Rokytnický zpravodaj
Ročník 2017

únor / březen

Cena 18,- Kč

Slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky
CAS 20 SCANIA P440 rokytnickým hasičům

V sobotu 21. 1. 2017 se před hasičskou zbrojnicí konalo
slavnostní předání nového cisternového automobilu CAS 20
Scania rokytnickým hasičům. Akce se zúčastnili významní
hosté, mezi nimiž nechyběli zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, zástupce firmy THT Polička,
zástupce Nadace Agrofert, zástupci sponzorů, zástupci okolních h
 asičských sborů z ČR i Polska a samozřejmě veřejnost.
Po úvodních projevech starosty města, náměstka ředitele
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plk. Ing. Jaroslava Víznera, obchodního ředitele spol. THT Polička Jaroslava Lorence a zástupce Nadace Agrofert Mgr. Václava Knotka
byly předány klíče od cisterny veliteli jednotky Zdeňku Volfovi. Poté požehnal novému vozu pan farář Vladimír Hraba. Na
nový automobil se také přišel podívat sám Krakonoš, který byl
spokojený, že mu hasiči s novou cisternou lépe ohlídají lesy
před ohněm, takže bude moci klidně spát. Po Krakonošovi
předvedli krátké vystoupení mladí hasiči a potom už následovala pro všechny přítomné prohlídka nového vozu a jeho
vybavení. Ve večerních hodinách uctili členové jednotky na
místním hřbitově památku dlouholetého velitele rokytnické
jednotky Bohuslava Votočka.
Novou cisternu CAS 20 SCANIA P440 v technickém provedení dodala firma THT Polička za 5.774.584,- Kč včetně DPH.
Pořízení nového vozu je pro město i pro jednotku událost velmi výjimečná, protože nový cisternový automobil získala jednotka naposledy před 36 lety. Byla to tehdy cisterna CAS 25

ŠKODA 706 RTHP. Tuto cisternu nahradila v roce 2009 cisterna CAS 25
Liaz, získaná převodem od HZS LK. Liazka byla v té době výrazně modernější než předchozí cisterna a nabízela oproti ní úložné prostory
umožňující přepravu potřebného vybavení. Její stáří je však v tuto
chvíli již 29 let, navíc má pro hasebný obvod naší jednotky nedostatečnou zásobu vody a není také příliš vhodná pro provoz v horském
terénu. Díky svému stáří také vozidlo vyžaduje stále více oprav a zaměstnává tak pravidelně strojníky téměř po každém návratu od zásahu. Kromě toho nároky na techniku a její spolehlivost také výrazně
stouply zařazením naší jednotky do kategorie JPO II, což přineslo v posledních letech výrazné navýšení počtu výjezdů, a také díky předurčenostem naší jednotky k zásahům u dopravních nehod, u chemických
havárií a dalších.
Z těchto důvodů se město již několik let snažilo získat finance na
nákup úplně nové cisterny, která by umožňovala plnit všechny úkoly,
které jsou na jednotku legislativou kladeny. Cisternu, která by měla
dostatek vody, byla vhodná do horského terénu a dokázala rychle
a bezpečně dopravit naše hasiče na místo zásahu.
Po mnoha nezdařilých pokusech získat dotace na pořízení vozidla
například z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko –
Polsko se naštěstí v roce 2015 podařilo díky podpoře z HZS LK získat dotaci z Ministerstva vnitra ČR na reprodukci požární techniky ve
výši 2.500.000,- Kč. K tomu koncem roku 2015 získalo město příslib
dotace 1.000.000,- Kč z Libereckého kraje. Zastupitelstvo města tak
16. prosince 2015 schválilo pořízení nové cisterny. I přes tyto dotace
však byla cena stále velmi vysoká, proto byla v únoru 2016 vyhlášena ve spolupráci s SDH veřejná finanční Sbírka na novou cisternovou
automobilovou stříkačku pro JSDHO Rokytnice nad Jizerou. V rámci
této sbírky se podařilo díky sponzorům a příspěvkům veřejnosti do
putovních kasiček shromáždit v průběhu roku 2016 úctyhodných
376.658,35 Kč. Kromě toho se na konci roku 2016 podařilo získat příslib finančního příspěvku ve výši 300.000,- Kč od Nadace Agrofert.
Základní technické parametry vozidla – požární automobil je na
podvozku kategorie 2, schopném provozu na všech komunikacích
a částečně i mimo komunikace, v hmotnostní třídě S a s požární výbavou ve speciálním technickém provedení.
Cisterna je postavena na podvozku SCANIA P 440 4×4 s prodlouženou kabinou CP 28. Vozidlo je poháněno motorem o výkonu 440
koní, je vybaveno manuální 14 stupňovou převodovkou, převodovka
je pro usnadnění brzdění v horském terénu vybavena hydrodynamickým retardérem, na podvozku jsou z důvodu zvýšení dostupnosti
v zimním období osazeny podmítací řetězy. Účelová nástavba je provedena ze speciálních hliníkových profilů a oplechována hliníkovým
plechem. Nádrž na vodu je z nerezového plechu a má objem 4000 l.

Nádrž na pěnidlo je také z nerezového plechu a má objem 240 l. Účelová nástavba je osazena požárním čerpadlem THT s jmenovitým průtokem 2 000 l. min-1 při tlaku 10 Atm, vysokotlaká část má jmenovitý
průtok 250 l. min-1 při jmenovitém tlaku 40 Atm. Vozidlo je vybaveno
lanovým navijákem s tažnou silou 5 tun, asanační lištou a osvětlovacím stožárem s LED osvětlením.
Děkuji všem, kteří pořízení SCANIE finančně, morálně nebo jakkoliv jinak podpořili. Velmi si Vaší podpory vážíme.
Hasičům a jejich novému vozidlu bych chtěl popřát, ať vozidlo dobře slouží, ať vždy dojede v pořádku na místo zásahu a ať se vozidlu
a jeho posádce vyhýbají všechny nehody.
Petr Matyáš
starosta města

Na pořízení vozidla se finančně podíleli:
Ministerstvo vnitra ČR, GŘ HZS ČR
Město Rokytnice nad Jizerou
Liberecký kraj
Nadace Agrofert
EMBA, spol. s r.o.
RTK, spol. s r.o.
ŠKODA AUTO, a.s.
Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice n. J.
AVE CZ odpadové hospodářství, a.s.
Sbor dobrovolných hasičů Františkov
Horská lékárna s.r.o.
Chata Pod Lipami, Revatti Trade, a.s.
Climastyl, spol. s r.o.
Skiareál Pařez

2.500.000,- Kč
1.567.926,- Kč
1.000.000,- Kč
300.000,- Kč
75.000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč

a mnozí další v rámci „Veřejné sbírky na novou cisternovou
automobilovou stříkačku pro JSDHO Rokytnice nad Jizerou“.
				
Děkujeme všem. Velice si Vaší finanční podpory vážíme.
Petr Matyáš

Zdeněk Volf

starosta města

velitel JSDH Rokytnice n. J.

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
 Schválení partnerství v projektu „Střednědobé plánování sociálních
služeb na Turnovsku, Železnobrodsku
a Rokytnicku“ – Radě města byl ze strany FOKUS Turnov, z. s. předložen návrh na
partnerství v projektu „Střednědobé plánování sociálních služeb na Turnovsku, Železnobrodsku a Rokytnicku“. Tento projekt vychází z operačního programu Zaměstnanost
2014 – 2020, Výzva č. 63 „Podpora procesu
plánování sociálních služeb na obecní úrovni“. Nositelem projektu je Fokus Turnov, z. s.,
která již v minulosti zpracovávala Komunitní
plán sociálních služeb v Rokytnici nad Jizerou.
Hlavním cílem projektu je udržení procesu
střednědobého plánování sociálních služeb.
Vzhledem k tomu, že střednědobé plánování
sociálních služeb je nepřetržitý proces, bude
potřeba tento vývoj zaktualizovat a zaznamenat v prioritách 3 střednědobých plánů
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jednotlivých regionů. Zhodnotit stav služeb,
naplánovat nové a zapojit co nejvíce osob
z veřejnosti a sestavit pracovní skupiny. Rada
města partnerství v projektu schválila a vzala
na vědomí, že tento projekt je bez finančního
příspěvku města.
 Rada města schválila přijetí sponzorského daru ve výši 3.000,- Kč od paní Aleny
Vodseďálkové ze strany DDM Pod Střechou,
Rokytnice nad Jizerou a zároveň schválila čerpání této částky na pořádání Dne dětí v roce
2017.
 Uzavření darovací smlouvy - finanční
dar městu od pana Libora Klínského na
pořízení zvonu do kapličky v Rokytně
Předmětem návrhu darovací smlouvy je
poskytnutí účelového finančního daru městu
od pana Libora Klínského. Finanční dar bude
použit jako příspěvek na pořízení zvonu do
kapličky v Rokytně včetně souvisejících sta-

vebních prací na otvoru ve stropu kapličky.
Pan Libor Klínský poskytne městu účelový
finanční dar v celkové výši 25.400,- Kč.
 Partnerství města v projektu Zdravý
úsměv
Rada města byla informována o připravovaném čtyřletém projektu „Zdravý úsměv“,
který vznikl na podporu dentální hygieny.
Do tohoto projektu se zapojí Základní škola
Rokytnice nad Jizerou od ledna 2017, resp.
budou osloveni rodiče dětí Základní školy.
Dentální hygienu zde budou vyučovat v šesti
lekcích profesionální lektoři s praktickým nácvikem, děti dostanou vhodný typ kartáčku
a pracovní sešit pro motivaci a zpětnou vazbu. Cena za kurz je 300,- Kč na dítě, přičemž
1/3 nákladů by uhradili žáci, 1/3 Město Rokytnice nad Jizerou v rámci svého programu
Zdravé město a Místní agenda 21 a dotaci
ve výši 1/3 přislíbila MUDr. Daniela Zajíco2-3/2017
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vá, praktický stomatolog. Rada města účast
Města Rokytnice nad Jizerou v tomto projektu schválila, a to v rámci programu Zdravé
město Rokytnice nad Jizerou a Místní agenda
21, podpora Dnů zdraví.
 Schválení účasti města v projektu Turista v mobilu
Radě města byla předložena nabídka společnosti Goway s.r.o. na zviditelnění města
v aplikaci pro chytré telefony „Turista v mobilu“. V rámci zviditelnění by došlo k vytvoření
několika tras a tipů na výlet pro děti, natočení
několika videospotů a zveřejnění kulturních
akcí v roce 2017. Rada města nabídku schválila.
 Nákup omalovánek „Bezpečně na silnici“ pro školu a školky
Rada města byla seznámena s akcí Mezinárodní policejní asociace (IPA) pro děti – vydání omalovánek nakladatelstvím IV-Nakladatelství s.r.o., Praha 3 s tématem „Bezpečně
na silnici“, které jsou určeny pro děti před-

školního a mladšího školního věku. Na základě zájmu rokytnické ZŠ a obou MŠ schválila
rada města podpořit tuto akci nákupem 100
kusů těchto omalovánek za nabídnutou cenu
4.900,- Kč + DPH 21%.
 Projekt rozmístění Automatizovaných
externích defibrilátorů (AED)
Rada města byla informována, že podstatou projektu rozmístění Automatizovaných externích defibrilátorů (AED) na území
Libereckého kraje je zajištění výjezdu složek
IZS k pacientovi, který je postižen náhlou
zástavou oběhu a zahájení odborně vedené
resuscitace ještě před příjezdem posádek
ZZS LK. V nejbližších dnech dojde k dodávce výše zmíněných přístrojů a k provedení
odborných školení k distribuci jednotlivým
složkám IZS. V případě měst a obcí se jedná
o jednotky požární ochrany. ZZS LK proto
zjišťuje, zda město Rokytnice nad Jizerou má
zájem o zařazení do tohoto projektu. RM zařazení města do tohoto projektu schválila.

 Dětská miniolympiáda
V loňském roce Město Vysoké nad Jizerou
ve spolupráci se spol. Škola sportu, s. r. o.
a Mateřskou školou Vysoké nad Jizerou uspořádalo I. ročník sportovní miniolympiády pro
děti z mateřských škol Podkrkonoší. Mateřská škola Horní Rokytnice 555 a Město Rokytnice nad Jizerou by v letošním roce chtěly na
tuto akci navázat a pomoci s uspořádáním
II. ročníku v Rokytnici nad Jizerou ve sportovní hale. Akce se bude konat 21. 1. 2017 ve
spolupráci se Školou sportu, s. r. o., Praha,
pod záštitou Filipa Trejbala, reprezentanta
ČR ve sjezdovém lyžování, a to za účasti dětí
z mateřských škol z Košťálova, Vysokého nad
Jizerou, Jablonce nad Jizerou, Harrachova
a dvou škol z Rokytnice nad Jizerou. Celkové
náklady činí 7.200,- Kč. RM schválila úhradu
nákladů na uspořádání II. ročníku sportovní
miniolympiády pro děti z mateřských škol
Podkrkonoší.

Radnice je prohlášena za kulturní památku
Prohlášení radnice za kulturní památku
Ministerstvo kultury z vlastního podnětu zahájilo řízení o prohlášení budovy radnice za kulturní památku.
Budova radnice je unikátní nejen svým velkorysým ztvárněním
s řadou umělecko-řemeslných prvků, které jsou dokladem bohatství
města, které v minulosti prosperovalo díky rozvoji a nárůstu průmyslu, ale i výzdobou obřadní síně a šatny v podobě zrcadel, osvětlení,
vitráží, stolu a dalších dekorací a mobiliáře z roku 1971, které tvoří
výraznou a ze současného pohledu památkové péče hodnotnou
a autentickou vrstvu ve stavebním vývoji objektu, která by měla být
zachována. I přes mladší úpravy především v 70. letech 20. století
(oprava fasády, výměna střechy, elektroinstalace, sociální zařízení,
úprava zasedací síně) je míra zachovaných původních konstrukcí
i prvků velmi vysoká. Kromě nepřehlédnutelných architektonických
hodnot, které jsou součástí díla regionálně významných architektů
Viktora Krauseho a Kleofase Hollmanna, má budova radnice také vysokou kulturně historickou hodnotu spojenou s dějinnými událostmi
provázejícími město během 20. století.

