřejné zakázky,
aukce, burzy nebo dle aktuálních cen. Tedy
tak, jak je to nařízeno MŽP.
Dle pana Seidla nemám hlavu na svém
místě, ale myslím si, že horší je, když v té
hlavě někomu něco chybí. Vždy se náramně
pobavím, když pan Seidl reaguje na interní
mailovou komunikaci mezi zastupiteli, kdy je
jeho písemné vyjádření většinou plné školáckých hrubých chyb. Místo chytračení a kázání
by se měl tedy nejdříve posadit zpět do lavice
základní školy a třeba by mj. přišel na to, že
rekonstrukce pánských toalet na ZŠ nebyla
předražená, ale byla hlavně potřebná. Ně-

kdy si říkám, zda pro našeho spasitele není
malé Rokytnice škoda, vždyť by své schopnosti lépe uplatnil někde na krajském úřadu
nebo přímo v parlamentu či senátu. Tam by
se cítil jako ryba ve vodě a našel živnou půdu
pro svoji neustálou potřebu mluvit i do věcí,
o kterých nemá ani ponětí.
Samozřejmě, že očekávám v dalším vydání RZ nějakou reakci p. Seidla, třeba i přes
třetí osobu, protože jak většina čtenářů dávno ví, v „jeho rubrice“ (vždy plné samého pozitivního blahořečení hlavně na svoji osobu
a na pár svých věrných rektálních alpinistů)
jsou oponenti a lidé nesdílného názoru nemilosrdně napadáni, pomlouváni a uráženi.
Já už dále reagovat nijak nehodlám, nechť si
pan Seidl píše, co chce – úsudek si každý udělá sám. Hlavně si myslím, že takovéto osobní
útoky, se kterými já nezačal, do tohoto plátku
nepatří, což by měl také posoudit vydavatel.
Na závěr přeji všem čtenářům teplé, slunné
a pohodové léto.
Antonín Blomer

Ze života vozíčkáře č. 13 - Pár otázek na Spartak
Vážené představenstvo, dozorčí rado
Spartak Rokytnice a.s. a výbore TJ Spartak
Rokytnice,
vzhledem k tomu, že jsem se opět od
výše jmenovaných orgánů nedočkal jakékoliv odpovědi, jak budou postupovat, tak
jsem znovu vše sjednotil do čtyř částí. Požaduji na každou část a její obsah odpovědi
od výše jmenovaných orgánů, a to za každý
orgán samostatně, plus to, jakým způsobem
prověříte a budete se zabývat předmětnými
vyjádřenými pochybnostmi. Pan ředitel mi již
v rámci svých pracovních povinností a pravomocí dostatečně odpověděl. Tyto vyjádřené
pochybnosti ale přísluší především vám a vy
je máte řešit dle odpovědnosti. Byl bych rád,
abych dostal podrobné odpovědi především
k obsahu jednotlivých částí. Zbytečná omáčka mne nezajímá. Držte se prosím obsahu.
V případě, že opět něco vynecháte, budu se
ptát znovu a znovu, dokud na to nedostanu
odpověď.
Část č. 1
Obracím se na vás s žádostí, abyste nechali právně posoudit následující, z mého pohledu nebezpečné, jednání z pohledu řádný
hospodář.
1) Problém týkající se pozemku č. 610/4
parkoviště P1
Došlo k vytvoření následujících dokumentů - smlouva, doklad o schválení představenstvem, geometrický plán.
Žádost o vklad prodeje pozemku byla na KÚ
podána 3. 2. 2015, kupující - Nechanický, Svatý.
Kdo žádal banku o uvolnění zástavy?
Převod schválilo představenstvo po předložení Ing. Gebrtem 21. 7. 2014 + Vladimír
Braun, Hanuljak, Doubek, Navrátilová –
Dr. Domorád, Samohelová, Beran.
Rokytnický zpravodaj
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Navržená cena 1.500 – 1.700 Kč za m2.
Rozsah parcel 284, 183 m2 – byly tedy zamýšleny dvě (467 m2) celkem 747 200,- za
1600,- Kč/m2
Skutečnost ze smlouvy: prodává se ve
skutečnosti 642 m2
Prodává se tedy ve skutečnosti za cenu
1200 Kč/m2 (770 040,- Kč)
Z důvodu formální chyby nebyl tento návrh přijat na KÚ.
Z mého pohledu došlo k překročení pravomocí jednotlivých orgánů. V případě, že by
byla uvedena správná, původně navržená
cena, tak tento obchod přesahuje oprávnění
jak představenstva, tak výboru TJ. Myslím si,
že i navržená cena byla velmi podhodnocena. Kdo a jak cenu stanovil? Ačkoliv nedošlo
k realizaci, tak to chápu jako pokus o podvod
organizovanou skupinou. Prosím o správné
odborné posouzení a pojmenování. Případně návrh řešení a specifikování odpovědnosti konkrétních činovníků. Dle následného
návrhu dále postupovat. Tento pozemek je
vysoce důležitý pro společnost Spartak Rokytnice a.s. a chápu tento případ jako možnost si vyvést za pomoci činovníků lukrativní
výdělečné místo. Znamená to, že cena tohoto pozemku se skládá z dvou částí, jednak
kupní cena a dále potencionální ekonomický
přínos do budoucnosti a tento výdělek několikanásobně převyšuje cenu pozemku.
2) Problém
Jedná se o sjednaný nájem na stodolu za
51.425,- Kč od pana Illichmana. Za problém
považuji to, že jsme mu prodali rekreační
objekt pod spodní stanicí přibližováku na
opět velmi lukrativním místě. Myslím si, že
cena místa spolehlivě převyšovala cenu nemovitosti, a že cena nemovitosti byla účelově

