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Rozhovor
s Vaškem Vančurou

Proč jsi začal se záchranařinou?
Přijde mi to jako nejsmysluplnější kynologické odvětví. Dá se v něm
perfektně skloubit psí ochota pracovat, jejich úžasný nos a možnost
využít je pro záchranu lidí, což je mojí hlavní motivací. Těmto lidem
často v tu chvíli nikdo jiný než pes nedokáže pomoci. Laviny, sutina,
obtížný lesní terén, tam všude při výjezdech pátráme.
Jaké dovednosti jsou od takového psa vyžadovány?
Přinášíme vám rozhovor s Václavem Vančurou, který je nejen
úspěšným sportovcem, ale i profesionálním záchranářem, jež pracuje jako psovod kynologické skupiny a nedávno se zúčastnil záchranné
mise v libanonském Bejrútu, který postihl ničivý výbuch.
Vašku, řekni nám něco o sobě:
Jmenuji se Václav Vančura, s rodinou žijeme v Dolní Rokytnici. Je
mi 31 let a pracuji jako hasič a psovod na stanici v Tanvaldu (pozn.
red. profesionální hasič a psovod kynologické skupiny Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje). Na záchranařinu mám vycvičené
a atestované dva psy. Můj první pes Bella má 9,5 roku a je to kříženec
maďarského a dlouhosrstého výmarského ohaře. Mladší Swix má 5 let
a je to evropský saňový pes, stejně jako zbylých sedm psů, které doma
máme a se kterými se věnujeme individuálnímu mushingu.

Na prvním místě je určitě vynikající čich, dobrá pohyblivost v terénu, velká psychická odolnost, chuť pracovat, ovladatelnost i fyzická
kondice. Pes musí mít obrovskou motivaci hledat lidi. Výcvik takového
psa trvá minimálně dva roky, než se ze štěňátka stane záchranář. Aby
psi mohli jít do ostré akce, musí splnit atesty ministerstva vnitra, zvlášť
pro sutiny a zvlášť pro plochy, a tyto atesty jsou poté každé dva roky
obnovovány. A samozřejmě musí projít i zdravotní prohlídkou.
Je důležité propojení mezi psovodem a jeho psem?
Je to strašně důležité. Psovod a pes jsou tým, jeden bez druhého
nemůže jít hledat. Nikdy bych si nevzal cizího psa a stejně tak neexistuje, že by si třeba mého psa vzal někdo jiný. Jsme prostě parťáci.
Úspěšnost akce totiž velmi ovlivňuje i to, jak je psovod schopný vyhodnotit práci a chování psa. A pes samozřejmě musí být na svého
psovoda zvyklý.
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Ty jsi byl jedním z pěti českých psovodů, kteří byli nasazeni na
z áchranářskou misi v libanonském Bejrútu, kde došlo 4. 8. 2020
k devastujícímu výbuchu. Byla to Tvoje první mise?
Ano, tohle byla má první ostrá mise v zahraničí. Dosud jsme jezdili
na zásahy pouze po České republice.
Bejrút, to byla obrovská výzva. Když jsme tam přijeli, byla tam malá
apokalypsa. Všude krev, sklo a suť. Pracovní podmínky byly hodně
ovlivněné vysokou teplotou a vlhkostí, což samozřejmě pro psy není
ideální. V takových podmínkách se špatně chladí, přehřívají se. Asfalt,
po kterém chodili, byl rozpálený na 50 stupňů. Psi se při nasazení střídali vždy po 10-15 minutách, poté nastal odpočinek a také bylo nutné
je ochladit. Nasazeni byli až 10x za den. Z České republiky letělo 5 psů.
Tři ohaři, jeden labradorský retrívr a jeden německý ovčák, věkově
v rozmezí 3 – 9,5 roku. Bella byla nejstarší. Naším úkolem bylo především vyloučit, že se v našem sektoru nikdo nenachází, aby tam mohla
najet těžká technika a mohla se začít odklízet suť. Lidé tam byli hodně
vděční, že jsme jim přijeli na pomoc. Nosili nám ovoce, chodili si povídat a přes počáteční nedůvěru po pár dnech nosili pamlsky i psům.

OBSAH TOHOTO ČÍSLA:
Výsledky krajských voleb ....................................3
Zprávy z jednání rady města ..............................3
Rokytnický kalendář 2021....................................4
Zprávy z města a městského úřadu..................5
Kniha o historii našeho města............................6
Aktuálně obdržené dotace...................................7
Nová multimediální učebna v ZŠ........................8
Výjezdová základna záchranné služby.............8
Letní příroďák...........................................................9
Společenská kronika............................................10
Mateřská škola Dolní...........................................10
Mateřská škola Horní...........................................11
Dům dětí a mládeže..............................................12
Domov důchodců..................................................13
Městská knihovna.................................................14
Máte slovo...............................................................15
Tradiční recept, KČT Rokytnice.........................16
Sport..........................................................................17
Celá ta mise byla pro mě obrovskou životní zkušeností a dala mi
další směr, kterým se chci ve výcviku ubírat. A pro Bellu to byl rozhodně vrchol její kariéry.
A co rodina, jak přijali Tvoji účast na takto nebezpečné misi?
Já jsem den před odletem odjel s celou rodinou na dovolenou na
Šumavu. O odletu jsem se dozvěděl ráno po telefonu. Po něm nastal
velký kolotoč. Přijelo pro mě auto ze stanice HZS Žďár nad Sázavou,
které mě přepravilo domů a posléze do Prahy. Balení vypadalo tak, že
jsem po telefonu navigoval mamku, aby u nás doma našla a zabalila
moje věci i věci pro Bellu. Takže já až v Libanonu zjistil, jestli mám vše
potřebné na misi.
A moje žena to vzala skvěle. Nechal jsem ji napospas smečce 8 psů
a obou dětí. Dceři Anežce jsou 4 roky a malému Vendelínovi, kterému
byly právě 3 týdny. A to na cestě, konkrétně na Vysočině, kam jsme
dojeli s obytnou dodávkou. A ujel jsem pryč.
Takže nevím, kdo měl těžší misi.
Mamka s taťkou byli super a pohotově mi zabalili věci a tím urychlili
můj odjezd na letiště. A moje žena je prostě úžasná.

Pro psy byl mezi nasazením velmi důležitý odpočinek. Přes den
v kenelkách, v noci s námi spali v posteli. Neustále jsme jim museli doplňovat tekutiny a dodávat energii v podobě rehydratačních přípravků.
Bylo to pro ně náročné a po několika dnech už byla vidět velká únava.
Snažili jsme se je co nejvíc chladit vodou před i po zásahu, v místnosti,
kde jsme byli ubytovaní, jsme na ně foukali větráky. V podstatě celou
dobu psi chodili v odolných botičkách, přesto se jeden pes docela ošklivě pořezal o sklo, v místě přesně nad botičkou.

Děkujeme za rozhovor, Tvoji práci, nadšení i odhodlání.
Úspěchy a ocenění:
Získal 2. místo MČR složek IZS záchranných psů, 3. místo MČR v individuálním mushingu v kategorii Scooter, 1. místo na ME v Belgii v individuálním mushingu v kategorii Scooter, 8. místo MS v té samé kategorii.
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Volby do Libereckého kraje
Výsledky hlasování
za město Rokytnice nad Jizerou







Počet okrsků:
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Volební účast:
Odevzdané obálky:
Platné hlasy:

Kandidátní strana

Starostové pro Liberecký kraj
Česká pirátská strana
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Společně pro Liberecký kraj
Pro KRAJinu
Komunistická strana Čech a Moravy
Změna pro lidi a pro krajinu
Trikolóra hnutí občanů
Česká strana sociálně demokratická
Demokratická strana zelených
Strana pro otevřenou společnost
ROZUMNÍ – Petr Hannig
Dělnická strana sociální spravedlnost
Soukromníci a Svobodní

Konečné výsledky do Libereckého kraje
Do zastupitelstva Libereckého kraje bylo zvoleno následujících
5 volebních stran (podmínkou je alespoň 5 % počet hlasů) s uvedeným počtem získaných 45 mandátů:

2
2 195
912
41,55 %
912
909

Starostové pro Liberecký kraj
ANO 2011
Česká pirátská strana
Občanská demokratická strana
Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Počet platných hlasů

Hlasy v %

396
112
112
70
66
50
24
21
13
12
9
7
7
5
3
2

43,56 %
12,32 %
12,32 %
7,70 %
7,26 %
5,50 %
2,64 %
2,31 %
1,43 %
1,32 %
0,99 %
0,77 %
0,77 %
0,55 %
0,33 %
0,22 %

22 mandátů
10 mandátů
5 mandátů
5 mandátů
3 mandáty

48,89 %
22,22 %
11,11 %
11,11 %
6,67 %

Ve volbách do Libereckého kraje bylo odevzdáno celkem 138 811
platných hlasů, volební účast byla 40,41 %. Ustavující zasedání zastupitelstva Libereckého kraje proběhne v nejbližších týdnech, na ustavujícím zasedání dojde ke zvolení členů hejtmana, jeho náměstků,
rady kraje, výborů, apod.
Strana

Před volbami

Starostové pro Liberecký kraj
ANO 2011
Česká pirátská strana
Občanská demokratická strana
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy

18
9
0
4
0
4
4

Po volbách

22
10
5
5
3
0
0

+/-

+4
+1
+5
+1
+3
-4
-4

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Schválení smlouvy o spolupráci
s kolektivním systémem REMA
 Rada města byla informována, že společnost ASEKOL a. s. s účinností od 1. 8. 2020 zastavuje zpětný odběr všech televizorů a monitorů značky Samsung. S touto společností spolupracuje město v rámci zpětného odběru elektrozařízení téměř 15 let a jedná
se o jednoho z hlavních partnerů při odběru televizorů, počítačů
a drobných elektrozařízení. Tento krok je pro nastavený celek velmi
nesystémový a může mít dopad na funkčnost celého systému zpětného odběru a může mít negativní dopad na obce a jejich občany.
Město se z toho důvodu spojilo se společností REMA Systém, a. s.,
která je jedním z dalších kolektivních systémů v České republice
a obcím okamžitě nabídla spolupráci, že je připravena odvážet vše,
co ASEKOL odmítne. Tato další společnost je schopná zajistit sběr
tak, aby zařízení byla ze sběrných dvorů kontinuálně svážena a aby
byl jejich sběr obvyklým způsobem financován. Ostatní obce budou nastalou situaci řešit stejným způsobem.
 Na sběrném dvoře v současné době proběhl poslední svoz všech
typů televizorů a monitorů ze strany spol. ASEKOL a. s. a obsluha
sběrného dvora má v tuto chvíli instrukce, aby od občanů přijímala
veškeré značky včetně značky Samsung, které ale budou ukládány
odděleně.
 Rada města po projednání schválila uzavření smlouvy o využití
sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů se spol.
REMA Systém, a. s. a pověřila starostu jejím podpisem.
 Obyvatelé města tedy mohou nadále sběrný dvůr využívat ke
zpětnému odběru všech elektrozařízení bez ohledu na značku.