Po poslední větší úpravě v roce 1973 byl jinak doposud ničím nenarušený vzhled budovy částečně poškozen výměnou krytiny a nahrazením původních omítek břízolitem. Změnila se tak zásadně dekorativní barevnost objektu. Původní bílá fasáda s výraznými kamennými
prvky dvou barev byla nahrazena šedou omítkou, která postupně
splynula se znečištěnými kameny. Střecha z červené pálené krytiny
s ornamenty včetně speciálních ozdobných hřebenáčů byla nahrazena monotónní střešní plochou s výrazně dominující zelenou barvou
měděnky. Původní členění fasády se nedochovalo. Fasáda je výrazně
členěna kamennými články a obklady ze světle žlutého a červeného
pískovce. Kamenné články jsou místy znečištěny atmosférickými vlivy a mechem, degradace kamenů je různého stupně dle umístění na
fasádě.
Investiční oddělení

Kulturní památky na území města
Mimo budovy radnice je prohlášena za kulturní památku kaplička
v Rokytně, a to od roku 2013 a v loňském roce byla prohlášena za kulturní památku kaplička Panny Marie pod Kostelním vrchem.
Čekatelé na prohlášení za kulturní památku
Kaplička sv. Marka zvaná „Na Skále“ a kaplička Panny Marie zvaná
„Pod Lípou“ na své prohlášení za kulturní památku stále ještě čekají.
Kaplička ve Františkově nebude prohlášena za kulturní památku,
protože průzkumem Národního památkového ústavu bylo zjištěno,
že tato kaplička je stavebně znehodnocena a proto ani na ni nebyl
vypracován návrh na prohlášení za kulturní památku.
A teď troška z historie radnice
Budova radnice byla postavena ve stylu německé secese dle projektu firmy Hollmann a Krause z Vrchlabí. Základní kámen byl položen
12. dubna 1902. Stavbu prováděla stavební firma Josefa Hájka z Rokytnice nad Jizerou. Celkový rozpočet stavby činil 159 000,- korun. Na
podzim roku 1902 byla osazena střecha na věž, která je vysoká 37 m.
Dne 27. 9. 1903 byla budova radnice slavnostně otevřena.
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Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Usnesení z veřejného jednání zastupitelstva města ze 7. prosince 2016:
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš
Pavlata, PaedDr. Eva Maloňová a Ing. Antonín Blomer, ověřovatele zápisu ve složení
Alexandra Olaszová a Ing. Bronislav Patočka
a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou.
 zápis z minulého jednání ze dne
26. 9. 2016.
 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 30. 11. 2016.
 rozpočtové opatření č. 6/2016.
 rozpočtové provizorium na rok 2017.
 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
města Rokytnice nad Jizerou s VHS Turnov,
kterým se navyšuje poskytnutí dotace na akci
„Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu
a kanalizace lokalita RTK“ o 830.000,- Kč.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce
2017 ve výši 303.600,- Kč společnosti ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., se sídlem Horní Rokytnice
590, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 03781224 za
účelem financování pečovatelské služby poskytované příjemcem na území města Rokytnice nad Jizerou v roce 2017 a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města
v roce 2017 ve výši 2.000,- Kč na 1 motohodinu do maximální výše 300.000,- Kč společnosti Spartak Rokytnice a.s., se sídlem Horní
Rokytnice 702, 51245 Rokytnice nad Jizerou,
IČ: 27495884 za účelem financování úpravy
lyžařských běžeckých stop na území města
Rokytnice nad Jizerou v roce 2017 a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
 prodej ppč. 1260/3 v k.ú. Dolní Rokytnice
Milanu Fojtovi, DR 70 za cenu 400,- Kč / m2.
 prodej ppč. 3355/2 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou Aleně Adamové, Praha 9 za cenu
280,- Kč / m2.
 směnu části ppč. 2803/2 (vlastník Prokůpková Eva) za část ppč. 3175/3 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou), dle GP
č. 2009-1671/2016 nově zaměřené parcely
č. 2803/18 o výměře 16 m2 (vlastník Prokůpková Eva) a ppč. 3175/10 o výměře 10 m2

(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) vše
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že
rozdíl výměr směňovaných pozemků bude
ze strany Města Rokytnice nad Jizerou doplacen ve výši 280,- Kč/ m2.
 uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/
HSM/2199/2016-HSMM, jejímž předmětem
je pozemková parcela č. 1214/6 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad
Jizerou, mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem
Rokytnice nad Jizerou.
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby 9120053562 SM, Dolní Rokytnice
TS 840 ONV se společností ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je prodej části
ppč. 88/1 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 odkoupení ppč. 843/1 a ppč. 850/11
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu
420,- Kč / m2 od Ing. Jaroslava Buluška, HR 721
a Ing. Renaty Buluškové MBA, Praha 9, Kbely.
 odkoupení ppč. 850/10 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 420,- Kč / m2
od PaedDr. Aleny Budínové, Mladá Boleslav
a Ing. Ivany Vehovské, Valdice.
 odkoupení ppč. 3428/20, ppč. 3465/2
a ppč. 3465/20 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 200,- Kč/ m2 od Miloslava Vrbíka,
Chyše s tím, že odkoupení bude realizováno
po výmazu exekučních příkazů.
 záměr prodeje části ppč. 2310/3 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 280,- Kč /
m2. Geometrické zaměření uhradí žadatelka
a bude provedeno za účasti zástupce Města.
 záměr prodeje části ppč. 2310/3 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 280,- Kč / m2.
Zaměření bude provedeno za účasti zástupce Města a vypracování geometrického plánu na náklady žadatele.
 záměr směny pozemků části ppč. 1243/1
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou ve vlastnictví Města za část ppč. 727/2 k.ú. Rokytno
v Krkonoších ve vlastnictví Milana a Aleny
Černých, Jeneč, s tím, že rozdíl výměr směňovaných pozemků bude Městem doplacen ve
výši 300,- Kč / m2.
 uzavření dohody o společném postupu
ve věci výstavby lyžařské cesty a vybudování
garáže na části pozemku ppč. 1243/1 v k.ú.

Horní Rokytnice nad Jizerou a části pozemku
ppč. 727/2 k.ú. Horní Rokytnice.
 znění Smlouvy o spolupráci – Sportovní
areál Pěvín v Rokytnici nad Jizerou a znění
Smlouvy o spolupráci při realizaci I. etapy
rekonstrukce Sportovního areálu Pěvín v Rokytnici nad Jizerou a pověřuje starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem obou smluv.
 s účinností od roku 2017 celoroční odkládání velkoobjemového odpadu ve sběrném
dvoře ze strany poplatníků místního poplatku za provoz systému komunálních odpadů,
a to na základě evidenční karty vydané městským úřadem.
 předložený dokument Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Rokytnice nad Jizerou, verze 2.2016.
 realizaci projektu „Zpřístupnění věže radnice turistům“ v případě, že bude poskytnuta
dotace.
 realizaci projektu „Jdeme po stopě aneb
Krakonošovi v patách“ v případě, že bude poskytnuta dotace.
Zastupitelstvo města pověřilo:
 radu města schválením rozpočtového
opatření v případech, kdy město obdrží finanční prostředky (dotace, příspěvek) ke
konci kalendářního roku a užití těchto prostředků je stanoveno přímo poskytovatelem
 radu města schválením rozpočtového
opatření týkajícího se zapojení výsledné výše
finančních prostředků ze sbírky na novou
cisternovou automobilovou stříkačku pro
JSDHO Rokytnice nad Jizerou do rozpočtu
města na rok 2016.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 informace o podání žádosti o dotaci pro
projekt „Rekonstrukce Sportovního areálu
Pěvín v Rokytnici nad Jizerou – I. etapa“ v rámci Programu 133510 – Podpora materiálně
technické základny sportu, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 informace o jednotlivých projektech
financovaných s pomocí dotací.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 19. 9. do
14. 11. 2016.

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.
Následující veřejné jednání se bude konat 8. března 2017.
Termín a program jednání bude zveřejněn na úřední desce.
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Městský úřad informuje
Splatnost místních poplatků:

Dotační program města
Rokytnice nad Jizerou

 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek je splatný buď jednorázově k datu 31. 3. 2017
nebo ve dvou stejných rovnoměrných splátkách, a to k 31.
březnu a k 30. září 2017.

 Místní poplatek ze psů
Poplatek je splatný jednorázově k datu 31. 3. 2017.
V současné době platí tyto sazby:
za prvního psa:
 držitelé žijící trvale v rodinném domku
 ostatní držitelé
 držitel, který je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

500,- Kč
1.000,- Kč
200,- Kč

za druhého a každého dalšího psa všech držitelů psa
výše uvedených – zvýšení o 50 %

 Místní poplatek z ubytovací kapacity a Místní
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za uplynulé období je splatný k 30. 4. 2017.

Prosba obyvatelům
– zavazujte pytle
Zároveň prosíme všechny obyvatele, kteří třídí odpady do
barevných pytlů, aby je před odevzdáním zavazovali. Zdá se
to sice být jasná a logická věc, ale v poslední době přibývají
pytle nezavázané – odpady jsou pak poházeny nebo roztahány po okolí. Děkujeme.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Datum zahájení příjmu žádostí:

od 1. 1. 2017

Datum ukončení příjmu žádostí:

do 31. 3. 2017 do 17:00 hod.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky 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
Okruh způsobilých žadatelů, důvody podpory stanoveného účelu:
 Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, spolek, zájmový spolek, nadace, popř. jiné subjekty, které mají působnost na území města
Rokytnice 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.
Omezení podpory:
 dotace nemůže být poskytnuta organizaci zřizované městem
 žadatel nesmí být dlužníkem města Rokytnice nad Jizerou
Minimální spoluúčast žadatele:
					

Minimálně 30 % skutečně
vynaložených nákladů

Minimální výše podpory:		

2.000,- Kč

Maximální výše podpory:		

49.999,- Kč

Termín realizace aktivit:		

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Celé znění výzvy naleznete

na www.mesto-rokytnice.cz/mesto/granty-mesta

Investiční akce, veřejné zakázky a dotace Města Rokytnice nad Jizerou v roce 2016
Investiční akce a veřejné zakázky:
 Zakázka na „Geotechnické zajištění svahu pod komunikací
ppč. 1238/9“ byla zadána spol. REPARE TRUTNOV, s. r. o., Trutnov
za cenu 278.222,95 Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Zpracování projektové dokumentace – přístupová komunikace a inženýrské sítě v lokalitě územní studie 6“ byla zadána
Ing. Petru Koldovskému, Turnov za cenu 263.175,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Výměnu oken v kancelářích místních poplatků a investičního oddělení“ byla zadána firmě truhlářství Pavel Linek, Rokytnice nad Jizerou za cenu 136.500,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Rekonstrukci javorové aleje u kapličky“ byla zadána firmě Ing. Václav Novotný, Rokytnice nad Jizerou za cenu 32.880,- Kč
včetně DPH. Jednalo se o odborné prořezání 23 stromů.
 Zakázka na „Zpracování DSP/PDPS – Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/294“ byla zadána společnosti ACTIV Projekce, s. r. o., Turnov,
za cenu 139.755,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na akci „Stavební práce – odvodňovací žlaby a obruby podél komunikace“ v lokalitě Horní Domky byla zadána spol. PRIMA
KÁMEN plus, s. r. o., Dolní Bousov za cenu 282.770,47 Kč včetně
DPH.
 Zakázka na „Opravu komunikací metodou PATCHMATIC“ byla zadána spol. REPARE TRUTNOV s. r. o., Trutnov za cenu 3.932,50 Kč
Rokytnický zpravodaj
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za 1 tunu asfaltové směsi včetně DPH. Celkový objem díla nepřesáhl 50 tun.
Zakázka na „Rekonstrukci toalet v Základní škole“ byla zadána firmě Petr Horn, Rokytnice nad Jizerou za cenu 350.902,42 Kč. Jednalo se o toalety učitelů a chlapců ve 2. a 3. NP budovy.
Zakázka na zpracování projektové dokumentace pro akci „Konverze čp. 187 Horní Rokytnice“ – jednalo se o bývalou jídelnu Rotextile,
a. s. – byla zadána spol. MEPRO, s. r. o., Praha 6 za cenu 1.790.800,Kč včetně DPH.
Zakázka na projektovou dokumentaci pro akci „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“ byla zadána spol. SNOWPLAN, spol.
s r. o., Liberec za cenu 199.008,70 Kč včetně DPH. Na tuto akci byla
získána dotace ze strany Libereckého kraje.
Zakázka na zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce sportovního areálu Pěvín“ byla zadána spol. UBIQUIST s.r.o.,
Karlštejn za cenu 98.615,- Kč včetně DPH.
Zakázka na zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace – ZŠ Rokytnice
nad Jizerou“ byla zadána spol. ELEKTROS, spol. s r. o., Martinice
v Krkonoších za cenu 58.080,- Kč včetně DPH.
Zakázka na zpracování „Studie na přestavbu objektu čp. 506 Horní
Rokytnice nad Jizerou“ byla zadána spol. EUcentrum, a. s., Kosmonosy za cenu 53.966,- Kč včetně DPH.
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 Zakázka na zpracování „Studie na přestavbu a využití tělocvičny
u ZŠ v Horní Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána spol. EUcentrum,
a. s., Kosmonosy za cenu 31.944,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na akci „Zateplení stropu radnice v Rokytnici nad Jizerou“
byla zadána spol. SANENERGO, s. r. o., Svijany za cenu 200.999,- Kč
včetně DPH.
 Zakázka na dodání „Cisternové automobilové stříkačky“ pro JSDH
Rokytnice nad Jizerou byla zadána spol. THT Polička, s. r. o., Polička
za cenu 5.744.584,- Kč.
 Zakázka na dodání „Zařízení na vzdálený přenos pozemního digitálního příjmu v DVB/T formátu na hlavní provozní stanici v Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána spol. Katro Servis, spol. s r. o., Semily
za cenu 120.651,70 Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Dodávku a montáž interaktivních prvků na Pašerácké
stezce“ byla zadána firmě Mgr. Adam Kout – Infopanely.cz, Březno
za cenu 100.000,- Kč včetně DPH. Na tuto akci byla získána dotace
z MMR.
 Zakázka na „Zhotovení infopanelů a vydání propagačních materiálů“ byla zadána spol. SURA s. r. o., Rokytnice nad Jizerou za cenu
35.586,- Kč včetně DPH. Na tuto akci byla získána dotace z MMR.
 Zakázka na „Obnovu křížku u DDM“ byla zadána Ing. Oldřichu
Hnětynkovi, Jablonec nad Nisou za cenu 36.965,50 Kč včetně DPH.
Na tuto akci byla získána dotace z Libereckého kraje.
 Zakázka na „Opravu kovaného plotu okolo křížku u DDM“ byla
zadána firmě Kovářství Josef Mikolášík, Hradec Králové za cenu
32.000,- Kč včetně DPH. Na tuto akci byla získána dotace z Libereckého kraje.
 Zakázka na „Vybudování dopadových ploch u dětských hřišť
U sportovní haly a U bytového domu Rafanda“ byla zadána společnosti B plus P spol. s r. o., Červený Kostelec za cenu 254.516,- Kč
včetně DPH.
 Zakázka na „Dodávku a montáž dětských hřišť a mobiliáře“ byla
zadána spol. TR Antoš s. r. o., Turnov za cenu 158.706,- Kč včetně DPH. Jednalo se opět o nová dětská hřiště U sportovní haly
a U bytového domu Rafanda.
 Zakázka na „Opravu cesty ke kapličce na kostelním vrchu – I. etapa“ byla zadána spol. STRABAG a. s., Praha za cenu 2.008.818,49
Kč včetně DPH. Následně došlo k uzavření dodatku ke smlouvě, který řešil navýšení rozsahu prací oprav povrchu vozovky
o 428.307,26 Kč. Akce byla spolufinancována ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících
v regionech národních parků, a to ve výši 957 804,- Kč.
 Zakázka na zpracování projektové dokumentace akce „Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou“ byla
zadána panu Martinovi Müllerovi, Liberec za cenu 25.000,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na dodání svítidel a světelných zdrojů v rámci akce
„Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána spol. ENERGIE DIRECT, s. r. o., Brno za cenu
1.177.142,45 Kč včetně DPH.

 V rámci výše uvedeného projektu dále došlo k zadání zakázky na
„Rekonstrukci odběrných míst, stabilizaci a regulaci napětí s využitím financování z úspor“ spol. Akté spol. s r. o., Zlín za cenu
2.067.865,80 Kč včetně DPH.
 Dále došlo k zadání zakázky na montáž, demontáž a ostatní materiál části svítidel spol. ELTODO-CITELU, s. r. o., Praha 4 za cenu
323.083,- Kč včetně DPH.
 Na celou akci byla získána dotace z MPO.