podhodnocena. Následně tento pán uzavřel
nájemní smlouvu na stodolu za výše uvedenou cenu. Tímto se mu v podstatě i tyto podhodnocené prostředky téměř asi vrátily.
Myslím si, že činovníci opět nepostupovali
dle řádného hospodáře a ovlivňovali zbytek
jednoty tak, aby bylo dosaženo prodeje tohoto objektu. Následné sjednání nájmu stodoly za uvedenou částku považuji za výsměch
všem členům jednoty. Všech cca 750 členů
vlastníků akciové společnosti, si myslím, bylo
opakovaně uváděno v omyl.
Dále žádám posouzení veškerých nájemních smluv, kde pronajímatelé pronajímali pozemky akciové společnosti. Myslím
si, že někteří zcela vědomě přijímali plnění
za něco, co neposkytovali. Sjednané nájmy
byly na větší plochy, než mohla akciová společnost fyzicky reálně využít ke svému téměř
obecně prospěšnému podnikání. Pronajímatelé si museli být vědomi, že poskytují
něco, co neplní a následně za to přijímají
platby. Na to navazují samozřejmě opět
činovníci, kteří si toho museli být také vědomi. Za to, si myslím, je odpovědný nejen
ten, kdo tyto smlouvy podepsal, ale také ti,
co to schválili a to je opět představenstvo,
dozorčí rada a výbor TJ, který to měl kontro
lovat. Opět to má charakter organizované
skupiny. Požaduji stanovení výše škody na
nájemném od počátku, kdy byly tyto smlouvy uzavřeny a také, zda se pronajímatelé
nedopustili nějakého přestupku. Třeba bezdůvodného obohacování.
Dále požaduji vzhledem k tomu, že někteří nekorektní členové jsou zároveň členy
vlastníka, kde je ve stanovách úprava, že kdo
způsobí škodu větší než 5.000 Kč, tak bude
vyloučen ze společenství vlastníků, tyto nekorektní členy vyjmenovat.
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Je nutné, aby byli tito členové jednotlivě právně stanoveni, protože jednota není schopna vzhledem k provázanosti toto učinit, není
schopna vlastní morální očisty. Tato jednota byla založena za účelem
sportu v duchu fair play.
Bohužel v akciové společnosti je velmi mnoho problémů a tyto negativní projevy jednotlivců zcela zdeformovaly morální přístup velké
většiny členů, kteří již dlouhodobě ztratili zájem o dění v obou společnostech, a to umožňuje, aby úzká skupina členů zcela ovládala tento
obrovský výrobní prostředek, který měl primárně sloužit a uspokojovat potřeby TJ Spartak Rokytnice. Myslím si, že tato situace vyhovovala těmto nekorektním členům a doslova si z toho udělali rodinný
podnik na úkor jiných a společnosti. Nedají se oddělit tyto společnosti
od sebe. Odpovědnost je provázaná napříč orgány a takto by to mělo
býti posuzováno. Z mého pohledu má největší odpovědnost a povinnost vůči majitelům výbor TJ.
Část č. 2
S provedením místního auditu a s jeho závěrem ke SKIPASŮM nejsem spokojen. Pokud existuje zpráva a výsledek šetření dozorčí rady,
tak bych se s ním rád seznámil. Jak rychle se tato otázka uzavřela, ve
mně vzbuzuje nedůvěru k závěrům auditu. Kolektivně jste tuto věc
zahráli do autu. Bude jistě zajímavé, když se to rozkryje.
Část č. 3
Obracím se na vás opět s žádostí o provedení podrobného vyhodnocení/ podrobného zodpovědného auditu nákladových položek
a.s./ dle každoročního výkazu zisku a ztrát. Položka B. 2 za roky 2006
– 2013.
Provozovatel našich vleků
		
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

TJ Spartak o.s.
TJ Spartak o.s.
TJ Spartak + Spartak a.s.
Spartak a.s.
Spartak a.s.
Spartak a.s.
Spartak a.s.
Spartak a.s.
Spartak a.s.
Spartak a.s.
Spartak a.s.
Spartak a.s.