Informace z jednání č. 3 Dopravní komise Rady města
Rokytnice nad Jizerou
 Předmětem jednání Dopravní komise ze dne 3. 8. 2020 byl návrh
osazení svislého dopravního značení na osazení svislého dopravního značení B 20a – 30 km/hod. – omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/hod. ve vybraných částech obce – Františkov, kolem
RTK, Letní strana a ulice od Modré Hvězdy ke stateckým dílnám.
Následující postup pro realizaci:
»» schválení navržených opatření radou města,
»» schválení navržených opatření Dopravním inspektorátem
Policie ČR,
»» stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze
strany odboru dopravy Městského úřadu Jilemnice.
 Rada města následně schválila osazení svislého dopravního značení B 20a – 30 km/hod. – omezení nejvyšší dovolené rychlosti na
30 km/hod. ve vybraných částech obce dle doporučení dopravní
komise.
Schválení výběru nabídky „Oprava místních komunikací
ve Františkově – I. etapa“
 Jedná se o opravu místní obslužné komunikace v úseku od křižovatky u kompostárny směrem na Končiny a napojení místní komunikace č. 24b ve Františkově v délce 500 m. Oprava spočívá v čištění
povrchu komunikace a krajnic a provedení spojovacích postřiků,
strojové pokládce podkladní asfaltobetonové vrstvy ACP16 a vrstvy
asfaltobetonu ACO 11 70/100 v tl. 50 mm. Součástí je i zpevnění
krajnic asfaltovým recyklátem. Plocha opravovaného úseku činí
1 652,9 m2.
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 Město oslovilo dne 31. 7. 2020 formou Výzvy k podání nabídky celkem 27 firem. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno celkem
8 nabídek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena
ve výši 1.080.524,12 Kč bez DPH. Pověřená komise provedla hodnocení nabídek a sestavila výsledné pořadí, kde jako nejvhodnější
nabídka byla vyhodnocena nabídka s nejnižší podanou nabídkovou
cenou. Jedná se o doručenou nabídku s pořadovým číslem 3 a nabídkovou cenou ve výši 839.820 Kč bez DPH a povinné rezervy,
tedy 1.137.182,20 včetně DPH a povinné rezervy 121.000 Kč
vč. DPH, předloženou uchazečem M-SILNICE a. s., Husova 1697,
530 03 P
 ardubice, IČ: 42196868.
 Rada města následně schválila zadání této zakázky spol.
M-SILNICE a. s.
Návrh na schválení výběru nabídky – VZ č. 20200014
„Rekonstrukce přírodního divadla“
 Jedná se o rekonstrukci areálu přírodního divadla v Horní Rokytnici
nad Jizerou. V rámci rekonstrukce zázemí divadla bude provedena
sanace nosné konstrukce železobetonového skeletu, nová tepelná izolace a hydroizolace střechy s pochozí krytinou, zámečnické
a klempířské práce (zábradlí, oplechování, žlaby, atd.), nová plastová okna a dveře. Uvnitř objektu dojde k dispozičním změnám,
rekonstrukci sociálních zařízení, bude provedena nová elektroinstalace, nové podlahy a omítky. Okolo objektu budou provedeny
drenáže, okapový chodník a po vyspravení vnějších stěn bude provedena nová silikátová omítka. V areálu přírodního divadla dojde
k vyrovnání terénního hlediště z kamenů tvořících hledišťové stupně a na ně budou osazeny lavičky z dřevěných fošen.
 Město oslovilo dne 31. 7. 2020 formou Výzvy k podání nabídky celkem 33 firem. Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny celkem
3 nabídky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla v roce
2020 aktualizována a stanovena ve výši 2.198.173 Kč bez DPH.
 Hodnotící komise navrhla vyloučení jednoho z uchazečů, a to z důvodu neúplnosti nabídky (uchazeč neocenil všechny položky výkazu
výměr, což je v rozporu s podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídky). Zbývající dvě doručené nabídky odpovídaly požadavkům uvedeným ve výzvě výběrového řízení. Komise proto provedla
jejich hodnocení a sestavila výsledné pořadí, kde jako nejvhodnější
nabídka byla vyhodnocena nabídka s nejnižší podanou nabídkovou
cenou.

 Jedná se o nabídku s pořadovým číslem 3 a s nabídkovou cenou ve výši 2.578.491,80 Kč bez DPH a povinné rezervy, tedy
3.361.975,08 Kč včetně DPH a povinné rezervy 200.000 Kč bez DPH,
předloženou uchazečem STAS, s. r. o., Horská 190, Hořejší Vrchlabí,
543 01 Vrchlabí, IČ: 48151807.
 Rada města následně schválila zadání této zakázky společnosti
STAS, s. r. o. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR – projekt „Oprava
cesty Sachrovka – II. etapa“
 Jedná se o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na
projekt cesty „Sachrovka – II. etapa“, kde hlavním účelem stavby je
oprava druhé etapy cesty s místním názvem „Sachrovka“, která je
již zrealizována v délce 1 054 m. Výše poskytnuté neinvestiční dotace je 85 %, což činí 2.112.532,72 Kč. Celkové způsobilé výdaje jsou
2.485.332,62 Kč. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
Žádost o schválení přijetí daru,
Mateřská škola, Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou
 Radě města byla předložena žádost Mateřské školy, Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou o schválení přijetí daru z projektu MAP Jilemnicko II. Jedná se o didaktické pomůcky v hodnotě
9.922 Kč. Rada města tuto žádost schválila.

Zastupitelstvo města
 V uplynulém období se žádné veřejné jednání zastupitelstva
města nekonalo.
 V době uzávěrky bylo veřejné jednání naplánováno na
7. 10. 2020, z časových důvodů nebylo možné usnesení do
Rokytnického zpravodaje zapracovat.
 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.
 Termín následujícího jednání zastupitelstva města
bude včas zveřejněn na úřední desce.

 Rokytnický kalendář 2021
Vážení přátelé a příznivci. Rokytnický kalendář 2021 je v prodeji již nyní. K dostání je na obvyklých místech:
Městské informační centrum, Drogerie-papírnictví Šárka, Infocentrum RV-CLUB, Info centrum Lenka
a nově také Kavárna Pralinka, Jana Brožová – Muzeum Starý kravín a Mirek Novák.
Cena je 120 Kč.
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Zprávy z města a městského úřadu
Opatření proti koronaviru
Jako na jaře, tak i v těchto týdnech, činnost našeho městského úřadu
omezuje celá řada opatření, která byla vydána proti šíření koronaviru.
Základní pravidla:
 návštěva městského úřadu je možná pouze s ochranou dýchacích
cest (rouškou),
 při čekání a vyřizování svých záležitostí dodržujte dvoumetrové
rozestupy,
 u vchodu do radnice je k dispozici dezinfekce rukou, prosím, použijte ji,
 je upřednostňován bezhotovostní platební styk,
 zvažte, je-li vaše osobní návštěva nutná, neboť velká část záležitostí
lze vyřídit telefonicky nebo e-mailem.
Informace o našich kontaktech naleznete na webových stránkách
města: www.mesto-rokytnice.cz, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz,
tel. 481 549 311.

Vánoční strom na Dolním náměstí
Na Dolním náměstí zdobí již spoustu let toto místo stříbrný smrk.
V zimním období slouží především v rámci zimní výzdoby jako vánoční
strom.
Za poslední roky, se jeho stav bohužel zhoršil. Smrku chybí z některých částí větve, koruna částečně prosychá, je prořídlá, kmen je zduřelý. Smrk je navíc vysokého štíhlého vzrůstu, nikdy nerostl moc do šířky, takže z estetického hlediska nepůsobí jako krásný vánoční bohatý
strom. Město proto požádalo Správu KRNAP o povolení jeho pokácení
a žádosti bylo kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu vyhověno, zároveň byla nařízena nová výsadba stromu (smrk, jedle).
Než dojde k jeho pokácení, bude na Dolním náměstí vysazen nový
náhradní strom (kavkazská jedle), u kterého je předpoklad rychlého
růstu, širokého zavětvení a krásného vzhledu pro vánoční strom.
Chceme tedy nejprve počkat, jak se nový strom na náměstí ujme, jak
rychle poroste, a až poté přistoupit k pokácení stávajícího stromu.
V případě jakýchkoliv připomínek nebo návrhů k vánočnímu stromu
na náměstí se můžete obrátit na e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz.

Nouzový stav, krizová a mimořádná opatření
Aktuální předpisy ohledně nouzového stavu, krizových opatření
Vlády a mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
Covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 zájemci naleznou na těctho odkazech:
 https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
 https://www.vlada.cz/
Jedná se především o opatření ohledně omezení provozoven, služeb, hromadných akcí, překročení státní hranice ČR nebo nošení roušek.