DOTACE:
 Město získalo dotaci ve výši 155.070,- Kč na projekt „Zvýšení atraktivity naučných stezek v Rokytnici nad Jizerou“ ze strany Ministerstva pro místní rozvoj z programu Cestování dostupné všem. Celkové náklady projektu činily 310.142,- Kč.
 Město získalo dotaci ve výši 1.699.655,- Kč na projekt „Obnova veřejného osvětlení ve městě Rokytnice nad Jizerou“ ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Efekt podpora úspor
energie. Celkové náklady projektu činily 3.669.391,- Kč.
 Město obdrželo dotaci ve výši 2.500.000,- Kč na „Pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20 pro JSDH Rokytnice nad Jizerou“ ze strany Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Pořizovací náklady cisterny činily
5.744.584,- Kč, cisterna byla zakoupena od spol. THT Polička, s.r.o.,
Polička. Na novou cisternu Město zároveň obdrželo dotaci ze strany Libereckého kraje z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí ve výši 1.000.000,- Kč.
 Dotaci, resp. navýšení dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti MŠ HR“ ve výši 533.982,- Kč obdrželo Město z Operačního
programu Životní prostředí. Celkové náklady činily 593.214,- Kč.
O stejný princip navýšení se jednalo v případě projektu „Snížení
energetické náročnosti DDM Pod Střechou“, kde Město obdrželo
15.779,- Kč. Celkové náklady činily 17.532,- Kč.
 Město získalo dotaci na projekt „Pořízení navijáku, elektrocentrály
a detekčního přístroje“ ve výši 50.230,- Kč ze strany Libereckého
kraje z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí. Celkové
náklady činily 136.201,- Kč. Ze stejného programu byla získána dotace ve výši 17.400,- Kč na „Pořízení osobních svítilen“, kdy celkové
náklady činily 37.237,- Kč a dále na „Zabezpečení akceschopnosti
kategorie JPO II“ v souhrnné výši 133.753,- Kč.
 Z dotačních fondů Libereckého kraje byly dále získány tyto dotace:
»» 32.000,- Kč na „Opravu křížku u Domu dětí a mládeže“, celkové
náklady činily 68.965,50 Kč,
»» 34.000,- Kč na „Opravu božích muk v Rokytně“, realizace projektu bude probíhat v roce 2017, předpokládané celkové náklady
jsou 72.600,- Kč,
»» 100.000,- Kč na projektovou dokumentaci pro akci „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“, celkové náklady činily
199.008,70 Kč,
»» 990.000,- Kč na „Opravu komunikace Horní Ves – Sachrův hřeben“, realizace projektu bude probíhat v roce 2017, předpokládané celkové náklady jsou 2.008.209,- Kč.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Od 1. 1. 2017 zajišťují pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje pouze dva
poskytovatelé. Ke změně organizace a zajištění těchto pohotovostních služeb došlo na základě výsledků
vyhlášených veřejných zakázek. Liberecký kraj uzavřel smlouvu o zajištění pohotovostních služeb v oboru zubní
lékařství s těmito poskytovateli: Krajská nemocnice Liberec a Liberecká dentální s.r.o.
SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY
8:00 – 15:00 hod.
přestávka 12:00 - 12:30 hod.

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357
pavilon Oddělení následné péče – budova D, Liberec

tel. 485 312 187
www.nemlib.cz/pohotovost

Služby zajišťuje KNL na základě pracovně právních vztahů se zubními lékaři.

18:00 – 22:00 hod.

Soukenné nám. 121/1 (budova DUNAJ – 4. patro), Liberec
Liberecká dentální s.r.o., IČ 27285677

tel. 777 738 625
www.libdent.cz

Od 1. 1. 2017 již zubní lékaři v okrese Semily ve svých ordinacích pohotovostní služby neslouží!!!
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pro rok 2017 a hodnocení plánu zlepšování pro rok 2016.
CO JE PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ?

CO JE PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ?

Plán zlepšování informuje o tom, čeho by se mělo v příštím roce dosáhnout. Plán zlepšování sestavuje koordinátor ve spolupráci s neformální skupinou pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Plán zlepšování vychází ze sady kritérií, která jsou dána místní Agendou 21.
Plán zlepšování informuje o tom, čeho by se mělo v příštím roce dosáhnout. Plán zlepšování sestavuje
Tento plán podléhá schválení Rady města.

koordinátor ve spolupráci s neformální skupinou pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Plán
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A MÍSTNÍ
AGENDY
21 PRO
ROK
2017?schválení
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dána místní
Agendou
21. Tento
plán
podléhá
Rady města.

Cílem letošního roku je Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 kvalitně nastartovat. To znamená, že k organizačnímu zázemí projektu musíme přidat aktivní zapojení veřejnosti do oblasti plánování, musíme navázat tento projekt na stávající aktivity, které jsou založeny na principu partnerství a propagovat tento projekt na webu a v Rokytnickém zpravodaji. Dále by bylo dobré tento start alespoň částečně stabilizovat
JAKÉ JSOU CÍLE PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDY 21 PRO ROK 2017?
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strategické plánování a kvalitu života“, uspořádali jsme jeden kulatý stůl na téma „Vybavení veřejných prostranství v našem městě“. V rámci
Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 také probíhala kampaň „Ukliďme Česko“ a další aktivity, které souvisí s naplňováním kritérií místní
HODNOCENÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ PRO ROK 2016
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SBOROVNA – DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
sobota
4. března
2017,
19:30
hod.
Komedie Jaromíra
Břehového
SBOROVNA
řeší problematiku
učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Drsná mozaika naší společnosti, která

přinutí diváka zamyslet se nad prostředím, ve kterém žijeme. Prostředím, kde všichni vědí, že je něco špatně, ale nikdo nemá chuť či odvahu pro změnu cokoli

SBOROVNA
– DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
udělat.

Městské informační centrum

Komedie Jaromíra Břehového SBOROVNA řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Drsná mozaika naší společnosti, která
přinutí diváka zamyslet se nad prostředím, ve kterém žijeme. Prostředím, kde všichni vědí, že je něco špatně, ale nikdo nemá chuť či odvahu pro změnu cokoli
udělat.

Vstupné: 80,- Kč

sobota 18.
Vstupné:
80,-března
Kč 2017, 19:30 hod.
PANÍ PIPEROVÁ ZASAHUJE
– DS Josefův Důl
PROGRAM
KULTURNÍ DŮM 2017
sobota
18.
března
2017,
19:30
hod.
Detektivní bláznivá komedie anglického dramatika Jacka Poplewela v režii Karla Stuchlíka. Paní Piperová - uklizečka v Marschalově projekční kanceláři - najde

PROGRAM KULTURNÍ DŮM 2017

při úklidu v jedné z kanceláří mrtvolu. Tím okamžikem nastává kolotoč zmatků, nekoordinovaného vyšetřování, lží, zajímavých vztahů a hlavně neskutečná
PANÍ
PIPEROVÁ ZASAHUJE – DS Josefův
Důl sobota 25. března 2017, 16:00 hod. • vstupné 50,- Kč
hod.

sobota
11.
února
2017,80,19:30
zvědavost
a zasahování
Piperové
vyšetřování.
sobota
11. února
2017,paní
19:30
hod.
•do
vstupné
Kč

Detektivní bláznivá komedie anglického dramatika Jacka Poplewela v režii Karla Stuchlíka. Paní Piperová - uklizečka v Marschalově projekční kanceláři - najde
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Šreibra
CESTY HLEDÁNÍ
pojednává
velmi aktuálním
tématu„Měla
dnešní doby
- mládež
drogy. Hlavní
hrdinkapro
Slávka
je mladá studentka
Divadelní
Pavla
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Vstupné: 80,- Kč
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– DSKčKrakonoš Vysoké nad Jizerou
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hod.
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SBOROVNA
řeší problematiku

SUCHÁNKA s písničkami Pepy Štrosse

Jaroslav Suchánek – bývalý sportovní komentátor a moderátor –
začínal v roce 1962 v Československém rozhlasu a později přešel
do Československé televize, kde se věnoval především lyžování.
ňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Drsná mozaihlas
provedl divákyPepy
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Suchánek
komentátor
a moderátor
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března- bývalý
2017,sportovní
19:30 hod.
• vstupné
80,- Kč - začínal v roce 1962 v Československém rozhlasu a později přešel do Československé televize,

Vstupné:
80,Kčhlas provedl diváky bezmála čtyřmi tisíci hodin sportovních přenosů. V současné době moderuje různé kulturní akce
kde se věnoval především
lyžování.
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PANÍ
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– DS
Josefův
Důl
sobota 25. března 2017, 16:00 hod.
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Detektivní bláznivá komedie anglického dramatika Jacka PoTel: 481 522 001
PŘEDPRODEJ
A REZERVACE
VSTUPENEK
Vstupné:
120,Kč
Tel: 481 522 001,
E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
MĚLA
BABKA
ČTYŘI
JABKA
– DS Vojan
plewela
v režii Karla
Stuchlíka.
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Piperová
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www.facebook.com/infocentrumrokytnice
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schalově projekční
kanceláři
najde
při
úklidu
v jedné
z kanceláří
Pohádka
„Měla -babka
čtyři
jabka“
je určena
pro nejmenší
diváky. V každém jablíčku je skryta
jedna
pohádka.
Nevěříte? Tak počítejte
s námi:
www.facebook.com/infocentrumrokytnice
„O koblížkovi“,
Tel: 481 522 001, E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
mrtvolu. Tím okamžikem
nastává kolotoč zmatků, nekoordino„O dědečkovi
a kožíšku“, vztahů a hlavně neskutečná
www.facebook.com/infocentrumrokytnice
vaného vyšetřování,
lží, zajímavých
„O zlé koze“,
zvědavost a zasahování
paní
Piperové
do
vyšetřování.
„O velké řepě“
Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné propojovací lince, tedy hře na babky a dědky, hravý celek, který malé diváky vtáhne do pohádkového děje. Nechybí ani
melodické, notoricky známé, dětské písně a velké loutky zvířátek.
Pohádka je určena pro děti od 2 let. Délka představení cca 45 minut.

Vstupné: 50,- Kč
pátek 31. března 2017, 19:30 hod.
BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY JAROSLAVA SUCHÁNKA s písničkami Pepy Štrosse

PROVOZNÍ DOBA

Jaroslav Suchánek - bývalý sportovní komentátor a moderátor - začínal v roce 1962 v Československém rozhlasu a později přešel do Československé televize,
kde se věnoval především lyžování. Jeho hlas provedl diváky bezmála čtyřmi tisíci hodin sportovních přenosů. V současné době moderuje různé kulturní akce
a píše knihy. Jeho
synem je moderátor
a herec Michal Suchánek.
Městského
informačního
centra

20. 12. 2016Vstupné:
– 17. 3. 120,2017 Kč
Pondělí – sobota: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Neděle:
9:00 – 13:00

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Tel: 481 522 001, E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.facebook.com/infocentrumrokytnice

18. 3. – 4. 6. 2017
Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:
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zavřeno
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
9:00 – 13:00
zavřeno

Rada starších náboženské obce CČSH v Rokytnici nad Jizerou děkuje účinkujícím
z pedagogické fakulty Liberec za krásný zážitek na Adventním koncertu v kapli
mistra Jana Husa konaném 17. 12. 2016. Byli bychom rádi, kdyby se i o adventu
2017 mohl takovýto koncert uskutečnit.
2-3/2017

Rokytnický zpravodaj

VHS Turnov informuje
STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2017 NA
ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM
SDRUŽENÍ TURNOV
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov
20. prosince 2016, a to jako výstup z opakovaného projednávání. Je
stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy,
Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil,
Chuchelna a Benecko.
1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 1,89 % u vodného
a o 4,69 % u stočného. Meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 3,24 %.
2. Celková cena (m³) pro rok 2017
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 46,96 Kč a stočné na
hodnotu 44,61 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí
91,57 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 2,87 Kč, a to
z 88,70 Kč v roce 2016.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak
stanovena na výši 105,30 Kč, z toho je vodné 54 Kč a stočné 51,30 Kč.
3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Klíčovou základnou se stala dohoda o finančním řízení společného
svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě bylo stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve
vodném a stočném a jaký díl obecní nebo městské rozpočty. Finanční
pravidla řízení VHS přinesla jasné postupy v cenové otázce pro další
roky. Proto bylo výsledné stanovení ceny pro rok 2017 jen naplněním uzavřené dohody, a navíc s pozitivním bonusem dalšího více jak
procentního ponížení dohodnutého nárůstu. To se podařilo zejména
díky tomu, že na stanovení ceny pro příští rok působily pozitivní vstupní hodnoty, jakými byly nízká inflace a vyšší tržby v roce 2015.
Každoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní
roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v cenovém koncesním
jednání ovlivnit. Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci
vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku
pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově
připravovaných investic. Podílově je nájemné na našem území ve
skvělé struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám v ČR – u nás tvoří
reálně již 54 % z vybraných prostředků od zákazníků. Ve finančním
vyjádření jde přibližně o 103 mil. Kč základních příjmů svazku. Přesto
však tyto prostředky stále ani zdaleka nestačí na nutnou obnovu extrémně zanedbaného majetku zejména z druhé poloviny minulého
století.
V rámci diskuze představitelů měst a obcí proto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského
majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. A že
se proto musíme místo dostatečného nájmu, který by přinesl daleko
vyšší cenu vodného a stočného, snažit získat finanční prostředky ze
všech nabízených dotačních zdrojů.
Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitně provedenému koncesnímu řízení na provozování našeho majetku může
meziročně narůst míra jeho zisku i většina provozních nákladů jen
o inflační nárůst. A ten byl i v tomto roce minimální.
Rokytnický zpravodaj
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Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi
blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti. V časové řadě lze vysledovat, že jde za posledních 15 let o třetí
nejnižší nárůst ceny. A po dopočítání lze zjednodušeně konstatovat,
že nárůst plateb pro čtyřčlennou rodinu platící vodné i stočné bude
pouze 47 Kč měsíčně, což je v době ekonomického růstu společnosti velmi přijatelné a akceptovatelné. A pro zákazníky, kteří hradí jen
vodné, jde o úplně zanedbatelné navýšení. Z těchto všech informací
lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali
při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností.
Jsme přesvědčeni, že díky dalšímu nárůstu ceny vodného a stočného pro rok 2017 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro
obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele
majetku i nadále dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen
spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.
ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CENY
Na stanovení výše nájemného, jako základního příjmu VHS, a tím
ceny vodného a stočného, má každoročně vliv pět klíčových faktů:
skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu naší nemalé spoluúčasti,
celkový způsob financování sdružení, vnímání veřejného mínění
a pohled na cenotvorbu v širších měřítkách. Skutečnou potřebu
investičních akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná
zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních norem kvality nebo návaznost na potřebné záměry měst, obcí
a Libereckého kraje.
VHS Turnov bude příští rok opět čerpat významné evropské či národní dotace, které byly již přiznány na akci rekonstrukce vodovodního přivaděče Bátovka a odkanalizování Dolních Štěpanic na Jilemnicku. O další prostředky na významné akce budeme na počátku příštího
roku žádat. Pokusíme se získat evropské dotace na intenzifikaci tří
městských čistíren, na úplnou rekonstrukci centrální úpravny pitné
vody v Turnově včetně sousedních vodních zdrojů, na vylepšení kvality i objemu zásobování pitnou vodou na průmyslové zóně Vesecko
v Turnově a v sousedních lokalitách obytné zástavby nebo na nový
vodovod do lokality Vilémov v Rokytnici nad Jizerou.
Současně již mnoho let skvěle čerpáme nabízené vodohospodářské dotace od Libereckého kraje, a proto očekáváme obdobný
úspěch i v roce 2017. Věříme v realizaci nejméně 10 dotovaných akcí.
Dlouhodobě přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství v malých obcích. I zde však platí jasné pravidlo, že
realizace jen těch nejpotřebnějších akcí přinese v součtu velký požadavek na spolufinancování z prostředků VHS Turnov.
Nová finanční pravidla řízení VHS přinesla velmi důležitou shodu
na postupném snižování zadlužení VHS z doby velkých dotačních
staveb (Čistá Jizera atd.). V dvouletém horizontu 2016 a 2017 proto
snížíme zadlužení o více jak 60 mil. Kč. Dohoda starostů měst a obcí
přinesla současně také dohodu na větším podílu komunálních rozpočtů na akcích VHS – zejména při nutné obnově komunikací zasažených stavbou. Tato dohoda byla již v roce 2016 důsledně naplňována, což mnoho obcí a měst výrazně pocítilo. Třetí klíčovou součástí
dohody o financování VHS Turnov bylo rozhodnutí starostů přijímat
v budoucnu nové úvěry jen na spolufinancování nejdůležitějších
a předem dlouhodobě vyjmenovaných dotovaných akcí. Aktuálním
mimořádným úspěchem je, že tato dohoda nebude muset být v příštích letech naplněna. Svazek totiž obdržel v roce 2016 mimořádnou
a nečekanou dotaci z evropských zdrojů ve výši 54 mil. Kč, a to jako
doplatek za úspěšně realizované investiční projekty z předcházejících let. Dílčí část z těchto prostředků byla nakonec podle rozhodnutí
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starostů použita na splacení poloviny jednoho z úvěrů VHS. Většina
těchto prostředků je proto nyní připravena na účtech VHS Turnov pro
potřebné spolufinancování rozsáhlých akcí, pokud budou díky získaným dotacím v nejbližších letech zahájeny. Výstupem tohoto velkého
dotačního úspěchu je tak nejenom schopnost VHS bezproblémově financovat své podíly na největších akcích, ale současně také výraznější
snižování svého zadlužení v příštích letech.
VHS tedy našlo v roce 2015 dlouhodobou dohodu, jak financovat
své investiční aktivity a dohodu naplňuje. Současně však muselo najít
i shodu na druhé straně – na omezení plánovaných investic jen na
ty nejnutnější. Jedním z konkrétních závěrů dohod uvnitř VHS proto
byl i dvojnásobně redukovaný plán akcí na příští roky. Každý musel
od některých svých záměrů ustoupit – VHS, města, obce i provozovatel majetku. Společný ústupek jen na to nejnutnější investiční minimum samozřejmě nic nezměnil na dlouhodobě známé negativní
skutečnosti, kterou je, bohužel, každoroční stav, kdy opět nebudeme
schopni dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací“.
Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km
kanalizací a 130 objektů na vodohospodářských sítích. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že je i na našem území celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém
století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral.
Přesto věříme, že se budeme i v roce 2017 chovat velmi odpovědně vůči příštím generacím a zrealizujeme nejpotřebnější obnovu našeho majetku.
V největším městě našeho svazku - v Turnově - připravujeme řešení havarijních stavů vodovodů na Károvsku a dokončení rekonstrukce
areálu vodojemů ve stejné oblasti. Klíčovým požadavkem města na
obnovu komunikací spojenou s naší přeměnou sítí je pro rok 2017
Pekařova ulice. Dílčí úsek obnovy kanalizace nás čeká v chodníku pod
Dioptrou a máme za cíl několik obdobných menších dílčích aktivit
na území celého města.
V druhé polovině roku pak chceme zahájit co nejvíce z připravených klíčových rozsáhlých staveb, kterými jsou: rekonstrukce rozvodných a výtlačných řadů na průmyslové zóně Vesecko, obnova klíčového areálu vodojemů v Ohrazenicích, rekonstrukce úpravny vody
v Nudvojovicích, nutná modernizace čistírny odpadních vod u zastávky ČD nebo obnova vodohospodářských sítí v Nádražní ulici i v navazujících lokalitách. U těchto rozsáhlých akcí je vždy klíčem získaná
základní dotace, bez níž bychom nebyli schopni vyřešit financování.
I v dalších městech připravujeme zásadní projekty pro intenzifikace
ČOV a několik akcí na obnovu sítí v městských komunikacích. Největší
akcí příštích tří let bude ve spolupráci s Libereckým krajem a při využití
evropských i národních dotačních prostředků rekonstrukce vodovodního přivaděče Bátovka a odkanalizování Dolních Štěpanic. Rozsáhlé budou i rekonstrukce obou sítí v Žižkově ulici v Jilemnici nebo na
Karlovském náměstí v Lomnici nad Popelkou. V příštím roce budeme
však nejvíc akcí realizovat na Semilsku. Čeká nás rekonstrukce sítí
a obnova komunikace v ulicích: Wolkerova, I. Olbrachta, kpt. Jaroše,