Tržba
Spartak

Služby
Spartak

70,43
88,90
102,42
53,48
106,90
115,86
100,69
104,87
96,97
97,24
39,72
72,93

11,46
12,29
21,29
28,10
35,47
45,22
39,80
40,40
38,77
38,52
28,90
28,40

Vzhledem k tomu, že se v uvedených letech dle předcházející tabulky ukazují velmi zvýšené finanční hodnoty, je potřeba posoudit,
jestli všechny náklady byly nezbytně nutné k zajištění řádného chodu Spartak Rokytnice a.s. a vytvoření řádného zisku a účetní závěrky.
Současný ředitel pan Kopecký má již dostatek vědomostí, aby mohl
říci, co bylo a nebylo hospodářsky nutné. Jakým způsobem to vyhodnotíte, je na vás, v každém případě by to mělo být objektivní a nezávislé na starém vedení a.s. a komkoliv, kdo přišel do vztahu s účetnictvím
v letech 2006 - 2013. Rostoucí náklady a jejich postupný růst souvisí
samozřejmě s časem vzniku, to je také důležitý faktor, který se musí
vzít v potaz, aby to nedeformovalo závěry jednotlivých nákladových
položek.
Část č. 4
Chci od vás prověřit a zodpovědět otázku hospodaření TJ Spartak
Rokytnice. Měli byste pověřit kontrolní komisi, aby tyto zvýšené náklady zkontrolovala a případně řádně zdůvodnila.
Něco málo k provozním výdajům vynaloženým na sportovní
činnost jednoty, tedy na bohulibou část provozu TJ Spartak:
Rok
Spotřeba materiálu
Služby celkem
			

2004
2005
2006
2007
2008
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1 038 000,1 110 000,971 000,1 157 761,1 018 962,-

1 429 000,1 453 000,2 258 000,3 367 373,5 197 027,-

Mně nejasný
zvýšený rozdíl

1 603 948,3 433 603,-

3 407 038,3 859 576,3 660 749,3 919 183,3 162 770,1 581 649,2 095 474,-

1 643 614,2 096 152,1 897 325,2 155 759,1 399 346,-

Celkem mně nejasných nákladů za služby:

14 229 747,- Kč.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

749 769,1 341 620,1 213 735,1 185 892,1 179 709,664 608,788 346,-

Můj závěr z předchozích řádků je tento:
Nákup materiálu pro sportovní potřeby TJ spolku je asi v pořádku,
vykazuje stále stejné průměrné výdaje.
K porovnání nakoupených služeb jsem zvolil průměr nákladů z let
2015, 2014, 2006, 2005, 2004. Výsledkem byl průměrný roční náklad
na služby 1 763 424 Kč.
Je mi nejasný důvod zvýšení nákladů ve službách pro TJ v celkovém
součtu 14 229 747,- Kč. Mne nenapadá, v čem by toto zvýšení mělo
býti.
Je potřeba zkontrolovat cestovní náhrady, dohody a vše, v čem
by toto zvýšení mohlo být oprávněné a jednotlivě ho zdůvodnit. Dále
prověřit zaúčtování plateb od rodičů trénujících dětí. Týká se to především dvou trenérů s největším příjmem těchto plateb.
Dále mne zajímá, že chybnou optimalizací finančních toků mezi TJ
Spartak a Spartak Rokytnice, a.s. došlo k naprosto zbytečnému výdaji
ve výši 21 787 000,- Kč.
Tato částka představuje daň z příjmů zapříčiněnou přechodem
z provozu TJ na založení akciové společnosti. Ačkoliv osobně považuji
placení daní za nevyhnutelnou povinnost, toto mi připadá jako daň
za blbost. Nedovedu si vysvětlit důvody, proč byla zvolena právě tato
forma přesunu prostředků. Domnívám se, že namísto fakturace nájemného za pozemky pronajaté akciové společnosti měla být zvolena
forma výplaty podílu na zisku pro TJ zdaněná pouze 15 % a odvedená
Spartakem Rokytnice, a.s. Jako jediný akcionář má TJ nárok na výplatu
této odměny. Z mého pohledu by to byl naprosto standardní postup.
Vyjádřeno v konkrétních číslech:
Rok 2006:
11 685 000 Kč
Rok 2007:
1 126 000 Kč
Rok 2008:
781 000 Kč
Rok 2009:
1 174 000 Kč
Rok 2010:
1 272 000 Kč
Rok 2011:
1 247 000 Kč
Rok 2012:
2 645 000 Kč (prodej skidat)
Rok 2013
1 113 000 Kč
Rok 2014:
744 000 Kč
Celkem
21 787 000 Kč
Speciálně v roce 2006 díky špatnému nastavení účetního převodu provozů TJ na a.s. vznikla největší daňová povinnost ve výši
11 685 000,- Kč. V tomto případě došlo k předčasnému ukončení
vkládání nákladových položek do účetnictví TJ spolku. V podstatě
předčasné ukončení účetního roku, který ale končí vždy zářím, a ne
již v cca červnu. Toto musel někdo inicializovat. Pokud tomu někdo
ekonomicky nerozuměl a rozhodl, měl by se identifikovat. Veškeré
ekonomické postupy měly být nějak ekonomicky posouzeny a měly
by být odůvodnitelné. Z mého pohledu došlo k poškození ekonomických zájmů TJ Spartak Rokytnice spol.
Prosím, abyste těmto problémům věnovali pozornost, adekvátní
popsaným problémům.
 Na vědomí: kpt. Ing. Zbyněk Fišera PČR Liberec (zbynek.fisera@pcr.cz)
Všem věrným čtenářům přeji hezký a slunečný začátek prázdnin
a trochu si odpočiňte.
Zdraví Michal Seidl
www.proski-rokytnice.cz
seidl111@gmail.com
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Sport
Volejbalový oddíl – smíšené družstvo žactva
v sezóně 2015/2016
V neděli 29. 5. 2016 se na antukových hřištích TJ Turnov konal poslední turnaj smíšených žákovských družstev ve volejbale v sezóně
2015/2016. Spolu s naším družstvem se turnajů účastnila družstva
z Poniklé, Semil, Turnova, Rovenska pod Troskami a Mnichova Hradiště.
Podzimní část se skládala ze tří turnajů, kdy se hned ten první konal v Rokytnici nad Jizerou, na volejbalových kurtech na Pěvíně. Zbylé
dva se konaly v Semilech a v Turnově. Jarní turnaje byly uspořádány
v Semilech, Ohrazenicích (kde bylo pořadatelem družstvo z Rovenska)
a v Turnově. Naše družstvo se celkově umístilo na předposledním
místě. Oproti loňskému roku jsme se tak o jednu pozici zlepšili.
Do příští volejbalové sezóny tak půjdeme s odhodláním opět se
o něco zlepšit. Naše družstvo nyní tvoří 11 hráčů, kteří se střídavě
účastní turnajových zápasů. Celkově je ale naše družstvo tvořeno
21 hráči, kteří se pravidelně účastní tréninků (10 chlapců a 11 dívek).
V současné době probíhají tréninky 2x týdně – v úterý a v pátek, vždy
od 17 hodin. Do příští sezóny ale počítáme se změnou, kdy bude nutné rozdělit tréninky pro pokročilé hráče a pro začátečníky.
Na konci tohoto školního roku, případně na začátku nového školního roku, chystáme nábor nových začínajících hráčů volejbalu. Vzhledem k tomu, že volejbal je technicky poměrně náročný sport, bude
nábor zaměřen na úplné začátečníky, kteří si tento sport budou moci
vyzkoušet formou tzv. „barevného minivolejbalu“. Tato verze volejbalu je určena pro úplné začátečníky (6 – 10 let), kteří se všechny volejbalové techniky budou učit postupně formou míčových her.
K tomu, abychom mohli rokytnický mládežnický volejbal dále vést
tak, jak by bylo potřeba (a hlavně, jak by si všichni hráči a hráčky zasloužili), tak je bezpodmínečně nutné najít další ochotné trenéry – alespoň pro chystanou nejmladší kategorii minivolejbalu (1. stupeň ZŠ).
Pokud by měl kdokoli chuť se k nám připojit – buď jako hráč nebo jako

trenér (ideálně jako rodiče s dětmi), tak nás může navštívit kdykoli na
tréninku v úterý nebo v pátek. V létě v případě hezkého počasí na
volejbalových kurtech na Pěvíně, jinak ve sportovní hale.
Konečné pořadí okresního přeboru žactva 2015/2016:
1. ZŠ F. L. Riegra Semily
2. TJ Turnov
3. VK Mnichovo Hradiště
4. ZŠ Rovensko pod Troskami
5. Spartak Rokytnice nad Jizerou
6. Sokol Poniklá
Bronislav Patočka ml. (604 423 068)

ŠACHY
 V dubnu skončily soutěže družstev v rámci kraje. „A” mužstvo
obsadilo v KP 7. místo z 12 družstev, když získalo 50 % bodů,
stejně jako šestá Česká Lípa, která ale měla o jeden bod lepší
skóre.
 „B” mužstvo v KS – skupina východ obsadilo 6. místo z 6 oddílů. Zde se hrálo dvoukolově. Nebylo vždy jednoduché postavit
8 hráčů. Někdy zaskakovali i žáci, pro které to nebylo vůbec jednoduché, je ale důležité, že mají o tuto hru zájem.

SILOVÝ TROJBOJ
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR OPEN
POWERLIFTING 2016 (6. - 8. 5. 2016, Praha)
V této soutěži se ukázal Tomáš Sedláček v kategorii do 100 kg
masters, kde obsadil skvělé 1. místo a v tomto klání ovládl i absolutní pořadí.