Tři rekonstrukce z jedné dotace
Město Rokytnice nad Jizerou získalo dotaci z Ministerstva financí
ve výši 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Tato dotace
byla poskytnuta na rozvoj a obnovu školských zařízení, tudíž do tohoto dotačního titulu byly zařazeny tyto tři realizace:
Obnova plynové kotelny ve staré budově Základní školy.
Předmětná plynová kotelna byla již v nevyhovujícím stavu. Realizace tedy řešila výměnu starého plynové kotle, demontáž původního vybavení kotelny, elektroinstalaci, včetně instalace nového měření a regulace teploty v budově Základní školy v Dolní Rokytnici.
Obnovou dojde i k optimalizaci zařízení a lepší regulaci celého systému vytápění, který by měl vést k celkovým úsporám za energie.
Realizace stavby byla ukončena 30. 9. 2020. Vysoutěžená cena na
realizaci stavby je 3.580.777,20 Kč vč. DPH a zhotovitelem je společnost VV TOP s. r. o.
Nová vzduchotechnika v kuchyni a jídelně nové budovy
Základní školy.
Původní zastaralé vzduchotechnické jednotky pro kuchyň
a jídelnu v Základní škole bylo již nutné vyměnit za novou jednotku s účinnou rekuperací tepla, která je v souladu se stávající legislativou a dokáže zpětně získávat teplo, tudíž zajistí nižší spotřebu

provozního tepla. Výměna vzduchotechnické jednotky byla ukončena 31. 8. 2020 a proběhla bez komplikací. Již při zaškolení obsluhy a prvním provozu byl znatelný rozdíl funkčnosti nové jednotky.
V rámci realizace byla v kuchyni jedna digestoř přidána a jedna původní digestoř vyměněna za nerezové digestoře s tukovými filtry,
bez kterých by byla nová jednotka zanášena a snižovala by se její
funkčnost. Skutečná celková cena realizace činila 1.475.407,45 Kč
vč. DPH, která v rámci bilance víceprací/méněprací byla snížena
oproti ceně ze SoD o 6.139,54 Kč. Zhotovitelem realizace byla společnost PROFI KLIMA solution s. r. o.
Výměna elektroinstalace, svítidel a podhledů
v 1. a 2. patře v Mateřské škole Horní Rokytnice.
Původní nevyhovující zářivková svítidla v mateřské škole v Horní
Rokytnici byla vyměněna za nová svítidla zabudovaná v podhledech. Samotnou realizaci bylo nutné stihnout v termínu letních
prázdnin mateřské školy, což činilo jeden měsíc. Za tuto dobu byla
provedena demontáž starých podhledů, montáž nového podhledové rastru, montáž akustických pohledových kazet a úklid. V rámci realizace bylo nutné provést i novou elektroinstalaci. Realizace
byla ukončena 31. 7. 2020. Skutečná cena na realizaci stavby činila
870.130,60 Kč vč. DPH, zhotovitelem stavby byla společnost Michal
Zonyga.
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KNIHA O HISTORII NAŠEHO MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
STARÁ VLAST ROKYTNICE V KRKONOŠÍCH
Prof. Dr. Hans Pichler

Město Rokytnice nad Jizerou zahajuje předprodej knihy Hanse
Pichlera STARÁ VLAST ROKYTNICE V KRKONOŠÍCH, která vyjde
v českém překladu na jaře r. 2021.
Knihu si v tuto chvíli předplatíte za zvýhodněnou cenu 990 Kč
a získáte potvrzení o platbě. Zaznamenáme si Vaše údaje a kontakt. Na přání Vám rádi vystavíme dárkový poukaz, kterým můžete
obdarovat své blízké, třeba už o letošních Vánocích.
Na jaře si pak knihu vyzvednete, přičemž o přesném termínu
Vás budeme včas a předem informovat.

Možnosti předprodeje:
 OSOBNĚ | Zastavte se v Městském informačním centru pro
platbu v hotovosti nebo platební kartou.
 E-MAILEM | Pošlete žádost na e-mailovou adresu
infocentrum@mesto-rokytnice.cz s Vašimi kontaktními údaji.
Následně Vám pošleme vystavenou fakturu k bezhotovostní
platbě převodem.
 TELEFONICKY | Můžete zavolat na tel. č. 481 522 001, nahlásit
nám Vaše údaje a zároveň variantu platby (osobně v hotovosti
nebo zašleme fakturu na Vaši adresu).

Na základě četných podnětů ze strany zájemců o tuto knihu se
město Rokytnice nad Jizerou rozhodlo, že zajistí překlad, grafické
zpracování a tisk této knihy v českém jazyce. Kniha vyjde na jaře
roku 2021.
V tuto chvíli vám nabízíme možnost
jejího PŘEDPRODEJE. Formou předprodeje si knihu už nyní předplatíte, a to za
zvýhodněnou sníženou cenu. Zároveň
vám předprodej zaručí, že na jaře, až
kniha vyjde, se nebudete muset obávat
jejího vyprodání.
Máte-li tedy o knihu zájem, využijte
možnost jejího nákupu už nyní.
 Snížená cena v předprodeji
je 990 Kč.
 Prodejní cena po vydání knihy
bude 1.250 Kč.

Originál knihy v německém jazyce

Dárkový poukaz na knihu, kterým můžete své blízké obdarovat, Vám na přání vystavíme v Městském informačním centru.
Český překlad knihy Prof. Dr. Hanse Pichlera Die alte Heimat
Rochlitz im Riesengebirge a její vydání v češtině s názvem STARÁ
VLAST ROKYTNICE V KRKONOŠÍCH se blíží!
Každé město má svou historii, i to naše. Latinské přísloví praví,
že historie je učitelkou života. A poznat historii města, ve kterém
žijeme a které máme rádi, nás může jen obohatit.
Kniha o historii Rokytnice už existuje. Vyšla v roce 1991 a pod
názvem Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge ji vydal německý
krajanský spolek Hohenelbe / Riesengebirge e.V. Jejím autorem je
Prof. Dr. Hans Pichler.
Velmi důkladně a detailně sbíral podklady a historická fakta
v okresním archivu i ve farních kronikách. Studoval zdejší krajinu,
místní pojmenování mnohých míst a zaznamenával vzpomínky
pamětníků. Knihu doplnil cennými fotografiemi a samostatnou
kapitolu věnoval zdejšímu nevšednímu nářečí. Vytvořil tak obsáhlou knihu o téměř 800 stranách, kterou velmi kladně hodnotí i historici Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
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V rámci přípravy českého překladu knihy došlo také k setkání s autorem Dr. Hansem Pichlerem, který Rokytnici nad Jizerou
navštívil 11. 9. 2020. Setkání se zúčastnila rovněž autorka českého překladu paní Klára Antošová, která tak mohla přímo s autorem konzultovat některé pasáže knihy. V rámci setkání vyjádřil
Dr. Pichler své potěšení z toho, že jeho kniha bude po letech vydána také v českém jazyce a zdůraznil důležitost zachování informací
o historii města pro příští generace. Dr. Pichler rovněž navrhl doplnění českého překladu knihy o několik dalších fotografií.

Aktuálně obdržené dotace
Aktuálně město Rokytnice nad Jizerou dodalo veškeré potřebné
doklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na dva projekty. V obou případech se jedná o dotaci ve
výši 70 %.

Rekonstrukce zázemí přírodního divadla
Jedná se o rekonstrukci přírodního divadla, které je třeba kompletně obnovit (hydroizolace, sociální zařízení, elektroinstalace, atd.). Vítězným zhotovitelem realizace je společnost STAS s. r. o. a cena zakázky
činí 3.361.975,08 Kč. Realizace bude zahájena v listopadu letošního
roku a ukončení je naplánováno dle Smlouvy o dílo na červenec 2021.

Oprava místních komunikací ve Františkově – I. etapa
Oprava cesty bude provedena v úseku mezi křižovatkou pod kompostárnou směrem na Končiny a napojením na místní komunikaci
č. 24b ve Františkově v délce 0,500 km. Oprava spočívá v čištění povr-

chu cesty včetně krajnic, v pokládce nového asfaltového povrchu cesty a zpevnění krajnic. Vysoutěžená cena zakázky činí 1.137.182,20 Kč,
zhotovitelem realizace je společnost M – SILNICE a. s. Realizace bude
probíhat v roce 2021, dle Smlouvy o dílo je termín zahájení prací stanoven na 12. 4. 2021 a termín ukončení 18. 6. 2021.

OBSLUHA TECHNIKY NA KOMPOSTÁRNÁCH JILEMNICKA
 Pracovní náplní je obsluha traktoru, drtiče,
překopávače, třídícího zařízení a štěpkovače
na kompostárnách Jilemnicka – svazku obcí
(lokalita Rokytnice nad Jizerou, Vítkovice v Krkonoších, Jilemnice, Horní Branná, Bukovina
u Čisté a Roztoky u Jilemnice). Součástí práce
je péče o čistotu areálu kompostáren a hlídání jakosti zpracovávaného materiálu.
 Práce je vhodná spíše pro muže.
 Práci nabízíme na 9 měsíců v roce (březen
– listopad), prosinec – únor v případě zájmu
možnost zajištění práce u Služeb Vítkovice
s. r. o.
 Jednosměnný provoz. Pracovní poměr – plný
úvazek. Smluvní vztah – pracovní smlouva.
Zaměstnavatel: EKO Jilemnicko, s. r. o. (100 %
vlastník Jilemnicko – svazek obcí).

POŽADUJEME:
 Minimální vzdělání: střední odborné
(vyučen).
 Řidičský průkaz skupiny B a T – řízení
traktorů, skupina C výhodou.
 Flexibilní pracovní doba v závislosti na
množství zpracovávaného materiálu.
 Samostatnost, spolehlivost a manuální
zručnost.
 Čistý trestní rejstřík.
 Praxe výhodou.