v nové bytové zóně Za Policií a v ulici Antala Staška v Semilech. Přestavíme mimo jiné i důležitý vodojem „14. Pomocníků“, který se nachází
u silnice směrem na Vysoké nad Jizerou. Na jaře dokončíme výstavby
vodojemů pro lokalitu Komárov na Kozákově a pro obec Rakousy. Jejich existence zabezpečí dostatek vody i pro stále aktuálnější období
sucha. V Rakousích navazujeme na výstavbu vodojemu rekonstrukcí
další úseků více jak sto let starých vodovodů. Nový vodovod bychom
měli přivést do lokality Vilémov v Rokytnici nad Jizerou.
Města nezapomínají ani na nové bytové zóny – ty chtějí zasíťovat
v Lomnici nad Popelkou, v Turnově, v Rokytnici nad Jizerou i v Jilemnici. Koncepčním tématem číslo jedna, a největší připravovanou akcí
zároveň, pak pro nás bude i nadále projekt „Optimalizace vodárenské
soustavy města Jilemnice“. Novým významným projekčním počinem
pak budou rekonstrukce sítí v pěti klíčových komunikacích v Turnově, projekty rekonstrukcí dalších dosloužilých vodojemů na Semilsku,
v Turnově i v Lomnici nad Popelkou nebo delší dobu odkládané projekční řešení nové ČOV v Líšném.
Provozní důležitost číslo jedna má snaha o nalezení dalšího zdroje vody poblíž úpravny pitné vody v Příkrém pro Semilsko. V první
polovině roku provedeme průzkumné vrty v okolí úpravny. Podle
úvodních studií máme docela vysokou šanci vodu nalézt. Ta by díky
následným investicím v roce 2018 mohla doplnit potok Vošmendu –
dnešní hlavní zdroj pitné vody pro Semilsko, v kterém teče v létě stále
méně a méně vody. Provozní prioritou jsou pak také modernizace
prvků automatického řízení na dalších 20 objektech, realizace nové
úpravny vody v Loučkách nebo odpovídajícího přístupu k vodojemům
v Benešově u Semil.
Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí v roce 2017 je však
stále zřejmé, že klíčovým úkolem VHS je obnova existujícího majetku. Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko
méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat
současně všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je
pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší
kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho
stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. potřebnou jistotu mnohaletého
provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní
činnost a procesní postupy. A společně s nimi například stanovujeme
pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu
vodoměrů a dosloužilých čerpadel, hledáme technologická vylepšení
různých provozních postupů nebo našich dílčích činností při obnově
majetku apod.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
Kontakty na VHS Turnov:
 Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 194, mobilní 737 204 255,
e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
 Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov, tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165, e-mail:
cervova@vhsturnov.cz

Domov důchodců informuje
POVÁNOČNÍ SHRNUTÍ
Během vánočních svátků, které jsou časem setkávání a trávení
chvil s rodinami, a které jsou mnohdy obtížné pro mnoho lidí, jsme se
snažili zpříjemnit volné chvíle i našim klientům.
V posledním týdnu před Vánoci proběhla tradiční vánoční posezení klientů na jednotlivých odděleních – při pěkné hudbě jsme zpívali
koledy, a nejen ty, při spoustě dobrot, které si klienti napekli, a ve společnosti rodin a známých, za jejichž přítomnost velice děkujeme.
A ani na náš Domov nezapomněl Ježíšek a každý z klientů byl obdarován malým dárečkem. Za dárečky opět moc děkujeme paní Pod-
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zimkové a jejím malým i velkým pomocníkům a dětem z MŠ Zámecká
v Jilemnici za krásná přáníčka.
Za příjemná zpestření vánočního času v podobě vystoupení také
děkujeme dětem ze ZUŠ v Jablonci nad Jizerou a kapele New Ole Band
ze Zlaté Olešnice a okolí.
Zároveň Vás zveme na další Josefovskou zábavu, která se uskuteční pravděpodobně 22. března od 14 hodin v našem Domově.
Kolektiv DD

2-3/2017

Rokytnický zpravodaj

Zpráva o činnosti JSDHO Rokytnice nad Jizerou za rok 2016
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou
má 29 členů. Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1 a JPO III/1.
V roce 2016 zasahovala naše jednotka v 51 případech. Z toho
v 14 případech mimo hasební obvod, tj. 27,5 %.
Rozdělení událostí dle specifikace:
 požáry 11 případů
 dopravní nehoda 15 případů
 technická pomoc 22 případů
 prověřovací a taktická cvičení 1 případ
 planý poplach 2 případy
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.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

2.1.
5.1.
15.1.
17.1.
19.1.
26.1.
28.1.
1.2.
4.2.
29.2.
14.3.
25.3.
27.3.
4.4.
20.4.
26.4.
29.4.
8.5.
20.5.
28.5.
17.6.
18.6.
23.6.
25.6.
26.6.
27.6.
3.7.
22.7.
24.7.
1.8.
3.8.
18.8.
19.8.
21.8.
14.9.
17.9.
28.9.
29.9.
4.10.
4.10.
19.10.
17.11.
27.11.
28.11.
1.12.
1.12.
1.12.
2.12.
11.12.
22.12.
22.12.

dopravní nehoda
požár
technická pomoc
dopravní nehoda
technická pomoc
technická pomoc
požár
dopravní nehoda
dopravní nehoda
technická pomoc
požár
dopravní nehoda
technická pomoc
dopravní nehoda
požár
technická pomoc
technická pomoc
dopravní nehoda
dopravní nehoda
technická pomoc
technická pomoc
požár
technická pomoc
požár
dopravní nehoda
dopravní nehoda
požár
požár
dopravní nehoda
technická pomoc
dopravní nehoda
dopravní nehoda
technická pomoc
dopravní nehoda
požár
požár
technická pomoc
planý poplach
technická pomoc
technická pomoc
planý poplach
prověřovací cvičení DN
dopravní nehoda
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
požár
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Rokytnice
Harrachov
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Vilémov
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Jablonec n. J.
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Jablonec n. J.
Vilémov
Rokytnice
Vilémov
Rokytnice
Rokytnice
Poniklá
Hradsko
Vilémov
Paseky n. J.
Jablonec n. J.
Jablonec n. J.
Rokytnice
Harrachov
Hradsko
Rokytnice
Jablonec n. J.
Jilemnice - Hrabačov
Rokytnice
Rokytnice
Františkov
Vilémov
Vilémov
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Vilémov
Vilémov
Rokytnice
Vilémov
Liberec
Jablonec n. J.

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 529 hodin,
z toho:
 99,5 hodiny u požárů,
 201 hodin u dopravních nehod,
 194,5 hodiny u technických pomocí,
 prověřovací cvičení 13,5 hodiny,
 planý poplach 20,5 hodiny.
Kromě zásahové činnosti jednotky je nezbytná též odborná příprava všech členů. V roce 2016 bylo prováděno školení členů jednotky,
a to při pátečních schůzích dle plánu. Strojníci začátkem roku absolvovali školení k získání osvědčení profesní způsobilosti řidiče. V dubnu jednotka prošla dvoudenním školením první pomoci, kterou pro
nás pomohl zorganizovat Vašek Ulrich ze záchranné služby. V květnu
se čtyři členové jednotky zúčastnili krajského kola ve vyprošťování.
V listopadu se velitelé zúčastnili cyklického školení pořádaného HZS
v Jilemnici. V říjnu byli noví členové výjezdové jednotky, slečna Alena
Mrázková a pánové Martin Škába a Tomáš Šimůnek, na základním
kurzu včetně nosičů DT v Bílých Poličanech. Pro rok 2017 počítáme,
že vyšleme jednoho člena jednotky na velitelský kurz a dva členy
na strojnický kurz.
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.
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 u té starší, včetně nákupu zásahové výstroje pro
nové členy jednotky.
Co se týká vybavení jednotky mobilní požární technikou, tak se
během posledních tří let situace výrazně zlepšila. Dopravní automobil AVIA nahradil v roce 2015 Ford Transit a v roce 2017 se podařilo nahradit cisternový automobil Liaz vozidlem Scania. Toto nové
vozidlo bylo jednotce slavnostně předáno 21. ledna 2017. Jedná se
o vozidlo, které oproti LIAZ má o 1.500 litrů více vody, ale hlavně
je to moderní technika ve všech oblastech. Nejhorší je nyní situace
s druhou CASkou, Tatra 148 je stará více jak 30 let a i když byla v roce
2005 provedena částečná repase nástavby, je s vozidlem stále více
problémů a je nutné každý rok vkládat více finančních prostředků
do jeho oprav. Členové jednotky jsou také nuceni věnovat těmto
opravám více času. Přitom díky horskému terénu a nedostatku vody
je pro hašení vozidlo s velkým objemem vody pro naši jednotku nepostradatelné. Situaci je nutné v budoucnu také řešit.
V roce 2016 byly pořízeny za přispění Libereckého kraje svítilny,
lanový naviják, detektor plynů a elektrické kalové čerpadlo.
SDH v roce 2016 koupilo do výjezdových vozidel z prostředků vydělaných na akcích odsávač kouře, barely na Vapex a oranžová světla.
Město dále v roce 2016 koupilo klíny Zumro, koše na hadice, lékárnu, kufry do nové CAS a 6x PS II.
Závěrem mi dovolte,
abych Vám všem popřál v roce 2017 jen to dobré.
Zdeněk VOLF
velitel JSDHO Rokytnice nad Jizerou
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ZDRAVOTNÍ O
 ŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Nabízíme vám:

SOCIÁLNÍ PÉČE

Kvalitní odbornou péči při ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných bez omezení věku a druhu onemocnění v součinnosti
s rodinou.
Zdravotní péče indikovaná lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami.
Potřebujete-li naši pomoc, obraťte se
na:
1. svého lékaře
2. městský úřad
3. přímo na nás.
OKRUH PŮSOBNOSTI SLUŽBY
Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
Roprachtice a obce přilehlé
CÍLE SLUŽBY
Pomocí individuálního přístupu zajistit
občanům dostupnou terénní pečovatelskou
službu v terénu horských měst spravovaných
Domácí zdravotní ošetřovatelskou péčí.
Poskytovat kvalitní a odbornou službu
personálem, který je řádně průběžně školen a vybírán k této službě. Zajistit důvěru
a spokojenost uživatelů. Co nejdéle udržet,
obnovit, podpořit sebeobsluhu a soběstačnost v možných úkonech.
Respektovat a podporovat dosavadní
způsob života ve vlastním prostředí, pružně
reagovat na změny potřeb uživatelů.
Zajistit dobrou informovanost o našich
službách.
Pomáhat uživatelům udržet si soběstačnost.

Cílová skupina pečovatelské služby:
Hlavními uživateli jsou převážně SENIOŘI,
a to:
1) Senioři nad 65 let věku, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením
2) Zdravotně postižení, kterým byl přiznán
invalidní důchod
3) Senioři se stařeckou demencí v počátečním stádiu, pokud je neomezuje v soběstačnosti a jsou schopni soužití s jinými
osobami.
4) Senioři a zdravotně postižení vozíčkáři,
pokud nejsou omezeni v soběstačnosti.
5) Senioři a zdravotně postižení s částečným smyslovým postižením, pokud je
neomezuje v jejich soběstačnosti.
6) Pečovatelská služba se poskytuje těm
seniorům a zdravotně postiženým, kteří
si bez pomoci jiné osoby nedokáží zajistit základní životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé
bydliště nebo jsou zdravotně stabilizováni v oblasti působnosti Domácí zdravotní ošetřovatelské péče a potřebují
dále pečovatelskou službu.
Nabízené činnosti
 pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc
při přesunu na lůžko nebo vozík)
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele, pomoc při péči o vlasy
a nehty, pomoc při použití WC)
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možnost dovozu oběda,

pomoc při přípravě jídla nebo pití, příprava a podání jídla a pití)
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
(udržování domácnosti, zajištění velkého
úklidu, praní a žehlení prádla, donáška
vody a otopu, nákupy a pochůzky)
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – možnost odvozu
nebo doprovodu (pedikúra, kadeřnictví,
lékař, úřady)
Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje a výše uvedených
obcí.

Služba je poskytována na zákl. z. č. 108/2006
Sb. a cenové vyhlášky 505/2006 Sb. Jsme poskytovatel soc. služeb ve veřejném hospodářském
zájmu dle §10, odst.1, písm.d) Zák. 250/2000 Sb.

ZDRAVOTNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Poskytované činnosti
 Aplikace injekcí, podávání léků.
 Odběry krve a ostatního biologického
materiálu.
 Převazy po úrazech a operacích.
 Ošetření a převazy bércových vředů.
 Léčba a prevence dekubitů.
 Péče o diabetiky, sledování aplikace inzulínu.
 Cévkování, výplachy.
 Ošetření katetru, stomií.
 Ošetřovatelská rehabilitace.
 Péče o onkologicky nemocné.
 Další výkony dle ordinace lékaře
ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.
Horní 590
512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 03781224
Tel: 603 319 566 – jednatel společnosti
www.cerna-domacipece.cz

AKTIVITY SDRUŽENÍ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČESKÁ LÍPA o.p.s.
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. si dovoluje pozvat
všechny zájemce na „2. Masopustní ples (ne)jen pro zdravotně postižené“, který se bude konat v sobotu 18. března 2017 od 19:00 hodin
v sále Centra Babylon v Liberci.
K tanci i poslechu Vám zahrají Country Gang Cvikov a Vokokál
band Liberec, vystoupí soubor Taneční a pohybové školy ILMA Turnov. Plesem Vás provede Karel Marcolli - moderátor a kouzelník.
Vstupné - držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P - 200,- Kč, ostatní 250,- Kč.
Doprava v rámci Libereckého kraje zajištěna. Zájemci se musí přihlásit
u E. Zemanové – 723 594 459.
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádá ve dnech
7. – 9. 4. 2017 ozdravně-edukační víkendový pobyt pro rodiče (prarodiče) s dětmi od 7 let, seniory a osoby se zdravotním a kombinovaným postižením v penzionu Nový mlýn ve Starých Splavech. Cena
pobytu: 1.300,- Kč pro členy organizací ZP, pro ostatní 1.500,- Kč. Přihlášky a bližší informace u E. Zemanové – 723 594 459, Z. Zahrádkové
– 606 161 859.
JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ seniorů a osob se zdravotním postižením se bude konat ve dnech 10. – 13. 4. 2017. Součástí výstavy je
i soutěž „O nejkrásnější velikonoční zahrádku“. Výrobky na výstavu
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 ůžete dodávat v týdnu od 2. 4. – 6. 4. 2017 do Komunitního centra,
m
Školní 213, Česká Lípa. Výstava bude otevřena: pondělí 10:00 - 16:30;
úterý, středa 9:00 – 16:30, čtvrtek 9:00 – 12:00 hod.
 Bližší informace na tel. 723 594 459 nebo 606 161 859.
 Informace o organizaci najdete na www.stp-ceska-lipa.webnode.cz
Budeme se těšit na setkání s Vámi při některé z aktivit.
za STP Č. Lípa o.p.s. Eva Zemanová, Zdenka Zahrádková
2-3/2017

Rokytnický zpravodaj

Základní škola Rokytnice nad Jizerou

Lyžařský výcvik třídy 5. A
Proběhl v týdnu 9. 1. – 13. 1. 2017 za ideálních sněhových podmínek v areálu Studenov.
Zúčastnilo se ho 22 žáků pod vedením třídního učitele Radka Dostála, paní učitelky Ing. Ivy Gebrtové a instruktora z lyžařské školy
pana Hynka Majora – tím začínám poděkování nejen jemu, ale i provozovateli vleku Spartak Rokytnice a vstřícné obsluze, skiservisu
Udatný – jmenovitě J. Pacholíkovi a M. Vaškovičovi, dále vleku „Pařez“ – p. Palmovi a p. M. Fojtovi za poskytnutí teplého občerstvení.
V plánu jsou lyžařské závody v obřím slalomu pro I. a II. stupeň naší školy.
Mgr. R. Dostál

Lyžařský výcvik speciální třídy
V týdnu od 16. do 20. ledna 2017 vyrazili žáci speciální třídy na lyžařský výcvik. Lyžovali jsme na vleku Pařez pana Palmeho. Lepší počasí
a sněhové podmínky jsme si nemohli přát. Tento týden by nebyl tak hezký bez ochoty a podpory pana Palmeho, který nás nechal lyžovat celý
týden zdarma. Velké díky patří i obsluze vleku za vstřícný přístup k nám. Dále děkujeme panu Udatnému, který nám zapůjčil lyžařské vybavení
za skutečně symbolickou cenu a za možnost uložení lyží na celý týden.
žáci a učitelky speciální třídy

Projekt „Dětský úsměv“
Od začátku roku 2017 probíhá v naší škole projekt „Dětský úsměv“. Je to vzdělávací
program zaměřený na ústní hygienu a prevenci kazivosti zubů u dětí. Jedná se o hlavní
projekt Českého zeleného kříže – posláním
této organizace je co nejrychlejší uvádění
poznatků preventivního lékařství do každodenní praxe a účinná osvěta vedoucí k vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví. Projekt
je podpořen v programu česko-švýcarské
spolupráce.
Rokytnický zpravodaj

2-3/2017

Rodiče všech dětí naší školy byli osloveni a mohli se rozhodnout, zda se jejich dítě
projektu zúčastní. Mohu s radostí říci, že až
na několik málo výjimek se téměř všechny
děti do projektu přihlásily.
Vždy 1× za měsíc proběhne v každé třídě
na 1. i na 2. stupni praktická beseda s odborníky na dentální hygienu – do konce školního
roku tedy celkem 6 besed v každé třídě.
Tyto besedy a balíček, který děti dostanou (pouzdro s kartáčkem a pastou, notýsek), zajišťuje ČZK za 300,- Kč na jedno dítě.
Naše děti zaplatí ale jen 100,- Kč. Na zbylou
část poplatku totiž rovnou mírou přispěla

pí MUDr. D. Zajícová a Město Rokytnice nad
Jizerou.
Chceme tedy touto cestou poděkovat
paní MUDr. Daniele Zajícové, která jednak
zajistila spolupráci a kontakty s Českým zeleným křížem a navíc každému dítěti přispěla na projekt částkou 100,- Kč.
Stejně tak děkujeme Městu Rokytnice
nad Jizerou, které každému dítěti přispělo
rovněž částkou 100,- Kč.
Věříme, že projekt se vydaří, splní svůj
účel a proběhne ke spokojenosti všech.
B. Z.
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Mateřská škola Horní Rokytnice
Měsíc leden probíhal ve sportovním duchu
Díky bohaté sněhové nadílce jsme mohli 2. týden v lednu uspořádat ve ski areálu Modrá Hvězda lyžařský výcvik. V pondělí bylo 17 nelyžařů, na konci týdne zbyli díky super instruktorům, kteří děti bezvadně motivovali, pouze čtyři. Celý týden jsme si s dětmi, jak se patří, užili,
vyvrcholením pak byly páteční závody, které proběhly za obrovského
fandění rodičů, prarodičů a ostatního příbuzenstva.
Tímto bychom rádi poděkovali:
 bratrům Martinovi a Petrovi Langerovým za umožnění bezplatného lyžování v jejich ski areálu
 instruktorům Major ski a Yetti ski za jejich pozitivní a motivační
přístup k dětem
 vlekařům za jejich ochotu, úsměv a trpělivost
 p. Zdeňku Kubíčkovi za jeho každodenní vynikající hrnec čaje a letos jako bonus upečenou buchtu
 rodičům, kteří pomáhali s oblékáním, odvozem a na kopci.

MOC A MOC DĚKUJEME, CENÍME SI VÁS VŠECH!!!

Sportovní miniolympiáda mateřských škol
Podkrkonoší
27. 1. 2017 naše školka pořádala 2. ročník Sportovní miniolympiády mateřských škol Podkrkonoší. Tuto akci zaštiťuje Všeobecná zdravotní pojišťovna a naším patronem se stal Filip Trejbal, juniorský mistr
světa ve slalomu. Olympiády se zúčastnilo 6 mateřských škol, které
byly rozděleny do dvou skupin. První skupina MŠ Semily, Jablonec nad
Jizerou, Vysoké nad Jizerou soutěžila od 9 hodin, od 10 hodin nastoupily MŠ Harrachov, Dolní a Horní školka Rokytnice nad Jizerou. Dětí
se po přivítání ujali trenéři, kteří provedli rozcvičku a s dětmi posléze
absolvovali různé disciplíny – skok daleký, vysoký, překážková dráha,
hod do dálky a na cíl. Nakonec všechny děti vystoupily na stupně vítězů, převzaly medaili za 1. místo a plno hodnotných cen. Následovalo
občerstvení ve formě miniřízečků a ovoce. Akce se velmi povedla a už
se těšíme na jaro, kdy bude s trenéry probíhat „ŠKOLA SPORTU“.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, bez nichž by se takto
rozsáhlá akce nemohla uskutečnit:
 Městu Rokytnice nad Jizerou za příspěvek na dopravu a organizaci
 Spartaku a.s. za bezplatné poskytnutí haly
 p. Lukáši Tošovskému za jeho super raut
 firmám EMBA, AUTO KELLY a restauraci Hermína Paseky za
poskytnutí sponzorských darů

VELKÉ DÍKY!!!

Pronajmu zrekonstruovaný byt 1+kk, v Dolní Rokytnici, světlý, v 1. patře zrekonstruovaného cihlového domu s upra-

veným okolím, celkem 36 m2, WIFI, SAT. Čistý nájem 4 000,- Kč/ měs., k tomu služby (pro 1 osobu cca 1.500,- Kč vč. topení,
cena za el. v bytě není započtena – platí si nájemník sám – cca 700,- Kč/měs.). Max dvě osoby. Zvíře pouze po domluvě. Nutné
složení vrat. kauce ve výši tří měs. plateb. Nutné reference a fin. zabezpečení. Pouze pro dlouhodobé trvalé bydlení.
Kontakt na majitele: tel. 605 419 899 nebo mail: iti@volny.cz
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Rokytnický zpravodaj

Mateřská škola Dolní Rokytnice

Jsme sportovně turistická školka – lyžujeme dál až do března, kdy
se chystáme zakončit sezónu karnevalem na lyžích.

Lyžařský kurz
Ve dnech 9. 1. – 13. 1. 2017 měla naše školka lyžařský výcvik, na
který se přihlásilo 43 dětí starších 4 let (tato věková hranice je ze zdravotních a bezpečnostních důvodů).
Výcvik se tradičně konal ve Ski areálu Udatný a byl zakončen obřím
slalomem. Všichni jsme si dojeli pro zlatou medaili, diplom, fidorku
a plyšáka.

Děkuji za skvělou přípravu a organizaci vedoucí kurzu paní učitelce
Janě Votočkové a celému kolektivu školky za velké nasazení, bez kterého by kurz nemohl být realizován.
PaedDr. Eva Maloňová – ředitelka MŠ

Děkujeme:
 I. Hrbkovi: za již tradiční pomoc při uspořádání závodu
 Ski areálu Udatný: za symbolické ceny
 Letošní rok byl velice obtížný při zajištění lyžařských instruktorů.
Oslovili jsme více lyžařských škol, pouze některé měly možnost
nám poskytnout bezplatnou výuku, proto velice děkujeme těmto
lyžařským školám:
MOUNTAIN BASE
ROKY Ski School
JPK, Classic ski school
 a všem vlekařům za trpělivý přístup k začínajícím lyžařům.

Dům dětí a mládeže Pod Střechou
K+M+B+2017
Uteklo to jako voda v rokytnickém potoce a opět je tu začátek ledna, přišel předvečer svátku Tří králů a Rokytnicí začali obcházet TŘI
KRÁLOVÉ, letos v netradičním složení (Kašpar – Jaroslav Hloušek,
Melichar – Ladislav Marek a Baltazar – Václav Šír), aby sousedy potěšili koledami a na veřeje jim posvěcenou křídou napsali K+M+B+2017,
aby požehnali „podepsanému“ domu.
Počasí zrovna koledovací obchůzce nepřálo, ale přesto koledníci
v ykoledovali od rokytnických sousedů úctyhodnou částku, z níž nám
pan Karel Vrána přinesl 11.000 Kč.
Moc si daru Tří králů (potažmo i rokytnických občanů) vážíme a dar
použijeme jako obvykle na uspořádání Dne dětí v areálu přírodního
divadla.
Přejeme všem příjemné vykročení do nového roku a i v novém roce
můžete nabídku DDM sledovat na www.ddmrokytnice.cz, příp. na facebooku.
Za DDM Markéta Šmídová

Prosinec v DDM »
Rokytnický zpravodaj
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Skiareál Spartak Rokytnice, konečně pořádná zima
Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že máme k dispozici dostatečné množství informačních letáků pro Vaše hosty. V případě Vašeho zájmu o tyto letáky nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@skiroky.cz nebo na tel.:
+420 731 100 189.
Ukončení zimní lyžařské sezóny, neboli SNOWEND, ve skiareálu Horní Domky plánujeme předběžně na neděli 2. dubna.
Do té doby nás ale čeká ještě spousta lyžařských dnů, závodů
a akcí. Jsou před námi ještě 3 kola veřejných závodů o super cenu
ROKY OPEN CUP. Kalendář závodů je dostupný na oficiálních stránkách skiareálu. V rámci veřejných závodů je vždy připraveno testování lyží zdarma a sem tam i něco ochutnáme :-) O akcích v areálu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek
www.skiroky.cz.
Když jsme na konci listopadu připravovali článek do prosincového
vydání Rokytnického zpravodaje, byli jsme plni očekávání, co ta letošní zima přinese. Zahájení sezóny ve skiareálu Horní Domky proběhlo
dle plánu v pátek 16. prosince. V období vánočních svátků nevládlo
právě příznivé počasí, ale začátek ledna přinesl obrat k lepšímu. Díky
příznivým klimatickým podmínkám a vydatné sněhové nadílce jsme
7. ledna otevřeli oblíbenou sjezdovku FIS ve skiareálu Horní Domky
a také skiareál Studenov, který je závislý převážně na přírodním sněhu, je v neomezeném provozu.
Dá se tedy říci, že letošní zimní sezóna zatím předčila naše očekávání a těšíme se z hojné návštěvnosti.
Pro návštěvníky skiareálu Horní Domky je letos k dispozici řada nových doplňkových služeb. Lyžaři hojně využívají služeb nové půjčovny
lyží a ski servisu a postupně si zvykají také na další služby, jako hlídání
dětí nebo úschovu lyžařského vybavení s možností servisních služeb.
Služba úschovny s možností ski servisu poskytuje výhodu
zejména lyžařům, kteří zavítají do Rokytnice na vícedenní pobyt. S lyžemi už ani krok navíc, večer uschovají, ráno vyzvednou
a mohou si rovnou objednat i servis lyžařského vybavení, který
do druhého dne zajistíme. V případě využití úschovy v kombinaci
se servisem odečítáme 50 Kč z celkové ceny služeb. Věříme, že
tato služba zpříjemní Vašim hostům pobyt, zvláště pokud nejsou
ubytovaní v přímém dosahu lyžařského střediska.
Letos máme ve skiareálu Horní Domky nového dodavatele gastro
služeb, který zajišťuje občerstvení v restauraci Černý potok a v bufetech u lanové dráhy na Lysou horu, U Zalomeného a na Kaprunech.
Zatím jsme v souvislosti s novým provozovatelem stravovacích zařízení zaznamenali převážně pozitivní ohlasy. A také pár negativních, ale
ty budou vždy. Sto lidí, sto chutí…

Pevně věříme, že příznivé klimatické podmínky vydrží a těšíme se
spolu s Vámi na zbytek lyžařské sezóny!
Tým pracovníků Spartak Rokytnice, a.s.

Výběrové řízení na post člena představenstva
a člena DR Spartak Rokytnice, a.s.
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení míst člena představenstva a dozorčí rady Spartak a.s.
Uchazeči musí podat přihlášku elektronicky i písemně.
Písemnou přihlášku zasílejte na adresu nebo doručte do kanceláře
TJ Spartak:
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.
		