 16. 4. 2016 pořádal náš oddíl „Jarní krkonošský turnaj” v rapid
šachu. Hrálo se tempem 2x 15 min. na 9 kol. Startovalo 27 hráčů. Kromě našich 8 hráčů se zúčastnili zástupci oddílů Liberce,
Semil, Jilemnice, Víchové, Libštátu, po jednom pak z Kutné Hory
a Hostivic. Našim hráčům se dařilo. Zvítězil Z. Joukl z Desné, který hraje za náš oddíl, třetí místo obsadil Zdeněk Hollmann, další
náš hráč Jiří Wunsch obsadil 6. a Z. Lenc 10. místo. Další čtyři
naši hráči skončili v druhé polovině tabulky. Tak jako vždy proběhl turnaj bez závad, o což se postarali Luboš Šimůnek a Josef
Pohořalý.
 29. 5. 2016 se hrál v Liberci krajský přebor seniorů 2016. Účastníky turnaje přišel pozdravit hejtman M. Půta. Hrálo se ve dvou
věkových kategoriích. Celkovým vítězem a přeborníkem kraje
se stal náš hráč Zdeněk Hollmann ziskem 6 bodů ze 7 partií.
O půl bodu méně měl na druhém místě Zdeněk Joukl, který
hraje za náš oddíl a zároveň vyhrál svoji kategorii. Na 7. a 8.
místě skončili ziskem 3,5 bodu další naši hráči Jan Hanuš a Milan Saska.
Zdeněk Hollmann
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Ohlédnutí za sezonou 2015/2016 – Ski klub Masters
V letošní sezoně i přes nedostatek sněhu,
kdy se mnoho závodů muselo zrušit, dosáhli
členové Ski klubu Masters skvělých výsledků.
Ještě než začala lyžařská sezóna, byly
za Ski Klub Masters v listopadu do soutěže
„Sportovec roku 2015 Semilského okresu
2015“ podány tyto tři návrhy:
1. jednotlivci nad 19 let,
2. kolektivy nad 19 let a
3. handicapovaní závodníci do 19 let
Při únorovém slavnostním vyhlášení, zástupci Ski klubu Masters převzali krásnou
cenu za 4. místo v kategorii kolektivy nad 19
let a Matěj Ponocný obsadil 2. místo v kategorii handicapovaných závodníků do 18 let.
V letošní sezoně bohužel některé naše
závodníky Masters provázela zranění a ta jim
znemožnila účastnit se závodů. Přes všechny
tyto nepříjemnosti jsme opět dokázali rozšířit
sbírku medailí, jak ze světových pohárů, tak
z Mistrovství ČR. Opět jsme získali křišťálový
globus v celkovém hodnocení světového poháru Masters.
Ze světových pohárů v Morgins, Hochfügen, Cerkno, Špindlerův Mlýn, Štrbské Pleso
a Les Menuires jsme celkem získali:
 5x zlato (Vlaďka Krejčí a Jindra Málek)
 5x stříbro (Vlaďka Krejčí a Hanka Ledvinová)
 4x bronz (Hanka Ledvinová)
 Jan Čermák se stal 2x mistrem České
Republiky Masters.
 Několik čtvrtých míst ve světovém poháru
získali Jan Samohel st., Jan Čermák, Vlaďka
Krejčí a Hanka Ledvinová.
Ve dnech 21. – 25. 3. 2016, se konalo
Mistrovství světa Masters ve Špindlerově
Mlýně, které bylo zakončené světovým pohárem Masters.
Zúčastnilo se ho přes 500 závodníků.
Nejblíže k medaili měl Jan Čermák v obřím slalomu, kdy skončil na 4. místě o 16
setin a Vlaďka Krejčí, které uniklo třetí místo
ve slalomu o dvě desetinky.
Jan Čermák, který měl výborně rozjeté
první kolo ve slalomu a bojoval o třetí místo, si bohužel ve druhém kole zranil koleno
a další závody nemohl již odjet.
Jindra Málek ve slalomu též útočil na třetí
místo, ale bohužel chybělo to potřebné pomyslné štěstí a druhé kolo se mu nepodařilo
dokončit.
Pro 1. místo si Jindra nakonec v silné
konkurenci dojel v pátečním obřím slalomu
Světového poháru Masters, kterým bylo
zakončeno Mistrovství světa.
Dále se v elitní desítce umisťovali Hanka
Ledvinová, Jan Samohel st., Tomáš Vaněk,
Jan Samohel ml. a Jindra Málek.
Všem našim závodníků velice GRATULUJI!
Ještě bych se chtěl zmínit o skvělém výkonu Dity Culkové (Nechanické), byť není členkou Ski klubu Masters, tak i za nás jí patří velká
gratulace za dvě zlaté mistrovské medaile.
Je vidět, že trenér Milan Jon ji naučil lyžovat opravdu velmi dobře.
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Mistrovství republiky, se po přesunech
kvůli nedostatku sněhu, konalo 13. 3.
2016 v Červené Vodě.
Jan Čermák se stal 2x Mistrem České republiky a zlato získal i v kombinaci.
Tomáš Vaněk získal 2x bronz a v kombinaci obsadil též třetí místo.
V závěru sezony se ve dnech 8. - 9. 4. 2016
konalo Finále světového poháru Masters
ve francouzském Les Menuires. Závodilo se
ve slalomu a obřáku.
Vlaďka Krejčí obsadila ve slalomu i obřáku druhé místo a v celkovém hodnocení
světového poháru získala pro Ski klub Masters ve své kategorii křišťálový globus za 2.
místo.
V její „Mástrovské“ kariéře je to v pořadí již
její druhý globus.
Hanka Ledvinová v závodech obsadila
2x 4. místo a náš úspěch v celkovém hodnocení Světového poháru zvýraznila svým
krásným 4. místem.
V loňském roce převzal Ski klub Masters
patronát nad Matějem Ponocným – závodníkem s handicapem a v rámci našich možností se mu snažíme pomáhat.
Matěj se s námi zúčastnil v listopadu 2015
soustředění na Kaunertalu, kde pod vedením trenéra Milana Jona a s našimi Masters
závodníky velmi kvalitně potrénoval.
V letošní sezoně v rakouském Raurisu
v Deaf Evropském poháru, kde Matěj závodil v kategorii mužů, obsadil mezi juniory
4. místo a v italském Ultenalu skončil mezi
juniory na 7. místě. V tomto závodě byl nejmladším závodníkem.
Tratě byly obtížné a Matěj zde poprvé jel
i super-G a kombinaci.
V březnu se v Koutech nad Desnou konalo MČR.