NABÍZÍME:
 Příspěvek na stravování.
 Práci ve venkovním prostředí mimo
městský provoz.
 Mzda 24. – 28.000 Kč měsíčně.
 Nástup 1. 3. 2021.
POŽADOVANÉ DOKUMENTY:
 Podepsaný životopis.
 Kopie výpisu z trestního rejstříku,
ne starší než 3 měsíce.
 Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě zájmu zašlete požadované dokumenty do 30. 10. 2020 elektronicky na e-mail:
jilemnicko@jilemnicko-so.cz nebo poštou na adresu EKO Jilemnicko, s. r. o., Masarykovo
náměstí 82, 514 01. Do předmětu zprávy nebo na obálku napište: Výběrové řízení na
obsluhu techniky kompostáren Jilemnicka.
Pro více informací: pauluradka@seznam.cz
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Nová multimediální učebna v ZŠ Rokytnice nad Jizerou
V roce 2020 město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci
se Základní školou v Rokytnici nad Jizerou zrealizovalo projekt „Rekonstrukce odborné učebny v ZŠ Rokytnice nad Jizerou“, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010774.
V rámci tohoto projektu došlo ke kompletní rekonstrukci
již nepoužívané učebny chemie, která byla následně vybavena nábytkem pro žákovská i učitelské pracoviště a veškerou audiovizuální a počítačovou technikou. Součástí
projektu byla i realizace některých opatření, která přispívají
k bezbariérovému řešení budovy ZŠ. Došlo k rekonstrukci sociálního zařízení, v rámci které bylo vybudováno WC
pro vozíčkáře a pro potřeby ZŠ byl zakoupen schodolez
umožňující pochyb vozíčkáře po ostatních částech budovy. Celkové náklady projektu činily 1.877.476 Kč, přičemž
realizace projektu byla, v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu prostřednictvím 7. Výzvy MAS „Přiďte pobejt!“, podpořena dotací ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Od začátku školního roku 2020/2021 tak mohou žáci
naší školy využívat novou multimediální učebnu vybavenou
moderní audiovizuální a počítačovou technikou, kterou je
možné využít k výuce celé řady předmětů.

Zdravotnická záchranná služba

Nová výjezdová základna záchranné služby
v Rokytnici nad Jizerou
Posádky Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje od poloviny srpna za pacienty vyjíždějí z nové výjezdové základny
v Rokytnici nad Jizerou. Spolu s hejtmanem
Martinem Půtou, jeho statutární náměstkyní
pro oblast ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitkou Volfovou a náměstkem hejtmana pro oblast zdravotnictví Přemyslem
Sobotkou ji slavnostně otevřel ředitel ZZS LK
Luděk Kramář.
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Nová základna, ze které vyjíždí posádka
rychlé zdravotnické pomoci k pacientům
z Rokytnicka, Harrachova, Jablonce nad
Jizerou, Vysokého nad Jizerou a přilehlých
oblastí, je plně moderně vybavena. Původní
prostory, které nevyhovovaly po technické
ani kapacitní stránce, tak nahradí pracoviště,
kde mají záchranáři zázemí nejen pro členy
posádek, ale zároveň pro technické zabezpečení vozového parku. Nová stavba s důrazem

na ekologický provoz stála zhruba 17 milionů
korun a z převážné většiny ji financuje právě
Liberecký kraj.
„Zajištění zdravotní péče je jednou z našich priorit. Proto je nezbytné zajistit moderní podmínky zejména pro ty, kdo se o zdraví
a životy občanů starají. Jsem rád, že v případě
rokytnické základny ZZS LK se to povedlo a že
jsme našli nezbytné prostředky. Výstavbou
je zajištěn dojezdový čas pro celou oblast,“
uvedl náměstek Sobotka. Zdůraznil, že nová
stavba nebude jen funkční, ale splňovat bude
i veškerá ekologická kritéria.
Zhruba rok a půl sídlili rokytničtí záchranáři provizorně v nedalekém Domově důchodců, kterému za spolupráci patří velké poděkování. „Původní stavba výjezdové základny
už nesplňovala žádné limity pro provoz. Vše
nám tu padalo na hlavu, nebyly zde základní hygienické podmínky. Provoz v ní už nebyl možný. Jsme rádi, že nám Liberecký kraj
umožnil vystavět novou, moderní základnu,“
řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
V této souvislosti vyzdvihl zejména moderní technologie k recyklaci dešťové vody, která
bude využívána na mytí vozidel, základna má
i vlastní studnu. K vytápění bude sloužit tepelné čerpadlo, které zajistí jak nízké náklady, tak
i malou ekologickou zátěž.
Výstavba nové základny byla zahájena
v dubnu loňského roku. ZZS LK za ni z vlastních zdrojů zaplatila 3,6 milionu korun, 13 milionů korun poskytl Liberecký kraj. V roce
2019 vyjeli rokytničtí záchranáři k cca 1 300
případům, nejvytíženější jsou vzhledem k svému umístění zejména v zimních měsících.

Událo se
LETNÍ PŘÍROĎÁK
sobota 15. 8. 2020
Akce s názvem Letní příroďák je pravděpodobně zakletá. Bohužel
se už poněkolikáté zopakovala špatná předpověď počasí, takže jsme
akci chtěli zrušit. Bylo nám to ale líto. Areál místního přírodního divadla byl připraven pro bohatý program, ale předpověď byla nekom-

Ráda bych využila tuto možnost a poděkovala manželům Pohořalím, že se bleskurychle „naladili“ na novou vlnu. Otevřeli i první patro
podniku, které v létě mívají zavřené, zprovoznili druhý bar a dokonce
se připravili na variantu opékání buřtů, pokud by počasí dovolilo.

promisní. Nakonec jsme zaimprovizovali a rozhodli se akci uskutečnit
ve vnitřních prostorách, abychom rodičům s dětmi nabídli program
v deštivém počasí. Vzhledem k tomu, že manželé Pohořalí, kteří vlastní
Šnekolend, měli mít občerstvení v areálu přírodního divadla, zdála se
tato varianta jako ideální. Řekli jsme si, zkusíme to a akci přesuneme
do Šnekolendu.

Program začal dle časového harmonogramu na plakátu, od
15.00 hodin Zpívánkami s Nikitou. Od 17.00 hodin následoval vynikající
koncert jablonecké dívčí kapely Berušky a kolem sedmé hodiny začala
projekce letního kina dobrodružné animované komedie Croodsovi.
V prvním patře byly připravené dílničky a atrakce pro děti. Návštěvníků přišlo bohužel hodně málo. Mohla to být příjemná alternativa i do
příštích let. Ale vzhledem k tomu, že se nyní bude areál přírodního divadla rekonstruovat, tak i v nepřízni počasí nám tam bude dobře.
Lucie Lukešová

Sdružení TULIPAN: katalog plný inspirace
Období koronavirové krize bylo tvrdou
zkouškou i pro naše sdružení. Přestáli
jsme je s hrdostí. Snad i vás chránila před
nebezpečnou nákazou rouška, kterou
s maximální zodpovědností a precizností
vyráběli naši zaměstnanci pro Liberecký
kraj. Šicí stroje se nezastavily řadu týdnů,
dávaly nový tvar rolím nanovlákna. Odměnou za mimořádné nasazení
bude každý nákup z našeho vánočního katalogu, který naleznete na
www.sdruzenitulipan.cz. Pojďte šířit radost společně s TULIPANEM.

Vyrobili jsme skoro padesát tisíc roušek. Současně jsme intenzivně
pracovali na vánočním katalogu. Sdružení TULIPAN společně s vámi
překonalo jednu z nejtěžších zkoušek porevoluční společnosti, první
vlnu koronaviru.
Originální přání k Vánocům a Novému roku, vánoční ozdoby, svícny
nebo svíčky, které pomáhají. Výrobky s poselstvím, vzkazem v každém
předmětu. Ukrývají doteky těch, kteří v dílnách tvořili, a čekají na nové
ruce - třeba právě na ty vaše. Koupí každého předmětu pomáháte lidem z TULIPANU. Sdružení zaměstnává handicapované, kteří by jinak
složitě sháněli zaměstnání.
Slavěna Horňáková
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci září a říjnu 2020 tito naši spoluobčané:
80 let Samohel Jan
Novotná Hana
Skalská Zdeňka
81 let Šírová Anna
Vaškovič Petr
82 let Jindřišek Václav
Mařasová Jana
83 let Havel Jan
Mach Josef
Šírová Lenka
Kučera Jaroslav

84 let Koldovský Jaroslav
Vodička Antonín
85 let Hejralová Marika
86 let Patočka Miloslav
Cimplová Milada
Kynčlová Alena
87 let Kocourek Miroslav
Sedláková Hermina
88 let Husenicová Zlatuška

Mateřská škola Dolní
Začátek školního roku
v MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
 Hned druhý týden v září jsme se vydali na
10 lekcí plavání do Jilemnice, letos jezdíme téměř celá školka kromě nejmenších
Berušek, naplnili jsme tak skoro celý autobus.

 Starší děti se postupně vydávají na dobrodružné výpravy do okolí Rokytnice a nejmenší Berušky se seznamují se školkou.
 Začátkem října jsme upekli pouťové koláčky, čeká nás Pašerácká stezka, lesní hra za
poklady báby Podzimnice, Halloween, který
pro všechny připravují Draci v rámci angličtiny ve školce.
 Také bychom se v říjnu měli účastnit již tradičně Týdne české hračky, ale nevíme, zda
nám oblíbenou akci v Detoe letos nezruší.
 Pomalu se už rozbíhá ve školce jóga, keramika a mažoretky.
Všem v Rokytnici přejeme klidný podzim,
děti a kolektiv MŠ Dolní
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89 let Pavlatová Helena
Kynčl Bohumil
Řehořková Marie
90 let Patočková Dagmar
Prokopcová Eva
92 let Pajurková Miloslava

Všem oslavencům blahopřejeme!

Mateřská škola Horní
S prvními podzimními dny se hlásíme se stručnými zprávičkami ze
„žluté školičky“.
Zářijové dny byly plné sluníčka a my tak mohli využívat každodenního dopoledního i odpoledního pobytu na zahrádce. Dne 15. září
jsme se vypravili na výlet do Františkova, kde jsme v Galerii Starý

9. září jsme odstartovali 10 lekcí plavání v jilemnickém bazénu. Jak
se stalo v posledních letech pravidlem, opět jezdíme linkovým autobusem, aby se děti naučily chovat v dopravním prostředku, ale hlavně
z důvodu ušetření za dopravu, rodiče platí pouze lekce plavání.

k ravín zhlédli výstavu hraček, se kterými si hráli naši rodiče, prarodiče
s leckterými i praprarodiče. Dětem se výstava moc líbila a po opečení
buřtů jsme se vydali zpět do školky po naší oblíbené Stezce Dřevosochání. Velký dík patří Janě Brožové a panu Pepíčkovi za jejich vstřícnost
a nadšení.