Horní 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
		
mail: info@spartak-rokytnice.cz
nejpozději do 15. 2. 2017 do 12:00 hodin
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) kontaktní spojení (telefon, e-mail) uchazeče,
f) datum a podpis uchazeče,
g) označení, zda se uchází o místo v představenstvu nebo v DR
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
a) strukturovaný životopis
b) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
c) motivační dopis
Uchazeč musí splňovat následující požadavky:

Postupně se „rozjíždí“ také skibusy z Prahy – Černého Mostu, které
vozí lyžaře z Prahy a Mladé Boleslavi od středy do neděle přímo pod
sjezdovky na Lysé hoře.

plnoletost
bezúhonnost

Pokud nás letos něco opravdu trápí, pak je to chování některých
neukázněných lyžařů a snowboardistů, kteří přes zákaz a četná upozornění jezdí mimo vyznačené sjezdové tratě. Jejich zájem o freeride
ve volném terénu nám způsobuje řadu problémů, protože vrchní
část skiareálu na Lysé hoře se nachází v první chráněné zóně Krkonošského národního parku a porušování přepravního řádu ze strany
návštěvníků ohrožuje nejen přírodní bohatství pro budoucí generace,
ale také provoz našeho skiareálu. Rádi bychom touto cestou požádali majitele ubytovacích zařízení, aby o této problematice mluvili se
svými hosty. Je velmi důležité, aby návštěvníci Rokytnice chápali, že je
v tomto směru naše středisko výjimečné, a pokud nechtějí jeho provoz ohrozit, měli by ctít pravidla lyžování na Lysé hoře. Děkujeme Vám
za součinnost…

znalosti ohledně provozu lyžařského střediska s dlouhodobou vizí
rozvoje
celková orientace v lyžařském průmyslu
dobrá orientace v ekonomických, technických a hospodářských otázkách
dobré organizační a komunikační schopnosti
orientace v marketingu a jeho využití pro provoz lyžařského střediska
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VÝHODOU:

Veškeré náklady vyplývající z požadavků na výběrové řízení nese
uchazeč. TJ Spartak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
V Rokytnici nad Jizerou 16. 1. 2017

Martin Riedl – vr.
předseda TJ Spartak
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Občanské sdružení MAS
Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro Jilemnicko
Projekt má za sebou první necelý rok působení v regionu. Co se
podařilo? Připomeneme-li si, že úkolem projektu je budování spolupráce a partnerství aktérů předškolního, školního a mimoškolního
vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání regionu, můžeme konstatovat, že se projekt úspěšně rozbíhá.
Podněcujeme spolupráci
Svou činnost zahájily pracovní skupiny, aktivní lidé, kteří se sešli
již při debatách a veřejných jednáních k MAP. Paní učitelky pracovní
skupiny Mateřské školy se setkaly na podzim na výborném semináři
dr. Kaslové, věnovaném tématu Matematické pregramotnosti. Zde
také navrhly další témata vzdělávání, ve kterých budou pokračovat
od ledna 2017.
Pracovní skupina Neformální vzdělávání a volný čas se sešla na
podzim dvakrát. V pestrém zájmovém zastoupení (hasiči, skauti,
muzea, knihovny, Informační mládežnické centrum Jilemnice) si popovídali o problémech a potřebách, které jejich činnosti doprovázejí.
Na druhém setkání již dospěli k námětům na aktivity (projekty). Jako
příklady můžeme jmenovat propojení výuky s činností knihovny (čtenářské kluby v ZŠ), propojení muzejních expozic a programů s polytechnickou výchovou v ZŠ (školy v muzeu, řemeslné dny pro vybrané
děti), společný web vzdělávacích neziskovek.
Dalšími připravovanými aktivitami, které napomáhají nastartovat
spolupráci, jsou plánované semináře a březnová konference pro ředitele škol a oborová setkávání pedagogů škol.
A protože i děti jsou účastníkem vzdělávání, oslovíme i je projektem Škola snů. V kolektivu třídy mají možnost vypracovat svou představu ideální školy a představit ji veřejnosti.
Tým MAP při práci s aktéry vzdělávání v regionu nezapomíná ani
na aktivity s vazbou na zvolené priority a opatření Strategického dokumentu MAP, což se odráží zejména v činnosti pracovních skupiny

(matematická a čtenářská gramotnost, polytechnická výchova). Debatuje se o formách případné spolupráce škol s firmami, vybudování
excelentního prostoru atd.
Velkým tématem současného školství i projektu MAP je Inkluze
(povinné opatření MAP), které se dotýká ZŠ, MŠ i neformálního vzdělávání. Pro všechny aktéry iniciujeme rychlou nabídku workshopů,
školení a seminářů. Domácí zkušenosti a zkušenosti externistů budeme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Semily
sdílet formou kulatých stolů.
Nabízíme vzdělávání
Projekt MAP nemá nahradit systémové vzdělávání, ale nabídnout
ukázky a ochutnávky k tématům, diskutovaným v projektu. V říjnu
proběhl ve spolupráci s poradnou informativní seminář k Inkluzi
pro ředitele škol. Z debat, individuálních hovorů, dotazníků a doporučení vedení školy vznikl Přehled navrhovaných témat vzdělávacích
workshopů a seminářů, z nichž některá budou prostřednictvím kvalitních lektorů představena v území.
Akce:
 6. leden, 14,15 h., ZŠ Poniklá – Charakteristika vnímání času v předškolním vzdělávání (seminář pro MŠ)
 9. leden, 13,30 h., ZŠ Horní Branná – Laborky? Aneb Jak to dělám
já? (oborová diskuse pedagogů ZŠ)
 20. ledna, 17 h., divadlo, Vysoké nad Jizerou – Pavel Kalpakcis:
Jak vést děti k opravdovým hodnotám (přednáška s besedou pro
rodiče)
 23. leden, 14 h., Jilemnice – Komunikace s rodiči – Jak vést třídní
schůzku
 únor Jilemnice – Kritické myšlení (Klub za školou pro rodiče
ap
 edagogy)
 8. březen, ZŠ Rokytnice nad Jizerou – Otevřená škola (konference ředitelů a zřizovatelů škol)

Budoucnost bývalé textilní továrny Seba – Rotextile
Vážení občané města Rokytnice nad Jizerou,
již více než rok je společnost ALFA SYSTEM s.r.o. vlastníkem areálu bývalé textilní továrny SEBA (později Rotextile), který se nachází
uprostřed Vašeho města. Z tohoto důvodu bychom Vás rádi seznámili
s kroky, které jsme již stihli zrealizovat, a zejména s našimi plány pro
budoucí období.
V první fázi jsme provedli nejnutnější kroky, které měly za cíl zamezit další zásadní devastaci objektu. Již na podzim 2015 byla provedena
oprava převážné části střechy hlavního objektu a hlavní přístavby. Zároveň bylo provedeno překrytí nejvíce rozbitých oken, aby se omezilo
pronikání vody do objektu. V roce 2016 byla dokončena oprava střechy a bylo provedeno odkrytí, roztřídění a nadrcení stavebních sutí,
které zůstaly v areálu po předchozích nedokončených demolicích.
Zároveň byla provedena demolice nadzemní části bývalé trafostanice
a vedlejších nevyužitelných přístaveb hlavního objektu.
Dále bylo nutné dořešit majetkoprávní vztahy. Necitlivými kroky
v minulosti byly z původního areálu vyjmuty některé pozemky, čímž
byla významně narušena celistvost a funkčnost celého území (např.
vjezd do areálu patřil jinému majiteli). Všechny tyto majetkoprávní
záležitosti se podařilo během roku 2016 vyřešit a všechny pozemky,
nutné k zajištění funkčnosti původního areálu, byly získány do vlastnictví našich společností.
V průběhu roku 2016 byl proveden stavebně-technický průzkum hlavního objektu a jeho okolí s cílem ověřit technický stav
budovy a existenci podzemních sítí (kanalizace, historický náhon
apod.). Tyto průzkumy jsou nezbytné pro další projekční práce.

Rovněž byla vypracována rámcová studie využitelnosti hlavního
objektu, která vycházela z původních představ našich předchůdců
(multifunkční centrum) a byla upravena s ohledem na naše ekonomické možnosti a rentabilitu jednotlivých částí záměru. Tyto části budou v následujícím období postupně upřesňovány.
Na rozdíl od našich předchůdců Vám nechceme slibovat, že během jednoho až dvou let vyroste v tomto areálu uprostřed Rokytnice
nad Jizerou obrovské centrum včetně nových mnohaposchoďových
staveb a objektů. Tuto vizi považujeme za zcela nerealistickou a ekonomicky nesmyslnou. Postupnými kroky se budeme snažit areál stabilizovat, vytvářet prostory k dalšímu využití a v návaznosti na požadavky dalších partnerů celý záměr upřesňovat a uvádět do života.
V roce 2017 budeme pokračovat v projektové přípravě jednotlivých
kroků, nutných k zajištění funkčnosti areálu a zároveň bude zahájena
postupná oprava hlavního objektu. Zároveň bude proveden průzkum
možného znečištění stavebních konstrukcí, zemin a podzemních vod
závadnými látkami, aby bylo možné jednoznačně vyloučit negativní
vliv na okolí areálu, zejména pak na kvalitu vody v Huťském potoce.
Rovněž bychom rádi na tomto místě poděkovali za dosavadní velmi konstruktivní přístup ze strany vedení města a věříme, že takto
nastavená spolupráce bude i nadále pokračovat.
Na závěr bychom se na Vás rádi obrátili s žádostí o Vaše postřehy
a náměty. Velice rádi zvážíme jakýkoliv realistický námět a uvítáme
Vaše případné návrhy na budoucí spolupráci při využití areálu, který
může být i v budoucnu nedílnou součástí Vašeho města a může přinášet užitek mnoha stranám.
Antonín Stříbrný
Antonin.Stribrny@alfasystem.cz
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 11. 2., 19:30 | Cesty hledání – představení v kulturním domě,
uvede DS Poniklá, vstupné: 80,- Kč
 17. – 18. 2. | Pašeráckej vejkend – akce plná masopustního veselí,
jarmark na Dolním náměstí, sjezd pašeráků a lyžníků v lyžařském
areálu Studenov. Druhý den společný výstup pašeráků a lyžníků
na Lysou horu, soutěže, doprovodný program.
 4. 3. | Český pohár ve skialpinismu – O dřevěného Krakonoše –
areál Horní Domky
 4. 3., 19:30 | Sborovna – představení v kulturním domě, uvede
DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou, vstupné: 80,- Kč
 10. – 12. 3. | Vo zlámanou grešli – na svahu lyžařského vleku
U koupaliště se sejdou lyžníci z celé republiky, aby poměřili svoje
síly v lyžnických disciplínách s historickým vybavením
 18. 3., 19:30 | Paní Piperová zasahuje - představení v kulturním
domě, uvede DS Josefův Důl, vstupné: 80,- Kč
 25. 3., 16:00 | Měla babka čtyři jabka - představení pro děti v kulturním domě, uvede DS Vojan Libice, vstupné: 50,- Kč
 31. 3., 19:30 | Blbiny z ústní dutiny Jaroslava Suchánka s písničkami Pepy Štrosse, vstupné 120,- Kč

 Harrachov
 11. 2., 10:00 | Snow rugby – 1. ročník turnaje rugby na sněhu, přímo pod skokanskými můstky
 11. 3. | Veterániáda 2017 – závod ve skoku na lyžích na K40 a K70
pro kategorie dříve narozených a pamětníků bývalých stylů
 18. 3. | Příjezd Krakonoše – přivítání jara pánem hor a jeho družinou, bohatý kulturně – zábavný program
 21. 3. | Mistrovství ČR v severské kombinaci

 Jablonec nad Jizerou
 11. 3., 19:00 | Koncert Dalibora Jandy a kapely Prototyp – v kulturním domě, jako host vystoupí Jiřina Anna Jandová, vstupné:
500 – 600,- Kč
 18. 3., 20:00 | Maškarní karneval pro dospělé – v kulturním
domě, soutěž masek, zahraje kapela Vichr z hor, vstupné: 90,- Kč

 Vysoké nad Jizerou
 11. 2., 20:00 | Divadelní maškarní bál – soutěž masek, tombola,
vstupné: 70,- Kč
 25. 2., 20:00 | Bál po staru – pořádá Ústav chirurgie ruky Vysoké
nad Jizerou
 11. 3., 18:00 | Ševcovská pohádka – derniéra

 Poniklá
 25. 2., 11:00 – 15:00 | Ponikelskej masopust – na Tuláčkově návsi
v Poniklé, průvod masek, zábava, veselí

 Jilemnice
 19. 2., 17:00 | Princové jsou na draka – divadelní zpracování
slavné televizní pohádky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, uvede
Divadlo F. X. Šaldy, vstupné: 200,- Kč
 22. 2., 18:00 | Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela –
cestopisná přednáška Patrika Kotrby, vstupné: 80,- Kč
 1. 3., 19:30 | Poslední aristokratka – uvede Divadlo Na Jezerce,
v hlavní roli Anna Polívková, vstupné: 390,-/370,- Kč
 2. 3., 19:30 | S nebožtíkem v patách – americká krimi komedie
o tom, jak se zbavit mrtvoly, která se za žádnou cenu nechce nechat pohřbít, vstupné: 260,-/ 240,- Kč
 5. 3., 15:00 | Princezna Koloběžka – činoherní pohádka s písničkami, uvede Liduščino divadlo Praha, vstupné: 60,- Kč
 6. 3., 18:00 | Asijské Rusko od Vladivostoku po Ural a krásy
Bajkalu – dobrodružná cesta tří důchodců z našeho kraje, vstupné:
60,- Kč
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 7. 3., 19:30 | Naštěkaná aneb čtyři ženy v maloměstě – komedie,
uvede DS Nakafráno Turnov, vstupné: 90,- / 70,- Kč
 12. 3., 17:00 | Myslíme jenom na to… – letní příběh o chmelu,
brigádnících a lásce, na motivy filmu Starci na chmelu, vstupné:
90,-/70,- Kč
 13. 3., 19:00 | Bláznivý Petříček – příběh lásky mladého muže,
znuděného všedností a krásné teroristky se odehrává na útěku
před policií, rodinami, ale také před životem. Hrají Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk. Vstupné: 390,- Kč
 19. 3., 17:00 | Slunce, seno, jahody a pár facek – divadelní
zpracování známé filmové předlohy Zdeňka Trošky, vstupné:
100,- / 80,- Kč
 23. 3., 19:30 | Dokud vás smrt nerozdělí (Válka Roseových) –
divadelní představení o rozpadu jednoho partnerského vztahu,
vstupné: 100,- / 80,- Kč
 28. 3., 19:30 | Kytice – jevištní podoba sbírky balad, vstupné:
260,- / 240,- Kč
 30. 3., 19:30 | Hudba: Charlie Chaplin – hudebně divadelní představení, které vzniklo jako pocta Ch. Chaplinovi, jehož 40. výročí
úmrtí si v roce 2017 připomínáme. Čekají nás filmové melodie,
zpěv, tanec, step a hrané scénky. Vstupné: 250,- Kč.