Další velkým úspěchem bylo Matějovo
2. místo v soutěži „Sportovec roku 2015
v Semilském okrese“ v kategorii „Handicapovaní sportovci“.
Dále byl v Turnově za rok 2015 vyhlášen
za sportovní naději v kategorii „Sportovci do
14 let“.
Velkou zkušeností pro něj byla účast na
Mistrovství světa Masters ve Špindlerově
Mlýně, kde nám jezdil předjezdy a kde se ve
stejné trati potkal i s Ondrou Bankem - jeho
velkým vzorem.
Pro Matěje, se nyní snažíme pomocí dotace, která je určená pro handicapované sportovce, získat peněžní prostředky, za které by
si mohl pořídit nové lyže a další vybavení, které nutně ke svému závodění potřebuje.
V další sezoně bychom se opět chtěli zúčastnit především mezinárodních závodů
světového poháru, mistrovství světa ve Švýcarsku a v roce 2018 Mistrovství světa v USA.
Dále již nyní připravujeme mezinárodní
závod Memoriál Dr. Vedrala, jehož letošní
ročník se díky nedostatku sněhu bohužel
nemohl uskutečnit. Termín konání v příští
sezoně je určen na 3. - 5. 2. 2017 a závodit
se bude ve slalomu, obřím slalomu a super-G.
Všem závodníkům Masters a také Matějovi gratuluji k výsledkům a do další sezony
přeji hodně sportovních úspěchů a hlavně
hodně zdraví.
Vladimír Málek
Předseda Ski klubu Masters

Ve slalomu v kategorii starších žáků získal mistrovský titul a v obřím slalomu získal 2. místo.
6-7/2016

Rokytnický zpravodaj

Ohlédnutí za zimní závodní snowkitingovou sezónou Herberové Pavlíny:
TOKE 2016, pro letošek Mistrovství světa ve snowkitingu na dlouhé vzdálenosti.
TOKE (oficiální stránky:
http://trans-onego.ru/en/toke.html )
Je snowkitingový závod dvojic na dlouhé
vzdálenosti (minimální ujetá vzdálenost je
250 km) při kterém si vezete na bobech či
speciálně upravených saních veškeré povinné vybavení (stan, spacák, jídlo na 5 dní, zá-

chranný systém, draky – váha na jednu osobu vychází cca 25-30 kg). Závod se jede na
dvanáct kontrolních bodů pomocí GPS navigace. Probíhá v Petrozavodsku na Oněžském
jezeře, což je hlavní město Karelské republiky
(jedna s oblastí na severu Ruska, cca 2000 km
od hranic České republiky). Závodí se pouze
ve dvojicích: kategorie muži, ženy nebo jako
my, mixy. Tento závod je možné vždy online
sledovat na jejich oficiálních stránkách, kde je
přesně vidět pohyb jednotlivých teamů.
Závod se jede 3 dny. Pro letošek se startovalo 3. 3. 2016 v 10 hodin jejich času u Hotelu
Palace Onego (http://onegopalace.com/en/).
Cíl byl 5. 3. 2016 v 18 hodin, opět u hotelu.
Každý team měl svoji GPS, díky které věděl,
jakým směrem se má vydat. Závodníci se další dny mohou pohybovat na trati od 6 hodin
do 22 hodin. Přespává se ve vlastním stanu
na jezeře. Pokud nefouká, jde se pěšky (na
skialpech).