26. září naše školka uspořádala oslavu k 40. výročí jejího založení.
Setkání s bývalými zaměstnanci, rodiči i žáky proběhlo ve velmi příjemné atmosféře od 14.00 hod. a protáhlo se do hodin večerních. Všichni
společně zavzpomínali na doby minulé, prohlédli si školku, fotografie,
k dispozici byla i kronika, psaná od roku 1953. Samozřejmě nechybělo nezbytné občerstvení, které nám zasponzorovalo město Rokytnice nad Jizerou. Po skvěle strávených chvilkách se už nyní těšíme na
50. v ýročí.
Nakonec nezbývá než v této, poněkud zvláštní době, popřát mnoho
zdraví, dostatek pozitivního myšlení a energie.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté školičky“
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Dům dětí a mládeže
Po delší době přinášíme informace z DDM
Během letošních prázdnin proběhly poslední příměstské tábory
podpořené dotací z grantu MPSV. Uspořádali jsme celkem 12 turnusů příměstských táborů, na kterých se během tří let vystřídalo skoro

bídku ZUŠ, nemáme hudební nástroje, ani oprávnění srovnatelně se
ZUŠ učit např. hru na piano. V odpovědích jsme našli spoustu bezva
tipů na kroužky – několik jich určitě i zrealizujeme (jeden je již v letošní
nabídce).
300 dětí. Protože vidíme, že o příměstské tábory je velký zájem, určitě
s nimi na příští roky počítejte – budeme se snažit přijít s něčím novým,
máme v plánu i tematické příměstské tábory pro větší děti.

Školní rok jsme zahájili tradičně Krkonošskou šlápotou, na kterou
dorazily (skoro) neuvěřitelné dvě stovky účastníků. Přestože nám akci
Krakonoš zpestřil dvakrát pořádnou průtrží mračen, 99 % účastníků
trasu zvládlo a došlo do cíle. V cíli už čekal Krakonoš s diplomy a medailemi. Nechyběly buchty, koláče a chleba se sádlem a cibulí. Jsme
moc rádi, že jsme si začátek září užili v plné parádě, protože další
akce už jsme museli zrušit, takže Rokytnický drsoň (extrémní závod
v extrémních podmínkách) na vás bude čekat na jaře.

Před začátkem školního roku se nám také podařilo sestavit, rozeslat a vyhodnotit dotazník pro širokou veřejnost. Doufali jsme,
že díky němu budeme lépe reagovat na poptávku veřejnosti, co od
DDM očekává. Dotazník vyplnilo téměř 90 respondentů, což považujeme v našich podmínkách za poměrně reprezentativní vzorek. Co
nás překvapilo: velká část odpovídajících uvedla, že informace čerpá
z facebooku (což jsme považovali oproti webu DDM za druhořadé),
budeme se snažit zveřejňovat více informací touto formou. Ohromná
je poptávka po sportovních kroužcích – tady jsme bohužel limitováni
nabídkou prostoru ve sportovní hale, kde volná místa nejsou; stejně
tak je poptávka po hudebních kroužcích – tady bychom dublovali na-
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Naším plusem je dobrá dostupnost DDM, spolupráce se školou –
zkrátka situace na malém městě, zároveň je tahle výchozí situace pro
DDM i velkým omezením, protože účastníci našich kroužků se rekrutují z cca 200 dětí ve městě a nejbližším okolí, což nám neumožňuje
nabízet a otevírat více vyprofilované a specializované kroužky (např.
programování her, vitráže tiffany…), protože se na ně přihlásí 1-2 děti,
všeobecnější kroužky mají větší šanci, že se sejde potřebný počet
kroužkujících.

Všem odpovídajícím děkujeme, z dotazníku jsme načerpali spoustu
inspirace. Podrobné výsledky (vyhodnocení) najdete na našem webu.
Závěrem snad jen přání, aby ten náš právě zahájený školní rok
mohl proběhnout bez omezení a pokud omezení budou, aby nebyla
taková, která by nám naši práci zcela znemožnila.
Za DDM, Markéta Šmídová

Zprávy z Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou

Naše pracovnice Veronika Maturová získala ocenění Krajská pečovatelka roku 2020.
Ocenění ji bylo předáno dne 10. 9. 2020 zástupci Krajského úřadu na slavnostním aktu,
který se konal na zámku Sychrov, v jeho

z ahradě. Paní Veronika pracuje v Domově důchodců v Rokytnici nad Jizerou na pozici aktivizační pracovnice ve službě DZR. Tato služba
v únoru letošního roku získala již po druhé
akreditaci VÁŽKA od České alzheimerovské
společnosti, která je důležitá pro práci s klienty se syndromem demence. Současně je
paní Veronika vedoucí aktivizačních pracovnic v domově. Její úsměv a pozitivní přístup ke

své práci působí na okolí přímo magicky. Zajišťuje aktivizační programy pro klienty, dává
důraz na zájmy a možnosti klientů. Vždy je
potěšená, když se aktivity klientům líbí, ráda
s nimi peče, povídá, společně s nimi vzpomíná. Klienti s ní moc rádi mluví o svých rodinách, co dříve rádi dělali, jak žili...
Dne 12. 9. 2020 nás navštívila zpěvačka Magda Malá, která potěšila naše klienty
svým vystoupením, které mělo veliký ohlas
nejen u našich klientů. Po zhlédnutí videa
na sociálních sítích i u příznivců zpěvačky
(viz. odkaz na našich webových stránkách –
www.ddrokytnice.cz). Opravdu stojí za to se

na video podívat. Zpěvačka rozezpívala a roztančila naše klienty za velké podpory našich
pracovníků.
A co naše klienty čeká, pokud se situace,
vzhledem ke Covid-19, nezmění?
Dne 1. 10. 2020 máme naplánovaný výlet
do sklárny do Harrachova s posezením u občerstvení, na obojí se klienti velice těší. Dne
7. 10. 2020 bude v domově velké vaření a pečení, máme připraveno vaření guláše v kotlíku na zahradě domova a pečení posvícenských koláčů.
Ve stejný den se uskuteční Den otevřených dveří v domově. Věříme, že se naše
aktivity vydaří.
Chtěla bych se ještě na blízké našich klientů obrátit s prosbou, aby respektovali nařízení týkající se návštěv v domově, která jsou
aktualizována na webu domova. Všichni v organizaci jsme si vědomi toho, že situace byla
a stále je velice vážná. Klienti naší organizace
jsou lidé v pokročilém seniorském věku, pro
něž je střet s nemocí Covid-19 velmi rizikový.
A my všichni máme společný zájem uchránit
naše klienty i sebe před nákazou.
Mgr. Helena Housová, ředitelka
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Služby sociální
Informace
z městské
péče knihovny
Nové knihy na září

Nové knihy na říjen

Romány pro ženy + společenské
a psychologické romány:
»» Pospíšilová - … a naposled
konvalinky
»» Svěrák – Bohemia
»» Harrel – Šepot papíru a inkoustu
»» Williams – Skleněný oceán
»» MacKenzie – Jak se zasnoubit
s hrabětem
»» Gayle – Ten, koho přece znám
»» Giordano – Dobývání nebe
»» Zafón – Labyrint duchů

Romány pro ženy + společenské
a psychologické romány:
»» Gillerová – Jen trochu lásky
»» Katalpa – Zuzanin dech
»» Meacham – Titáni
»» Bérard – Levandulové noci
»» Pawlowská – Zážitky z karantény
(povídky)
»» Ebert – Osudy porodní báby (dar)
»» Drangsholt – Podivuhodné příhody
Ingrid Winterové (dar)
»» Dückers – Nejdelší den v roce (dar)

Autobiografické romány,
vzpomínky:
»» Bradbury – Pampeliškové víno
»» Harding – Dům u jezera

Humor:
»» Barnes – Pivo na Loiře (autobiografie)
»» Jerome – Jalové myšlenky lenivého
člověka

Detektivky a thrillery:
»» Klevisová – Drak spí
»» Dán – Nevinným se neodpouští
»» Goffa - Děvčátko
»» Fielding – Na špatném místě
»» Lapena – Jeden z nás
»» Gibney – Andělé smrti
»» MacBride – Slepé oko
»» Connelly – Betonová blondýna
»» Koubková – Zabitý před klášterem
(historická d.)

Životopisné a historické
romány:
»» Chang – Divoké labutě (Pohnuté
osudy tří generací žen na pozadí
novodobé čínské historie)
»» Vondruška – Křišťálový klíč
3. Jarmarečník
»» Černá – Doktor Jesenius
Napětí a dobrodružství:
»» Voosen – Bez slitování
»» Berg – Chamtivost
»» Finch – Znesvětitel

Informace z městské knihovny:
Od 1. 10. 2020 bude platit nová, mírně upravená výpůjční doba v městské knihovně (úpravy se týkají pouze
pondělí a čtvrtka, ostatní dny jsou beze změn):
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.30 – 11.00
----8.30 – 11.00
---

12.00 – 15.00
13.00 – 17.00
12.00 – 16.00
13.00 – 17.00
---

Bezpečnostní a hygienická opatření:
 Roušky nebo jiná ochrana úst a nosu jsou v prostorách
knihovny povinné!
 Před vstupem do městské knihovny si dezinfikujte ruce
(dávkovač s dezinfekcí je k dispozici).
 Dodržujte odstup od ostatních a k výpůjčnímu pultu
přistupujte jednotlivě.
 Přizpůsobte délku pobytu v knihovně aktuální situaci.
 Pokud se cítíte nemocní, nechoďte do knihovny!
Knížky k vypůjčení si můžete také objednat předem
(nejlépe 1 den) - telefonicky nebo e-mailem (s pomocí vyhledávání v on-line katalogu) a je možné pověřit blízkou
osobu jejich vrácením či vyzvednutím.
Děkuji všem za trpělivost, ohleduplnost a pochopení.