 Semily
 12. 2., 15:00 | Nevěsta bílého medvěda – loutkové představení
pro děti a rodiče
 13. 2., 19:30 | Dialog violy a harfy – účinkují Kristina Fialová
aD
 ominika Ťuková
 14. 2., 19:00 | Bernard Slade: Každý rok ve stejnou dobu –
milostná komedie Divadla Bez zábradlí
 15. 2., 19:00 | Kuba na rozcestí – cestovatelská beseda Zdeňka
Skořepy
 16. 2., 16:30 | Pobaltí – cestovatelská beseda Mgr. Lady Kocourkové
 16. 2., 18:00 | Literární a obrazová křižovatka s Romanem
Karpašem – vyprávění o Jizerských horách
 17. 2., 17:00 | Černá hodinka – večer bez elektřiny, přijďte se
zaposlouchat a dát si k čaji pohádku
 17. 2., 18:30 | Společný koncert pěveckých sborů Jizerka Semily a Gaudium Praha
 22. 2., 16:00 | Husův sbor v Semilech – přednáška Mgr. Petry
Šternové a následná exkurze
 22. 2., 18:00 | 75. pořad cyklu Setkávání – host: Michal Horáček
 26. 2. | Masopust – průvod maškar městem, divadelní představení, občerstvení zajištěno
 28. 2., 17:00 | Kateřina Karásková – Kde ženy vládnou
 1. 3., 19:00 | Čína s batohem nejen po Sečuánsku – cestovatelská přednáška Petra Kvardy a Pavla Chluma
 2. 3., 19:00 | Neil LaBute: Tlustý prase – komedie o životě s kily
navíc
Výstavy v Semilech:
 1. 1. – 30. 5. | Fotografická soutěž – krajinou Semilska
 12. 1. – 26. 2. | Malíři Pojizeří – Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 19. 1. – 26. 2. | Dráteníkův rok - Muzeum a Pojizerská galerie
Semily
 10. 2. – 17. 3. | Jiří Urban: Obrazy a šperky – Státní okresní archiv
Semily

PODĚKOVÁNÍ
Rada starších Církve československé husitské děkuje
r okytnickým „Třem králům” Václavu Šírovi, Ladislavu
Markovi a Jaroslavu Hlouškovi za peněžitý dar pro naši
kapličku v Berlíně.
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PAŠERÁCKEJ VEJKEND
17. – 18. 2. 2017 Rokytnice nad Jizerou

Pátek 17. února 2017
DOLNÍ NÁMĚSTÍ – PAŠERÁCKEJ JARMARK
10.00
Zahájení Pašeráckýho vejkendu
10.30
Loutková pohádka „Jak šel Kuba do pekla“ – divadlo Koloběžka
11.30
Rokytnická kapela ZPOZA HOR
13.00
Krkonošská poudačka a ﬂašinet Martina Hnyka
14.00
Roktnická kapela ZPOZA HOR
15.00
Loutková pohádka „O skřítcích Usínáčcích“ – divadlo Koloběžka
15.45
Vyhlášení soutěže o nejpovedenějšího pašeráka
16.00
Příchod KRAKONOŠE, přivítání pašeráků a pašeraček na Dolním náměstí
16.30
Odchod průvodu na Studenov
Občerstvení zajišťuje SDH Rokytnice nad Jizerou a řezníkovy speciality.

SKIAREÁL STUDENOV
17.00
Hry a soutěže s Horskou službou
17.30
Příchod pašeráků z Dolního náměstí, rozcvička pod vedením pana řídícího
18.00
Výjezd na kopec a ohňová show
18.30
Sjezd pašeráků
19.00
Ohňostroj a volná zábava na sněhu
Občerstvení zajišťuje Horská služba Rokytnice nad Jizerou.
Po dobu doprovodného programu hudba zajištěna.

Sobota 18. února 2017
SKIAREÁL HORNÍ DOMKY
9.00–9.45

Přivítání lyžníků na dolní stanici lanové dráhy Horní Domky
(dobové oblečení, maškarní maska)

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY LYSÁ HORA
10.00–11.00 Sraz lyžníků
11.00–16.00 Pašerácká stezka pro lyžníky
Změna programu vyhrazena.

Kontakt: Městské informační centrum, tel: 481 522 001,
email: infocentrum@mesto-rokytnice.cz

Tradice dětem bez hranic / Tradycje dzieciom bez granic
Město Rokytnice nad Jizerou
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000592

Informace z městské knihovny
Nové knihy
v lednu
Romány pro ženy + psychologické a společenské romány:
»» Keleová-Vasilková – Vůně života
»» Zhřívalová – Šťastní a veselé
»» Potter – Co je nového, kotě?
»» Tůmová – Miluju tě jak svý boty
»» Foley – Kniha ztrát a nálezů
»» Jewell – Dům, ve kterém jsme
vyrůstali
»» Fielding – Zmizení Samanthy
Shipleyové

Nové knihy
v únoru
Romány pro ženy + psychologické a společenské romány:
»» Hartl – Okamžiky štěstí
»» Zadinová – Přežít svou smrt
»» Bečvářová – Copatá máma
»» Moyes – Život po tobě
»» Knoll – Nejšťastnější dívka na světě
»» Gerritsen – Hra s ohněm
»» Roy – Bůh maličkostí
»» Thomas – V divočině
»» Sepetys – Sůl moře
Rokytnický zpravodaj
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»» Sparks – Útěk do samoty
»» Hájíček – Dešťová hůl
»» Andersson – Svévole
»» Volo – Čekám na tebe celou
věčnost
Povídky, fejetony:
»» Divné dny: Láska v pěti novelách
(dar)
»» Čechová – Padaná letní jablka (dar)
»» Procházková – Bílý klaun
»» Na konci apokalypsy (dar)

dary:
»» Drake – Dvorní dáma
»» Benzoni – Marianna
»» Pilcher – Zimní slunovrat
»» Morgenstern – Noční cirkus
Humor a autobiografie:
»» Simon – Sobí bobky
»» Pawlowská – Tři metry vášně
»» Mlynářová – Dáma s prošlou
zárukou
»» Geislerová – P.S.
»» Zibura – 40 dní pěšky do Jeruzaléma (cestopis)

Autobiografie, historické
a životopisné romány:
»» Hořava – Pálenka. Prózy z Banátu
(dar)
»» Černá – Eliška Přemyslovna
»» Girard – Madame Picasso
»» Chauvel – Válečný reportér (dar)
»» Nafísí – Jak jsme v Teheránu četly
Lolitu (dar)
»» Dutcherovi – Vlci u našich dveří
Napětí (detektivky, thrillery,
sci-fi):
»» Vondruška – Nitranská brána smrti
»» Mankell – Neklidný muž
Napětí (thrillery, detektivky):
»» Castillo – Střípky ticha
»» Grisham – Osamělý střelec
»» Bussi – Vážka
»» Deaver – Ocelový polibek
»» Poznanski – Slepí ptáci
»» Dán – Něžná fata morgána
»» Neuhaus – Kdo seje vítr
»» May – Útěk

»» Patterson – Čtrnáctý hřích
»» Grafton – X
»» May – Ostrov Entry
»» Robotham – Amnézie
»» Griffths – Křižovatky smrti
»» Silva – Padlý anděl (dar)
»» Cronin – Přechod (dar)
Populárně naučná literatura
(dary):
»» Hory shora (Jaroš)
»» Co se děje se světem (Cílek)
»» Salvy nad vlnami (Hrbek)
»» Když sloni pláčou (Masson)
»» Leni Riefenstahlová (Bach)
»» D´Andrea – Podstata zla
»» Goldberg – Vražedná léčba
Fantasy a sci-fi pro dospělé:
»» North – Prvních patnáct životů
Harryho Augusta (fantasy pro
dospělé)
»» Adams – Holistická detektivní
kancelář Dirka Gentlyho (humor)
»» Fabian – Hvězda-01

Časopisy, které budou k zapůjčení v tomto roce: Dekor, D-Test, Nové
proměny bydlení, Chatař a chalupář, Interview, Vlasta, Pravý domácí časopis. Psychologie dnes, Krkonoše a Jizerské hory, Simpsonovi
+ Rokytnický zpravodaj, Jizeran a Pasecké čtení (RZ a PČ archivu
jeme). Časopisy se půjčují, tak jako knihy, na 1 měsíc.
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K 31. 12. 2016 má Rokytnice nad Jizerou 2.759 trvale přihlášených obyvatel, z toho je 42 cizinců.
V roce 2016 se do Rokytnice nad Jizerou přistěhovalo 38 obyvatel, odstěhovalo se 60 občanů. V rámci obce se přestěhovalo 48 občanů.
V roce 2016 bylo u našeho matričního úřadu uzavřeno 34 sňatků.
V roce 2016 se narodilo 21 dětí a zemřelo 36 občanů.

Děti narozené v roce 2016:
Kostlánová Viola
Patočka Vendelín
Kaňkovský Sam
Kašparová Štěpánka
Poupa Tomáš
Ságner Jakub
Horn Michael
Voborská Viktorie
Špicarová Nikol
Škoda Hugo
Vocelová Zina
Rijo Kavi
Koláriková Dita
Kašťák Vladimír

Řebíček Jan
Jindřišek Ondřej
Martinková Anna
Volf Adam
Biemann Matyáš
Skrbek Filip
Štěrba Daniel

Nesvadba Josef
Soudil Josef
Kobr Vladimír
Dumková Jarmila
Pochopová Marie
Kratochvíl Václav
Jăckelová Gertruda
Machová Jana
Chlupáčová Lidmila
Echtnerová Lidmila
Tauchmannová Pelagie
Erlebachová Simona
Kobrová Jaroslava
Doubková Jiřina
Poláková Soňa

Občané zemřelí v roce 2016:
Setunská Ludmila
Arpa Silvestr
Kynčlová Alena
Kocourková Ludmila
Hlobilová Marie
Hajna Josef

Vaitová Věra
Doubková Růžena
Hruška Václav
Paulů Hermina
Černá Alena
Metelka Antonín
Humlová Martina
Zuzánek Jiří
Škaloudová Miluška
Kouble Zdeněk
Štěpánková Jaroslava
Holubec Jaroslav
Jindřišek Miloslav
Dohnalová Věra
Kašpar Václav

Životní jubileum slaví v měsíci lednu a únoru 2017
tito naši spoluobčané:
80 let Macháčková Marie
Žalský Miroslav
81 let Wildová Alžběta
Srna Josef
Novotná Anežka
82 let Pavlatová Marie
Lorencová Vlasta
83 let Štěpánková Paula
Kučerová Věra
85 let Rosůlková Soňa

86 let Janoušková Lidmila
Janoušková Marie
87 let Chlumová Jaroslava
Gernert Kurt
Vait Mojmír
Prajslerová Božena
88 let Kmínková Božena
Slavík Václav
Lukešová Božena

89 let Pacholíková Jaruška
Galajda Jan
Patočka Karel
90 let Halamka Zdeněk
Hančilová Věra
Geletičová Julie
Márynková Věra
Štěpánková Marie
94 let Zajíčková Miloslava

Všem oslavencům blahopřejeme!

NOVÉ ADVOKÁTNÍ SLUŽBY
Mgr. Petr Holubička, advokát
V Aleji 282, Semily (modrý dům naproti nádraží ČD)
Tel.: +420 732 944 762 / E-mail: hoIubicka@akholubicka.cz
________________________________________________________________________________________________

Nemovitosti
Kupní a darovací
smlouva
Advokátní
úschova
Vypořádání
spoluvlastnictví

Občanské právo
Náhrada škody
Nájem a bytové
právo
Smlouva o dílo
Vymáhání
pohledávek

Rodinné právo
Rozvod
manželství
Vypořádání
společného jmění
Úprava poměrů
dětí

Trestní právo Pracovní právo
Obhajoba
Zastupování Obchodní korporace
poškozených Změny v obchodních
korporacích
Správní právo
Přestupky
Společenství vlastníků

Ve své advokátní praxi se zvláště věnuji nemovitostem, kde vám mohu nabídnout
mnohaleté zkušenosti s nejrůznějšími formami převodů vlastnického práva nebo se
zřizováním věcných břemen. Pomoci vám ale mohu ve většině právních situací
každodenního života. Schůzku si můžeme sjednat buď e-mailem, nebo telefonicky na výše
uvedených kontaktech. Každý první čtvrtek v měsíci poskytuji právní služby také
v prostorách MÚ Jablonec nad Jizerou (9 - 16, event. dle dohody).
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Prodám či pronajmu
za atraktivní cenu
(600.000 Kč)

nebytový prostor

(40 m2) s p
 říslušenstvím,
v novostavbě na
náměstí v Rokytnici
nad Jizerou, v přízemí
obchodní pasáže.
Vhodné využití jako
kancelář nebo obchod.
Kontaktujte majitele:
rv@email.cz
tel.: 777 343 443
2-3/2017
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Máte slovo
Spadlo z nebe
Nedávno proběhla částí členské základny TJ Spartaku Rokytnice
internetová diskuze prostřednictvím e-mailů, a to na téma ceny členské jízdenky TJ Spartak Rokytnice, a to třeba ve srovnání s poskytnutím finanční výhody na celodenní jízdenku pro pražského frekventanta Skibusu z Prahy. Stávající vedoucí struktury Spartaku Rokytnice ani
trochu neberou ohled na jednu skutečnost, že aby Spartak Rokytnice
mohl stát na svých stávajících pozicích a byl tím, co je, je především
zásluhou mnoha lidí před stávající garniturou. Vedle dřívějšího vedení TJ Spartaku Rokytnice (před rokem 2004) bylo také několik dalších
členů jednoty, kteří se nebáli TJ Spartak Rokytnice podpořit v zastupitelstvu při řešení tehdejší problematiky. Rovněž byla dále podpora v různých odborech státní správy a společenského dění. Jen tak
se Spartak dostal k několika milionovým dotacím, nabytí vlastnictví
50 ha pozemku při ceně cca 1,30 Kč za m2, získání areálu Studenov,
převedení vlastnictví lanové dráhy na Lysou horu, výstavby systému
zasněžování v areálu Horní Domky, výstavba sportovní haly, úprava
hrací plochy fotbalového hřiště a ještě další. Vedle těchto manažerských aktivit a pro další rozvoj bylo potřeba také fyzické práce členské
základny, zejména při výstavbě sportovní haly a zařízení lyžařského
areálu. Na to vše se dnes jaksi pozapomnělo.
Co ale stojí za stávající novou vlnou vedení? Osočující forenzní audit, kde po jeho právním rozboru se vlastně nic nestane, jenom tu
zůstala platba za 240 000,- Kč a to se přece z členské základny už nějak
dostane. Jsou na to přece nástroje. Dále tu byla komise o Studenově
se závěry, které se stejně nedodržují, je klid po velkém humbuku. Na
konferenci se neumí zodpovědět dotaz ve věci hospodářského výsledku nově zřízené půjčovny kol, asi to hitparáda nebyla. A co rozvoj
lyžařských středisek? Studenov má úplnou smůlu. V Horních Domcích
probíhá další rozvoj systému výroby technického sněhu a tras bikeparku. Samozřejmě, nějaké povolení od stavebního úřadu zde přece
nehraje žádnou roli, a že staré tyče vyrobí více sněhu, je také fakt,
což viděl každý, kdo sleduje dění ve středisku. Máme tu také vlastní
provoz lyžařských středisek, kde pan Krakonoš nadělil spousty sněhu.
Zřejmě se s ním umí jednat, což se musí pochválit. Ale ten způsob,

jak se lyžařské areály dnes provozují. Know-how akciové společnosti
Spartak Rokytnice se propadá, můžeme se dnes srovnávat snad s nějakou rozvojovou zemí, kde ještě neznají pojem revize, bezpečnost
a ochrana zdraví při práci je velká neznámá, řidičská oprávnění už
nejsou potřeba, proškolení zaměstnanců se koná jen zčásti a nezletilí mohou pracovat do roztrhání těla. Přece pán Bůh nad námi drží
ochrannou ruku, což se potvrdilo při totálním pádu lana z lanovnic
vleku na Studenově a na štěstí se to obešlo bez zranění. Co naše kontrolní řídící a dozorčí orgány? Vždy to byla slabina a není tomu jinak
ani dnes. Možná, že je ukolébala zpráva pana ředitele, že již byla odstraněna poslední osoba staré struktury řízení v pozici vedoucího provozu a v rozletu společnosti již nic nestojí. Především se zapomíná na
znalost věci, potřebné kontakty a odbornost, což pro úspěšné vedení
společnosti je základním pilířem.
Co na tom, že lanovka na Lysou horu tu slouží již přes 20 let, že
v hale cvičíme skoro 30 let, že běžecké tratě se upravují dle finančních
možností již 28 let, že máme kuželnu, volejbalové kurty a fotbalové
hřiště s travnatou plochou a další. Asi to vše spadlo z nebe. A jestli si
snad někdo myslí, že má na tom nějakou zásluhu, tak se to takovým lidem osvětlí třeba forenzním auditem nebo si něco prostě vymyslíme.
Lhát přece umíme. Tak se i stalo, jako v mém případě údajného udání
černé stavby, ztráty důvěry a ukončení mého pracovního poměru ve
funkci vedoucího provozu. Vše pak bylo zapsáno do zápisu z výborové schůze TJ Spartak Rokytnice, odkud jsem se vlastně dozvěděl, co
se se mnou stalo. Po vyvrácení nepravd jsem požadoval na TJ Spartak Rokytnice nápravu věci samé a opravu v zápisu. Bylo mi sděleno,
že zápis opravit nelze, snad nějakým dalším zápisem. Připomíná mi
to praxi STB z dob minulých, kdy o vymazání z registru udavačů pak
rozhodl až následný soud. V každém případě, je to ohodnocení mé
práce za 32 let, kdy se nemám za co stydět. Do jaké polohy se Spartak
Rokytnice dostal při stávajícím kádrovém obsazení vedení, to už posuďte sami. Ať to byl dříve Sokol nebo dělnická jednota anebo potom
ČSTV, vždy pro sportovce platil z Tyršova odkazu společný jmenovatel
tohoto odkazu, a to je čest a pravda.
Roman Ruščak, leden 2017

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou připravuje pro následující období tyto akce:
43. Přejezd Krkonoš – memoriál Karla Šaldy
 Dne 18. 2. 2017 v 8:15 hod. sraz u dolní stanice lanovky na Lysou horu
v Horní Rokytnici n. Jiz. Trasa – 37 km: Lysá hora – Labská bouda – bývalá
(a budoucí) Petrova bouda – Špindlerovka – Luční bouda – Výrovka – Liščí
hora – Lesní bouda – Kolínská bouda – Zrcadlovky – Hoffmanova bouda
(zpět zvláštní autobus). Pouze pro zdatné lyžaře od 15 let! Vezměte si s sebou peníze na zaplacení lanovky, autobusu zpět a případné občerstvení
po cestě. Upozornění: Změny tras podle počasí, sněhových podmínek
a dalších okolností vyhrazeny.
 Bližší informace podá a přihlášky přijímá: Ing. Jan Kocourek, Velká Jesenice
čp. 15, PSČ 552 24, tel: 731 601 221, e-mail: Jan.Kocourek@eurovia.cz.