Letos to byla naše již třetí výprava, kdy
jsme se vydali s Matinem (Lafounem) Lafkem
na extrémní snowkitingový závod – TOKE do
Petrozavodsku.
Na cestu jsme se vydali 29. 2. 2016 po
9 hodině ranní z Liberce. Čekalo nás cca 2500
km a 32 hodin jízdy v autě. Jeden řídí, jeden
spí. Zastávky minimální a velmi rychlé. Martin nejspíš usoudil, že jsme velcí mazáci, tak
považoval za zbytečné mít nějakou mapu,
či navigaci. Měl pravdu. Po 1500 km jsme si
Rokytnický zpravodaj
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koupili alespoň mapu Ruska, pro jistotu. Po
cestě drobné zážitky. To že neexistuje skoro
žádná dálnice na této trati, jsme si už zvykli.
Konečně přijíždíme na hranice Ruska. To než
se uráčili, aby nám vůbec věnovali pozornost
a rozsvítili zeleně semafor, trvalo hodinu. Paráda. No a pak to začalo. Cca každých dvě stě
metrů asi pětkrát za sebou kontrola dokladů,
vyplňování papírů a ty samé dotazy – alkohol,
drogy, kam jedete, odkud, atd., prostě paráda. Po třech hodinách, to jsme
měli oficiální pozvánku s razítkem od ministryně kultury z Pětrozavodsku, vyrážíme konečně
na území Ruska. Do Petrozavodsku přijíždíme po 31 hodinách.
V úterý cca v 19 hodin jejich času.
Ujeto máme cca 2400 km. Cesta
probíhala hladce, bez problémů
a vzhledem k tomu, že jsme se
těšili na lidi, místní atmosféru
a vlastně na vše, co nás tu čeká,
nám cesta poměrně rychle utekla.
Přijíždíme k hotelu Palace Onego, kde je
pro závodníky připravené zázemí. Tady nás
už vítají někteří závodníci. Máme dvě noci na
zregenerování a dospání cesty před závodem. Po přivítání nás čeká spousta překvapení. Každým rokem se vylepšuje organizace
závodu a zázemí pro závodníky. Letos byl
skoro celý hotel pro závodníky TOKE. V přízemí velice pěkně připravené prostory pro
přípravu povinné výbavy na závod a místnost
pro breefingy a ceremoniály.
Ve středu dopoledne proběhl informační
breefing ohledně závodů (kontrolní body, popis trati, časy, kontrola povinného vybavení).
A potom konečně vyrážíme na led. Zajezdit
si, vyzkoušet nové draky - AEROS (9m, 15m).
A já se poprvé svézt, vzhledem ke sněhovým
podmínkám v ČR. Super kitovačka, krásné
počasí. Nic se ale nemá přehánět, šetřili jsme
svaly na závod. Večer v 18 hodin nás čekal
zahajovací ceremoniál. Fair show a místní
taneční skupina, které nás aktivně zapojuje
každý rok do místních tanečků a drobné popíjení – nazvané AFTERTEE.
Ve čtvrtek ráno, vstáváme v 7 hodin (v ČR
5 hodin ráno), abychom vše stíhali a byli
v čas na startu. Snídaně a jde se na to. Na
ledě jsme již v 9 hodin a chystáme se. Krásně
a dobře vystartujeme. Po většinu závodního
času fouká málo větru, je vysoká oblačnost
a mlhovina, ale viditelnost dobrá. Je poměrně teplo – obleva, která způsobila, že byl
sníh poměrně těžký a způsoboval velké tření
a odpor bobů.
První den se pohybujeme okolo 16. místa
a máme ujeto cca 171 km. Unavení připravujeme zázemí na odpočinek. Postavit stan,
uvařit jídlo a jít spát. Ráno rychle vstát, vše zabalit a vyrazit co nejrychleji na trať. Před námi
je pro letošek nový bod. Je to sjezdovka, ke
které je poměrně těžké s drakem dojet, protože musíme projet remízkem mezi stromy
cca 5 km dlouhým a širokým pouze 300 m.
Na konci jsme museli sbalit draky a vyjít 2 km
(převýšení cca 350 m) nahoru na sjezdovku.