14

»» Temple – Staré dluhy
»» Caine – Ve víru
»» Robb – Nebezpečné známosti
»» L´Amour – Varovný výstřel
Populárně-naučné knihy:
»» Bobková – Jan Lucemburský. Otec
slavného syna (dar MK ČR)
»» Perry – Kéž by to četli naši. Kniha pro
každého rodiče
»» Rietzler - Jak se úspěšně učit s ADHD
(Praktický rádce pro rodiče)
Nové knihy v oddělení
pro dětské a dospívající
čtenáře – 3/2020
Pro předškoláky a začínající
čtenáře:
»» Strašidýlko Stráša
»» Hravá zvířátka – úkoly pro předškoláky
»» Levou zadní
»» Čárymáry na zdi
»» Ve škole se dějou věci!
»» Psí hrdina (Z. Pospíšilová)
»» Polštářoví podvodníci (D. Krolupperová)
»» Ztracený ježeček (Příběhy se šťastným koncem)
»» Starostlivá veverka (Nové příběhy
se šťastným koncem – skutečné
příběhy z naší přírody)

»» Duch přichází v pět (Strašidelná
knihovna)
»» Záhada fialového flašinetu (Detektiv
Klubko)
»» Amálie Zubatá a jednorožčí páni (2.)
Amálie Zubatá a zloděj paměti (3.)
Pro větší čtenářky a čtenáře:
»» Russell – Deník mimoňky. Příběhy
nejhorší nejky v historii (14.)
»» Larsson – PAX. Hůl prokletí (1.)
»» Žák – Žeberův odkaz
»» Habersack – Neotvírat!!! Kouše!
»» Hunter – Zákon smečky - Soumrak.
Poslední bitva
»» Hunter – Kočičí válečníci - Nové
proroctví. Východ měsíce
Pro dospívající:
»» Bradley – Oblékni se pro smrt
(Případ Flavie de Luce)
»» Sands – Alchymistova šifra (3.)
Temná kletba.
»» Alchymistova šifra (4.) Volání
přízraku
»» Borská - Pohádky a legendy z Walesu
Komiksy:
»» Hunter – Válečníci. Válečníkův
návrat (3.)
»» Schreiber – Upíří polibky. Hřbitovní
hry
»» Opráski sčeskí historje 3.

Nejpilnější dětští čtenáři městské knihovny
– školní rok 2019/2020
Nejpilnější čtenářkou je Hana Marková (7.A)
Nejpilnějším čtenářem je Vavřinec Svatý (1.A)
Naše nejpilnější čtenáře, žáky ZŠ, oceňuji na konci každého školního roku.
Nejsou to závody ani soutěž, ale když je někdo v něčem dobrý a nejlepší, mělo
by se to vědět. Rozhodující není jen počet výpůjček, ale také to, koho jsem
nejčastěji potkávala při půjčování v knihovně. Ať už děti přišly samy, s maminkou, tátou nebo kamarádem či kamarádkou, o přestávkách nebo po vyučování – byly tady – a tak to má být. Letos se nečekaně přidal další ukazatel toho,
kdo je pravý čtenář – to když se městská knihovna v květnu znovu, po sedmi
týdnech, otevřela a přicházeli dospělí i děti, kterým knihovna a knížky chyběly
nejvíce. A pochvalu i odměnu by si zasloužilo mnoho maminek (i nějaký ten tatínek) za podporu dětského čtení a naši vzájemnou spolupráci. Děkuji všem a na
shledanou v knihovně!
Další pilní čtenáři (pořadí podle tříd):
Vrdlovcová Stella, Fojtová Klára, Holcová Karolína, Sirůčková Anna, Nevtípilová
Viktorie, Hančová Adéla, Janoušková Lucie, Vrdlovcová Ester, Šilhavý Petr, Marek
Štěpán, Kadavá Ema, Fojt Matěj, Hollmann Erik, Krajčírová Zuzana, Drtina Petr,
Lutz Jan, Majorová Rozálie, Hanoutová Barbora, Krupař Tomáš, Pohořalá Lucie,
Večerníková Anna, Hák Matěj, Sirůčková Karolína, Karlová Lucie, Lutzová Eliška,
Kopasová Kateřina.
Nejlepší čtenářky a čtenáři dostávají poukázku na zmrzlinu a já moc
děkuji paní Šárce Šírové z cukrárny Pralinka za každoroční odměny.

Máte slovo
Anarchie v TJ Spartak Rokytnice
Tedy rovnou k předsedovi panu Riedlovi.
Máme platné stanovy a kdo jiný by je měl dodržovat než přeci předseda. U nás to tak není.
Současně platné stanovy, které jsou ke stažení na webu TJ říkají --- odstavec 3.9. Funkce
člena Výboru TJ není slučitelná: b) s funkcí ve
statutárních a kontrolních orgánech obchodních společností, v nichž má TJ majetkovou
účast, c) s pracovně právním poměrem k TJ,
d) s pracovně právním poměrem k obchodní společnosti, v níž má TJ majetkovou účast.
Kdysi dávno padl návrh, aby byl jeden člen výboru v představenstvu Spartak Rokytnice a. s.
z prostého důvodů nedostatečného informačního toku z a. s. směrem do TJ. Zcela určitě tato
funkce není určena předsedovi TJ a to z prostého důvodu kumulování moci a rozhodování, je to prostý protikorupční fakt. Pozor, tuto
proklamaci ale neobsahují současné platné
odhlasované stanovy a nebylo to schváleno
a projednáno jako bod žádnou konferencí. Na
konferenci z roku 2019, fyzicky a v zápisu z ní,
není změna řádně prodiskutována a odhlasována. Fakt, že se samolibě nominoval sám
pan Riedl do představenstva Spartak Rokytnice a. s. je děsivý i z pohledu respektu k právním
závazkům, dle Stanov majoritního majitele TJ
Spartak Rokytnice vůči Spartak Rokytnice a. s.
Respekt k právním závazkům, členům a zakládající myšlence spolku nulový. Přesto se nám
natěšený předseda jako malý Jára do představenstva jaksi propašoval a také asi pochopitelně pobírá finanční odměnu. Takže toto je
protiprávní, pokud pobírá odměnu, tak je to
regulérní finanční podvod. Při jeho vzdělání si
tohoto musí být vědom. Pak zde máme něco
podobného, a to je hlasování pana Hrušky na
konferencích. Neměl zaplacen příspěvek za několik let nazpět. Kontrolou byla odhalena pouze část dlouhodobého šlendriánu. Jak dlouho
toto trvá, je opět neověřitelné. Hlasovací kvórum konferencí bylo zjevně záměrně podvodné, a to také díky zkreslenému stavu členů TJ.
Jakákoliv činnost spolku musí být pod veřejným drobnohledem všech členů a také musí
fungovat informační tok k těmto členům. To je
základ zdravého hospodářského stavu, a také
především vzájemná důvěra členů. Nic takového zde nefunguje. Pokud je zde něco tajné,
tak po našich letitých zkušenostech můžeme
s velkou pravděpodobností podle nás prohlásit, že je to nekalé nebo podvodné. Proč něco
tajit, kdyby to bylo vůči členům fér. Nejsilnější použitelný argument pro členy vůči vedení.
Nenajdou protiargument. Dále panu Riedlovi
vyčítám a považuji to za největší ohrožení TJ,
je výstavba Pěvína. Ač všichni věděli, že je to
levá Peltovina, tak smluvně zavázali TJ. Moc
dobře vědí, že minimálně ½ dotace odteče jistě
pryč. Rizika vrácení dotací ponese pochopitelně pouze a pouze výhradně TJ. Pod vedením
předsedy, pana Riedla, nakládají se svěřeným
majetkem a takto ho ohrožují. Pokud cokoliv,
byť hypoteticky ohrozí i z 1 % TJ, tak je to špatně. Takto se nechová řádný hospodář. V tomto
případě stačí k problému pouze profláknuté
jméno. Zodpovědný a předvídající člověk, chrá-

nící svěřený majetek a finance TJ, by do tohoto
nešel. Inteligence člověka sama obvykle brání
tomu, aby dotyčný páchal nějakou trestnou
činnost. Ti méně obdaření mohou něco takového dělat s většími či menšími úspěchy
též, o mnoho pravděpodobněji se ale dopustí
chyby, která je nakonec dostane do „klepet”
a následně i za mříže. Ve vedení TJ Spartak
Rokytnice je z mého pohledu 6 členů TJ, kteří
nejsou schopni dodržovat a kontrolovat současně platné stanovy, které sami navrhli a odhlasovali na řádné roční konferenci a další jsou
rozmístěni v různých funkcích v kontrolních orgánech. Cituji zde část textu emailu předsedy
KK TJ pana Hanče ze dne 4. 11. 2019 k závěru
provedených kontrol LK „Nic zde není vymyšlené, vše je čerpáno z dostupných podkladů,
a skutečnost je ještě asi horší, než je psáno, ale
nejhorší na tom je to, že se vše dělo s vědomím
vedení, bohužel tak jsou nastavena pravidla
a myslím, že ani nová směrnice na tom mnoho nezmění Miroš Hanč“. Poslední odvážné,
co napsal. Pak v podstatě rezignoval na vše,
ale především na kontrolní funkci předsedy
kontrolní komise TJ. Takže se z něho stal spolupachatel bezpráví na všech členech TJ. Dne
24. 8. 2020 jsem kontaktoval paní Holubcovou
s dotazem, kde jsou zveřejněny řádné přílohy
k proběhlé prosincové konferenci z roku 2019,
tradičně zapomněla. Neuvěřitelný alibismus.
Tedy byly obratem zveřejněny soubory s poznámkou upravit. Po stažení označené zprávy
KK jsem zjistil, že je obsah v rozporu s konstatováním pana Hanče ze dne 4. 11. 2019 a ještě
je nepodepsána žádným autorem, který tuto
zveřejněnou zprávu vypracoval. Navíc tedy nepokrytě podvedli celou konferenci a přítomné
členy. Proč je u všech příloh poznámka upravit, je záhada. Přece zprávy jsou nedílnou součástí konference k datu průběhu konference,
tedy co by mohlo být upraveno 8 měsíců po
řádném průběhu? Pan Riedl měl na základě
zprávy KK o stavu financování v LK okamžitě,
bez prodlení jednat ve prospěch TJ a zamezit
dalším ekonomickým ztrátám. To neudělal.
LK ovládá veškeré kontrolní orgány, jak TJ, tak
také Spartak Rokytnice a. s. Tedy žádná požadovaná demokracie, spravedlnost, ale především užitečná názorová pluralita, která logicky
zajišťuje zdravý rozvoj obou společností. Myslím si, že tito naši zvolení zástupci v orgánech
TJ nemají vůbec právo dále cokoliv řídit, navrhovat a jednat za TJ. Dá se s velkým úspěchem
předpokládat, že byli navoleni podle nedůvěryhodných a neplatných podkladů o členské základně. Dále se dá opět předpokládat, že to je
běžná letitá praxe. Ukazuje se, že naše rádoby
„sportovní mládežnická intelektuální elita“ je už
natolik zdegenerovaná, že není vůbec schopna
debaty, i kdyby chtěla. Nejsou schopni pochopit argument, nejsou schopni na něj reagovat.
Znají jen jedinou odpověď, kterou opakují znovu a znovu: Zakažte tomu druhému mluvit.
Takže slyšíme jen spoustu prázdného převalování slámy a nulovou argumentaci, která už
není schopna racionálního jednání a dokonce
ani myšlení, vyjma hysterické snahy o udržení
moci za každou cenu. Z mého pohledu a zkušeností usuzuji, že lidé v Rokytnici již začínají

chápat, že cesta k prosperitě nevede cestou
podvodů, lhaní a rozkrádání a doufám, že tyto
nekalé praktiky pod současným vedením tělovýchovné jednoty panem Riedlem dále nebudou tolerovány.
Z mého poslaného e-mailu dne 22. 9. 2020
pro TJ Spartak Rokytnice z. s. Jako dosavadní
platný delegát za ASPV na konferencích vás
tímto žádám o vložení tohoto navrhovaného
bodu programu včetně mého kompletního
odůvodnění do programu nejbližší konference
TJ Spartak Rokytnice.
1.) Odvolání výboru TJ Spartak Rokytnice z. s.
Důvod – neplní žádané elementární povinnosti svěřené funkce. Poctivost, řádná morálka, řádný hospodář, respekt k právu, ale
především ke schváleným platným stanovám
TJ Spartak Rokytnice, být příkladem, sounáležitost, empatie.
Selhali úplně ve všem, co každého řádného
člena může napadnout. Společenská významnost TJ je v Rokytnici nad Jizerou velmi důležitá. I v této oblasti došlo k destrukci morálních
hodnot. Lži, podvod, krádež se staly normou.
Především ale nezájem a tolerance těchto
negativ se staly jediným výsledkem tohoto
výboru TJ Spartak Rokytnice. Tedy tento výbor
nemá co dělat na organizačním vrcholu jakéhokoli zapsaného sportovního spolku.
Mají mnoho času na zařazení tohoto bodu
do programu. Standardně by odpověděli, že se
již tento bod nevešel. Přátelé, jediného, čeho
se opravdu bojí, je názor a vědomí veřejnosti.
Nebojí se ani policie. Výsledkem je prostředí
nezdravé pro svobodu slova a názoru. Dne
24. 9. 2020 oznámil pan Riedl svou rezignaci na
všechny své funkce v a. s. a výboru TJ. Je to malý
úspěch, ale je to především velké potvrzení našich podezření. Spolupracuje již velké množství
lidí, kteří si nemyslí, že by to zde mělo být znehodnoceno chamtivostí, sobectvím. Pan Riedl
byl především tím, kdo především mluvil za
někoho jiného. Ti, co jsou v pozadí a jsou schovaní a vše řídí ze zákulisí, ti nás zajímají. Ty musíme vykořenit a pojmenovat. Pana Riedla ctí
jedna důležitá věc, že jako první sám odstoupil.
Ti, co se schovávají, jsou na takový krok velcí
srabi. Dle mě by měli rezignovat kromě výboru
TJ Spartak Rokytnice také kontrolní výbor v čele
s panem Hančem a dále dozorčí rada Spartak
Rokytnice a. s. v čele s panem Novotným. Pan
Riedl požádal tuto radu o vypracování nějakého závěru k jeho případu. Všichni jmenovaní
porušili zákon. Orgány mají povinnost pracovat proaktivně, tedy elementární předvídaní
a ochrana práva. To nikdo nedělá. To, že jako
v případě překročení rychlosti zaplatíte pokutu a je vám odpuštěna, tak v případě ochrany
práva neplatí. Skutek se stal, a tedy ti, co něco
poruší, musí nést své důsledky sami. Mají si být
vědomi odpovědnosti ze svých funkcí k ostatním, kteří jim tyto funkce svěřili, a to pochopitelně osobně. Jinak by zde byla jako v úvodu
článku anarchie. Závěrem zdravím pilné čtenáře Rokytnického zpravodaje a přeji hezký
a krásný den v našem jedinečném městečku.
Michal Seidl.
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Tradiční recept
Kysané zelí s hříbky
Zelí podusíme doměkka. Na plátky
nakrájíme hříbky, dusíme na rozpuštěné slanině s cibulkou také doměkka
a pak vše smícháme. Do směsi zamícháme světlou jíšku, osolíme, opepříme, dáme na pekáč, který jme vymazali a pečeme v troubě asi 20 minut.
Nakonec zalijeme kyselou smetanou
a zvolna dopékáme. Jako příkrm se
podával černý chléb.

CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Rokytnice
n. Jizerou
ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 14 864,08 kg A TÍM USPOŘILI:

273,40 MWh

9,90 t

24 176,53 l

877,75 m3

1 022,90 kg

27,85 t

elektrické energie

Převzato z Krkonošské kuchařky Jiřího
Marholda.

primárních surovin

vody**

ropy*

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí

odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

AKCE PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ:

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
355 537,19 km v běžném osobním automobilu.

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 11 781,95 sprchováních.

Je nutné sledovat situaci kolem koronaviru, zda bude povoleno pořádat turistické akce! Na našich webových stránkách se
dozvíte, jestli akce proběhnou nebo jsou zrušeny!

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.

 Opékání buřtů U SANÍ
 Dne 10. 10. 2020 sraz ve 13.00 hod. v Horní Rokytnici n. Jiz. u Modré
Hvězdy. Odtud se půjde pěšky k saním. Cestou nasbíráme nějaké
větve na oheň. Buřty a něco na zahřátí s sebou.
 Akci organizuje: Eva Konířová, tel: 608 059 716.

Informace
o otevírací
době

 Rozhledny
 Dne 17. 10. 2020 odjezd v 8.05 hod. linkovým busem (Jablonečákem) z H. Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Smržovky, U Ráje.
 Trasa: Smržovka – Tanvaldský Špičák – Jiřetín pod Bukovou – skalní
vyhlídka Finkenstein – Smržovka Urbanova křížová cesta. Celkem
asi 11 km.
 Zpátky busem v 16.38 hod. do Tanvaldu, kde v 16.52 hod. přestoupíme na bus do Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.

 8. Svatomartinský výlet
 Dne 14. 11. 2020 v 6.03 hod. odjezd linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Martinic (staví na všech zastávkách). Zde
přesedneme na vlak do Staré Paky a odtud pěšky přes Studenec do
Martinic. Tradiční oběd Na Špici.
 Z Martinic vlakem do Jablonečka. Odtud buď pěšky nebo busem
do Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735.

 Výroční členská schůze KČT
 Dne 5. 12. 2020 od 17.00 hod. v restauraci U Mojmíra v Horní
Rokytnici n. Jiz. proběhne výroční členská schůze. Program bude
upřesněn. Od 16.00 do 17.00 hod. se vybírají členské příspěvky
KČT.
 Schůzi organizuje výbor KČT.
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být
konečný. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné
před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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Vážení klienti,
od 1. 10. 2020 je otevírací doba pošty změněna.
Pošta Rokytnice nad Jizerou 1, Dolní Rokytnice 360, 512 44
Místo: Rokytnice nad Jizerou 1
Otevírací doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

10.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
zavřeno
zavřeno

13.00 – 18.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 18.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.

Po ukončení otevírací doby této pošty je otevřena pošta:
Semily, Husova 9, 513 01 Semily
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 10.00 hod.
zavřeno

Děkujeme za pochopení.

Sport
MISTROVSTVÍ ČR V LETNÍM BIATLONU – ŽACTVO
V neděli 20. 9. 2020 se v Mladé Boleslavi za účasti 300 závodníků uskutečnilo Mistrovství ČR v letním biatlonu, mimo jiné závod
ve sprintu žactva do 15 let. Tento závod skončil velkým úspěchem
harrachovských biatlonistů.
V závodě zvítězila (s časem 9:32,4, střelba 0 0), a mistryní
ČR se stala Natálie Martinková z Rokytnice nad Jizerou a na
krásném třetím místě (s časem 9:52,2, střelba 0 1), skončila Valerie
Křížová z Pasek nad Jizerou. Tyto závodnice měly velkou šanci na
umístění ve štafetovém závodě, který byl bohužel z důvodu koronaviru zrušen.
Oběma závodnicím moc gratulujeme.

ŠIPKY V ROKYTNICI
Po postupu do extraligy (2. nejvyšší soutěže v ČR) jsme nuceni hrát z provozních důvodu svá domácí utkání v Jilemnici, přesto se nám zatím docela daří,
tak snad to budeme trefovat i nadále.
Petr Doubek

ŠACHY
 5. 9. 2020 se hrál v Turnově turnaj v rapid šachu, který byl zařazen do turnajů GRANT PRIX.
Turnaj měl název o „Turnovský granát“. Hrálo
rekordních 98 hráčů z celé republiky. Z nich
bylo 6 mezinárodních mistrů a stejný počet
mistrů Fide. Z našich hráčů si nejlépe vedl
Z. Hollmann, který obsadil 26. místo. Do prvé
poloviny tabulky se ještě z našich hráčů dostal
M. Chrz na 43. místě a J. Kostlán na 47. místě.
 12. 9. 2020 se hrálo rovněž v Turnově mistrovství ČR 2020 v rapid šachu 4 členných družstev.
Naše mužstvo bylo dodatečně zařazeno a obsadilo 23. místo v silné konkurenci z 26 oddílů
z celé republiky. Za sebou jsme ještě nechali
TJ Kobylisy, Slavii Liberec a šachový klub Praha 4. Zvítězilo mužstvo Moravské Slavie z Brna.