Tam povinná 30 minutová pauza a sjezd
s boby dolů. Děláme spoustu chyb, které
nás stojí mnoho času a kilometrů. Přijíždíme
do „cíle“, pro tentokrát pouze kontrolní bod.
Máme v nohách 288 km. Čeká nás závěrečný bod, vzdálený 20 km. Vyrážíme tedy na
závěrečný bod a víme, že nás čeká ještě minimálně dalších 40 km. Také víme, že máme
před sebou ještě teamy, které bychom chtěli
předjet. Povedlo se.
Konečně přijíždíme do cíle. Neskutečná
radost, ale i smutek nad naším letošním celkovým 19. umístěním z celkového počtu 35
teamů (v kategorii mix 4. místo). I tak přijíždíme do cíle o jeden den dřív než zbylé teamy.
Celkem jsme najeli 328 km. V časovce jsme
na závěrečném úseku měli nejrychlejší čas.
Druhý den večer nás čekala AFTERPARTY
se živou kapelou a strečink ve stylu let‘s dance. Mnoho jídla, pití a super lidiček – TOKErů.
Před námi je vyhlašování a ceremoniál (cca
1,5 hod). Po zdlouhavém ceremoniálu nás
čekalo další překvapení. Odvezli si nás někam
autobusem. Oběd a živá JAZZOVÁ KAPELKA.
Čas plyne, je večer a jde se do AQUAPARKU
a na další večeří.
Ráno po několika málo hodinách spánku
vstáváme, jdeme na snídani, a protože je ošklivo a nefouká, rozhodneme se, že se vydáme
na cestu domů.
Cesta zpět byla poměrně náročná. Znatelná únava a velmi nepříznivé počasí (celou
cestu nám pršelo a bylo velmi špatně vidět)
způsobilo, že jsme se nevyhnuli drobnému
bloudění v Rusku i Polsku, drobným pauzám
na spaní a nějakým drobným technickým
problémům. Do ČR přijíždíme ve středu 9. 3.
2016 ráno okolo 4 hodiny.
Za 10 dní jsme najeli v autě přes 5000
km, proseděli přes 66 hodin a najeli na lyžích
s drakem přes 600 km.
Všem kiterům bych moc ráda tuto akci doporučila. Mně za to ta vzdálenost stojí, a doufejme, že i letos se vydáme na další závod.
Moc rádi bychom poděkovali za podporu
psychickou, těm co nás sledovali, psali nám
smsky, finanční i materiální.
Sponzoři:
 Spartak Rokytnice nad Jizerou –
Paragliding club
 Město Rokytnice nad Jizerou
 Urban Sport – Roman Urbanec
 Czech Kite Force – Martin Lafek
A kamarádi……
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Jarní měsíce proběhly v naší školce opět velice aktivně. Vzhledem
k tomu, že duben si s námi pohrával opravdu aprílovým počasím
a občas nás překvapil i sněhovými přeháňkami, využili jsme tento
čas – nečas ke kulturním představením. Začátkem měsíce jsme shlédli v Jablonci nad Jizerou divadelní představení „Princ Bajaja“, o týden
později nás navštívili pejskové, ve školce jsme také přivítali loutkové
divadlo s pohádkou „O Plaváčkovi“. Zavítalo k nám i tzv. „sférické
kino“. Všichni jsme byli zvědaví, co se pod tímto pojmem skrývá. Jednalo se o 3D film, který byl promítán ve speciální nafukovací kupo-

hasičů za jejich vstřícnost, ochotu a nadšení!!! Díky nim si děti odnesly
opravdu silný zážitek.
Poslední květnový den jsme strávili v Harrachově. Malé děti plnily
úkoly na „Liščí stezce“, ty větší si šly prohlédnout místní sklárnu, kde
obdivovaly náročnou práci sklářů. Zbytek dne jsme si všichni užívali
na dětském hřišti.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté“ školičky

li. Děti shlédly film „ Ze života stromů “ vleže na karimatkách a měly
pocit, že leží na louce a jsou součástí filmu. Pásmem básniček jsme na
radnici přivítali naše nové občánky.
V polovině dubna jsme se se staršími dětmi zúčastnili projektu
„Ukliďme Česko“. Naše „uklízecí“ trasa vedla od kravína ke školce.
Dětičky pilně sbíraly odpadky a odměnou jim byla zmrzlina u Pata
a Mata. Závěr měsíce patřil „Čarodějnickému dni“. Děti převlečené za
čarodějnice a čaroděje od rána plnily úkoly s danou tématikou. Po
čarodějnické stopované jsme společně dorazili do „přírodního divadla“, kde na nás čekalo největší překvapení – živá čarodějnice!!!
V polovině května jsme nezapomněli maminkám, babičkám
a tetičkám popřát k jejich svátku. Besídky se samozřejmě zúčastnila
i mužská část, včetně sourozenců. Pro naše předškoláky to byla besíd
ka poslední…
Z nostalgie nás následující den vytrhl požární poplach. Se slovy:
„Hoří!!!“ jsme se všichni přemístili před školku, kde nás zaskočil hustý
dým. Děti tento poplach, až na pár slziček, nesly hrdinně. Počáteční
rozpaky se rozplynuly a děti nadšeně využily nabídky hasičů a prohlédly si jejich vozy, nechaly se ošetřit, stříkaly hadicí na cíl… Podívali
jsme se také na školku z ptačí perspektivy, a to díky hasičské plošině.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat místnímu sboru dobrovolných
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