A Extraliga sever
Tabulka – průběžné pořadí

 Koncem září byly také rozlosovány soutěže
8 členných družstev v rámci našeho kraje na
sezonu 2020 – 2021. “A“ mužstvo bude opět
hrát krajský přebor, kde hraje 12 oddílů. „B“
mužstvo pak krajskou soutěž skupina Východ
– počet mužstev bude ještě upřesněn. „A“ mužstvo bude hrát v prvém kole v Liberci 4. 10. 2020
s Lokomotivou Liberec.
Zdeněk Hollmann
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TENIS

Rokytnice OPEN
 Tenisové kurty TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
 Pořadatel: Tenisový oddíl
 Dne: 29. 8. 2020 (sobota)
Pod vedením předsedy tenisového oddílu TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. pana Petra Doubka, ve spolupráci s panem Štensem,
panem Korbelářem a panem Jonem, proběhl 13. ročník tenisového turnaje čtyřher Rokytnice OPEN.
Zúčastnilo se ho 10 dvojic z více či méně vzdálených míst
republiky a jejich rodinní příslušníci nebo fandové tohoto oblíbeného sportu.
Celkem bylo přítomno okolo 40 lidí, z nichž někteří hráli
a někteří fandili. Turnaj začal v 10.00 hodin rozlosováním do
dvou skupin, ze kterých se následně podle výsledků vytvořily
další páry pro boj o umístění v turnaji.
Počasí nám přálo a spolu s výbornou organizací, včetně občerstvení, byla tato akce hodnocena výborně.
Turnaj po hladkém průběhu končil po 16.00 hod., kdy následovalo vyhlášení nejlepších tří umístění. První místo obsadila
dvojice Rokytnice / Malé Svatoňovice, pánové Kučera a Grunt.
Druhá skončila dvojice Praha I a třetí potom Krhanice II. Úplně všichni si ale zaslouží uznání za bojovnost a fair play. Tento
turnaj by se neobešel bez sponzorů, kteří podpořili tuto akci.
Poděkování míří k panu Štensovi (Hotel Helena), panu Novotnému (kuželna TJ Spartak) a panu Málkovi (fa Head).
Škoda je, že je již hodně vidět letitost tenisových kurtů a i při
maximálním úsilí údržby nelze, bez potřebných investic, posunout kvalitu těchto kurtů k roku 2020.

TRÉNINKY PRO DĚTI

Oddíl tenisu v Rokytnici nad Jizerou nabízí pravidelný trénink
a výuku tenisu pod dohledem zkušeného trenéra s dlouholetou praxí
pro 4 děti z 1. a 2. třídy ZŠ.
Info pro zájemce: Petr Doubek, tel.: 736 727 147
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ZLAŤÁK
V sobotu 19. září se konal 25. ročník cyklistického závodu na
Zlaté návrší – „Zlaťák“
Myšlenka závodu údajně vznikla v roce 1996 jako sázka členů rokytnického volejbalového klubu v restauraci U Vocta, že na Zlaťák
na kole vyjedou. Byli mezi nimi např.: Václav Doubek, Láďa Svatý,
Zbyněk Neumann, Jan Kubíček, Lukáš David, Michal Martínek,……
Byl to tehdy nultý ročník, ze kterého ale není dochována výsledková
listina.
Od té doby záštitu převzal tehdejší majitel hospůdky U Vocta
Mirek Vodseďálek. Další rok už se závod měřil a od té doby nebyl
vynechán ani jeden ročník. Měření se ujali Libor Plucha, Eva Navrátilová a další dobrovolníci, např. členové Horské služby Rokytnice
nad Jizerou a jiní.
Tento závod se stal rokytnickou tradicí, což potvrzuje účast několika závodníků, kteří nevynechali ani jeden ročník. Láďa Svatý –
20x za sebou (1996 – 2016), Pavel Setunský – 1x vynechal, Jan Černý
(1999 – 2020) – 2x vynechal, Lukáš David, Vojta Jindřišek a další...
V rámci kategorizace MTB nomenklatury se Zlaťák řadí mezi
závody do vrchu s hromadným startem. Závodníci ujedou 19 km
a nastoupají 880 výškových metrů! Start je na mostě u hospůdky
U Vocta, následují serpentýny na Rezek, Exkurzní cesta, Vidlice,
Vídeňská skála, Dolní Mísečky, Horní Mísečky, Zlaté návrší.
Absolutním vítězem a legendou závodu se stal pan Jan Samohel
(1940), který 2 dny před svými 80. narozeninami Zlaťák zdolal
v nepochopitelném čase 1:49:37!!!

Vítězem mužů a držitelem rekordu a putovního poháru se stal
můj nepřekonatelný brácha Janek Černý v čase 59:17:20. Druhé
místo obsadil Miloš Králík (1:02:24) a na třetím místě skončil těsně
vysočák Martin Šikola (1:02:51). Kousek za nimi na 6. a 7. místě dojeli bratři Setunští (Pavel a Honza), kteří zároveň obsadili 2. a 3. místo v mužích nad 40 let!
Nutno zmínit výsledek Vojty Šturmy, který ve 13 letech zajel
nádherný čas 1:25:13! V ženách jsem se v čase 1:28:05 ocitla já
a další dvě ženy (Andrea a Alena Pomahačovi nedojely).
Sešlo se nás tentokrát jen 48. Oproti minulým ročníkům byla
účast nižší, což lze přiřknout tomu, že se souběžně konalo několik
závodů v blízkosti. Za zmínku však stojí, že Zlaťák se v sobotu vydalo zdolat i několik zástupců mladší generace!!! Např. Vojta Šturma
(2007), Antonín Pomahač (2007), Jakub a Tomáš Pacákovi (2010),
Andrea Pomahačová (2011).
Současný majitel hospůdky U Vocta pan Antl přislíbil záštitu nad
závodem i v roce 2021. Patří mu tímto poděkování za umožnění
pokračování v tradici závodu. Dále patří dík panu Zdeňku Seidlovi
za rozhodcování – hl. rozhodčí a fotodokumentaci v cíli a na startu.
Přijďte se i vy zúčastnit, ať je tradice udržena!!!
Autor článku: Pavlína Černá, připomínkoval Libor Plucha
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ROKYTNICKÉ SJEZDOVÁNÍ
V Rokytnici se sjezduje nejen na lyžích,
ale i na kolech.
Ve středisku Horní Domky se ve dnech 5. – 6. 9. 2020
uskutečnilo 4. kolo Českého downhill poháru. Pod vedením
pořadatele se trať ještě více vyšperkovala a po sobotním
tréninku se o stupně vítězů v jednotlivých kategoriích utkalo
130 závodníků. Celá akce proběhla na jedničku, diváci zajistili krásnou atmosféru a profesionální fotografové se postara-

li o řadu krásných záběrů. Třešničkou na dortu byly úspěchy
našich domácích závodníků, kdy na stupních vítězů v kategorii žen zazářila Amálie Krejčí, která si dojela pro stříbro,
v kategorii kadetů získal bronz Jan Krejčí a v kategorii hobby
závoďáků obsadil krásné 5. místo M
 ichal Lebeda.
Je vidět, že z kopce dolů jezdit opravdu umí a k těmto
krásným a odvážným výkonům nezbývá než pogratulovat.
Vladimíra Krejčí
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Výsledky ZLAŤÁK 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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.

Jan Černý
Miloš Králík
Martin Šikola
Ondřej Jindřišek
Pavel Setunský
Jan Setunský
Jan Soukup
Miroslav Medek
Marek Divíšek
Jakub Fedorko
Karel Štýbr
Adam Pirk
Roman Karban
Jiří Kobr
Tomáš Pirk
Milan Štěpánek
Michal Drábek
Jan Vrána
Michal Martínek
Andrej Pomahač
Kryštof Hausa
Tomáš Růžička
František Šalda
Jan Pěnička
Vojta Šturma
Petr Langer
Petr Holec
Zdeněk Popelka
Martin Höck
Pavlína Černá
Tomáš Odcházel
Jindřich Procházka
Tomáš Vaněk
Pavel Novotný
Drahoslav Kobr
Luboš Pecka
Mirek Reinhard
Filip Svrček
Martin Boháč
Josef Vrána
Antonín Pomahač
Jan Samohel
Jakub Pacák
Tomáš Pacák

1982
1984
1972
1983
1977
1979
1989
1993
1992
1986
1970
2001
1970
1962
1973
1964
1977
1987
1982
1965
1993
1978
1969
1978
2007
1973
1964
1961
1973
1980
1983
1974
1965
1972
1956
1969
1977
1973
1974
1958
2007
1940
2010
2010

59:17:20
1:02:24:60
1:02:51:10
1:06:06:60
1:06:15:90
1:07:50:00
1:08:37:00
1:08:53:40
1:13:07:80
1:13:23:80
1:13:58:20
1:14:27:90
1:14:52:30
1:17:04:30
1:17:16:10
1:17:50:30
1:18:56:40
1:19:50:60
1:20:05:70
1:22:36:60
1:23:01:60
1:24:14:60
1:24:22:10
1:24:55:90
1:25:13:80
1:25:18:10
1:25:26:90
1:27:30:00
1:27:52:40
1:28:05:90
1:28:23:10
1:28:42:10
1:30:22:70
1:31:31:10
1:32:14:40
1:34:16:10
1:34:18:40
1:35:43:40
1:36:33:00
1:44:53:20
1:45:15:80
1:49:36:90
2:17:15:10
2:17:23:70