12. Na MDŽ do hospůdky
 Dne 4. 3. 2017 ve 13:00 hod. sraz u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz.
Odtud se vydáme do Bratrouchova do bývalé hospůdky U Mikšů. Je vhodné mít něco na zahřátí po cestě s sebou.
 Akci organizuje: Eva Konířová, tel: 608 059 716.

Poslední mazání – zakončení zimní turistické sezóny
 Dne 2. 4. 2017 v 9:00 hod. sraz u Medicalu v Horní Rokytnici n. Jiz. Zde
se domluvíme na trase, zhruba do 10 km. Kdo se chce zúčastnit pouze
sezení, ať se dostaví v 13:00 hod. do penzionu U Hásků ve Františkově, kde
bude poslední mazání pokračovat.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.

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

Josefovský výlet
 Dne 18. 3. 2017 sraz v 9:00 hod. u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz.
Odtud pěší výlet okolím Rokytnice. Dle aktuálních sněhových podmínek
změna trasy po dohodě na místě srazu. Délka trasy do 15 km. Účast nutno
nahlásit vedoucímu akce předem.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.
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Chcete auto či pěkný důchod? Aneb jak investovat smysluplně
Nenechte peníze ležet ladem na běžných účtech, které nabízejí nízkou úrokovou sazbu. Investujte a spořte. Se zhodnocením
peněz radí Radovan Schrötter a Stanislav Hartych, finanční poradci
Partners. Nabízí tři různé cíle, tři různé finanční situace klientů a tři
rozdílná doporučení.
Nízké úrokové sazby zlevnily hypotéky, ale ze spoření udělaly oříšek. Pokud nechcete nechat peníze ležet na účtu, kde dostanete sotva pár desetin procent navíc, jsou i jiné cesty ke zhodnocení financí.
Na začátku potřebujete hlavně vědět, na co spoříte, jak dlouho chcete
peníze odkládat a jaké riziko jste ochotni nést. Přečtěte si tři různé
příklady a inspirujte se.
Případ 1: Mladý muž šetří na auto i na stáří
Ondřej dokončil před rokem studium na vysoké škole a je nyní
v prvním stálém zaměstnání, kde se mu daří. Jako čerstvý pětadvacátník se rozhodl, že si za 130 tisíc korun pořídí první auto. Chce se
vyhnout financování úvěrem, peníze raději uspoří. Má v plánu začít si
také odkládat část platu na penzi, protože nechce být ve stáří závislý
jen na státu.
Jak na to: Auto si plánuje Ondřej pořídit co nejdříve a nechce podstupovat větší rizika. Rozhodl se proto, že si bude ukládat na spořicí
účet 3 500 korun měsíčně s úrokovou sazbou 1,6 % p.a. (roční výnos).
Za tři roky si Ondřej naspoří necelých 129 tisíc korun (včetně úroku po
zdanění 2 700 korun).
U spoření na penzi už byl Ondřej ochoten podstoupit větší riziko.
Rozhodl se, že bude každý měsíc odkládat tisíc korun, které rozdělí na polovinu. Prvních 500 Kč investuje do doplňkového penzijního
spoření, kde k nim získá od státu 130 Kč. Při delším časovém horizontu může mít doplňkové penzijní spoření výrazně vyšší výnos oproti
staršímu penzijnímu připojištění. Ondřej zvolil dynamickou strategii,
která investuje většinu portfolia do akcií a je vhodná pro horizont nad
10 let.
Je sice třeba počítat s většími výkyvy fondu, pravidelné ukládání ale
riziko snižuje. V dobách poklesu trhů Ondřej nakoupí levněji a výsledná nákupní cena tak může být příznivější než při jednorázové investici.
Ondřej očekává průměrné zhodnocení 6 až 8 % p.a. (roční úroky).
Uvědomuje si také riziko, že vláda může během let změnit podmínky pro státní příspěvek. To ho ale neodrazuje. Příspěvek je dostatečně
výhodný, stejně jako možné zhodnocení. V 65 letech by měl mít k dispozici 1,4 milionu Kč (po zdanění výnosu 15 %).
Zbylých 500 Kč si bude ukládat do fondu s obdobnou investiční
strategií. Ten je sice bez státní podpory, ale prostředky jsou likvidnější
a po třech letech se výnos nedaní. Akciové portfolio je diverzifikované
po celém světě a Ondřej tak nepodstupuje zbytečná rizika. V 65 letech
může mít naspořeno okolo 1,25 milionu.
Případ 2: Manželé chtějí zhodnotit peníze z prodaného bytu
Manželé Novotní před několika měsíci zdědili byt po babičce. Rozhodli se ho prodat a utržili za něj 1,8 milionu korun. Peníze nutně nepotřebují, mohou si dovolit investovat je na 15 a více let. Jsou ochotni
podstoupit i větší riziko, aby získali lepší zhodnocení.
Jak na to: Manželé jsou sice ochotni podstoupit větší riziko, ale nechtějí sázet vše jen na jednu kartu. Celou sumu proto rozložili do šesti
různých aktiv a neinvestovali jednorázově, nakupovali fondy po dobu
šesti měsíců s cílem omezit riziko špatného načasování investice.
Přibližně čtvrtinu portfolia tvoří termínovaný vklad s garantovaným výnosem. Je to železná rezerva pro případ, že by manželé
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 řece jen nemohli dodržet dlouhý
p
investiční horizont. Vybrané fondy
mají dlouhou historii a nejedná se
o žádné neznámé „hity“ sezóny.
Fond Fidelity America například
vybírá akcie z indexu S&P 500 (500
největších firem obchodovaných
v USA). Pokud se americké ekonomice bude dařit, tomuto fondu
by se mělo dařit také. Obdobně
fond Top European Players, který nakupuje špičkové evropské
firmy. Doplňkově je zařazen fond
Top Stocks, který se snaží aktivně
vybírat zajímavé akcie z růstových
odvětví.
Jedinou fyzickou investicí v portfoliu manželů Novotných je obraz
od začínajícího umělce za 100 tisíc korun. Manželé se dlouhodobě věnují umění a rozhodli se proto, pro zpestření svého portfolia, investovat i v tomto oboru. Očekávají výnos zhruba 5 % p.a.
Případ 3: Rodiče spoří synovi na studium v zahraničí
Manželé Kratochvílovi mají desetiletého syna Tobiáše. Daří se jim
dobře a mají vyšší příjmy. Rozhodli se proto, že dají synovi šanci studovat jeden rok vysokou školu ve Velké Británii. Zjistili si, že studium
na dva semestry je vyjde na 250 tisíc korun za školné, 50 tisíc počítají
na základní potřeby. Následně se syn buď vrátí do Česka nebo bude
aktivní a najde si v zemi brigádu či získá stipendium.
Jak na to: Manželé chtějí mít jistotu, že nejvýše za 10 let budou mít
celou částku 300 tisíc k dispozici, rozhodli se proto pro rozložení rizik.
Synovi odkládají každý měsíc dva tisíce korun.
Polovinu této částky budou dávat na stavební spoření, kde by za
10 let mělo být k dispozici asi 140 tisíc korun. Vyhovuje jim, že k penězům se mohou dostat už po šesti letech, kdy lze spoření ukončit a peníze vybrat bez sankcí. Stavební spoření si založila paní Kratochvílová.
Peníze sice připadnou synovi, ale pokud by je založili na synovo
jméno, mohly by při výběru účtu nezletilé osoby vzniknout komplikace. Podle nového občanského zákoníku je třeba ve většině takových
případů požádat o souhlas opatrovnický soud. Znamená to sepsat
návrh, doložit kopii smlouvy o stavebním spoření, oddací list a kopii
rodného listu dítěte. Musíte navíc prokázat, na co peníze dítěte použijete. Soud většinou trvá tři měsíce, další tři měsíce trvá výpověď
spoření ze strany spořitelen.
Druhou polovinu odkládané částky, tedy tisíc korun, investují do
fondu životního cyklu. Peníze tak budou rozloženy do celého světa.
Oproti běžným fondům mají tu výhodu, že s cílovou rovinkou investičního horizontu se peníze postupně přesouvají do méně rizikových
aktiv (například dluhopisů). Zamezí se tak kolísání investice před jejím
ukončením. Právě tento způsob investování je ideální v případě, když
potřebujete peníze vybrat k určitému datu. Po 10 letech by ve fondu
mělo být asi 150 tisíc korun (při průměrném zhodnocení 5 % p.a.).
Závěrem jen zbývá dodat, že je třeba si uvědomit jedinečnost požadavků každého z nás a právě tak je i třeba přistupovat k nastavení
investičního portfolia - tedy individuálně. Stejně tak, jako může být
někdy vhodným nástrojem pro zhodnocení vašich peněz obyčejné
stavební spoření, může být už v jiném případě zbytečně konzervativní a neefektivní.
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Sport
 Kuželky

Jednotlivci – muži

Výsledky 19. ročníku Rokytnické
neregistrované ligy v kuželkách
Družstva – muži

Družstva – ženy

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

Na poslední chvíli
- 11
Silnice Jičín
Bobule
Buchty z Letní
Twister
Krutý krůty

My team
VOS Jičín
PKB
Ski veteran´s
Odpadlíci
Hatomast
SKP Harrachov
Blatouch
Větrováci
(na)mazaný koule
Blue effect
Penzion Anna
TJ Národní výbor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kuřina Bohumil
Červenka Pavel
Hájek Tomáš
Vacek Tomáš
Langer Martin
Banýr Michal
Vích Miloš
Ditz Milan
Hartych Standa ml.
Stryhal Jiří

Jednotlivci – ženy
My Team
My Team
PKB
My Team
Ski Veteran´s
My Team
VOS Jičín
Ski Veteran´s
Hatomast
VOS Jičín

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zachovalová Jana
Stříbrná Věra
Mařasová Eva
Vlasová Eva
Lukešová Eva
Šaldová Ivana
Tulková Zuzana
Bryknerová Mabel
Mařasová Lenka
Paurová Jitka

Silnice Jičín
Na poslední chvíli
-11
Na poslední chvíli
Na poslední chvíli
-11
Bobule
Silnice Jičín
-11
Silnice Jičín

Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali ceny nebo finanční prostředky na vyhlášení výsledků Rokytnické neregistrované ligy v kuželkách 2016, které se zúčastnilo
144 h
 ráčů.
Město Rokytnice n. Jiz., Spartak Rokytnice n. Jiz., Novotný Zdeněk, Restaurace u Šneka,
Skiareál Harrachov, EMBA Paseky n. Jiz., Dům dětí, Lékárna, Drogerie Šárka, Fashion Tílko,
Restaurace Horalka, Penzion Lenoch, Ski Sport, Střechy Kratochvíl a Hájek, Partners,
Soukup - novinový stánek, Suvenýry Kostlánová Lenka, Kadeřnictví Zuzana Hartychová,
Prádelna Škoda Petr, Penzion ANNA, Skiareál Votoček, Květinka Zahradníkovi, Blatouch,
Udatný Petr, Udatný Tomáš, Červinka Milan, Stehlík Radek, YASKAVA Praha,
Město Jablonec n. Jiz., Potraviny Sedláčkovi - Jablonec n. Jiz., Nápojka Ing. Jan Enkler, Cukrárna Červinka, Liko Jablonec n. Jiz., Minor Jablonec n. Jiz., Restaurace Zemánek, Trafika
- Jiřina Zuzánková, Elektro Josef Havlíček, Voda-topení Hamáček, Moje lékárna, Květinka
v kopečku, TAS Trepera, Benzina Belda

 ŠACHY
Vánoční rapid 2016
Náš oddíl pořádal 26. 12. 2016 tento turnaj, kterého se zúčastnilo 25 hráčů. Kromě
deseti našich se zúčastnili zástupci oddílů
Kutné Hory, Hostinného, Libštátu, Jilemnice,
Semil, Víchové a Liberce.
Zvítězil Milan Dolenský z Libštátu, na
2. místě K. Snížek z Kutné Hory, z našich hráčů se nejlépe umístil Z. Hollmann na 3. místě.
Také dalším hráčům se dařilo, když Z. Joukl

obsadil 5. a Z. Lenc 6. místo, na 9. příčce se
umístil V. Šír a v prvé polovině tabulky ještě
J. Kubát na 12. místě. Z našich tří žáků skončil
nejlépe Jan Mikolášek na pěkném 19. místě.
Turnaj se stal již značně populárním a byl
dobře organizován Lubošem Šimůnkem
a Josefem Pohořalým. V dubnu bychom chtěli
uspořádat podobný „Jarní krkonošský rapid”.
V šestém kole krajského přeboru družstev naše „A” mužstvo doma remizovalo 4:4

se silným mužstvem „Bižuterie Jablonec nad
Nisou“.
Rovněž „B” mužstvo remizovalo v krajské
soutěži s Tanvaldem „B” 4:4. O tento pěkný
výsledek se také zasloužili oba naši žáci Lukáš
Čech a Jan Mikolášek, kteří své soupeře porazili. Rádi bychom v našem oddíle uvítali další
mladé zájemce o tuto královskou hru.
Zdeněk Hollmann

 STOLNÍ TENIS

Okresní přebor 1. třídy

VÝSLEDKY

TABULKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Turnov E
TJ Sokol Košťálov A
TJ Sokol Nová Ves n. P. B
TJ Sokol Vesec B
TJ Sokol Horní Branná A
Orel Studenec u Horek B
T.J. Sokol Tatobity A
TJ Sokol Bradlecká Lhota A
Sokol Benešov u Semil B
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15 15 0 0 0
13 11 0 2 0
14 8 2 4 0
14 6 2 6 0
13 5 3 5 0
12 7 0 5 0
12 4 1 7 0
13 3 0 10 0
13 1 3 9 0
15 1 1 13 0

150:35
119:64
111:86
97:103
113:86
82:71
71:89
59:124
69:121
49:141

45
35
32
28
26
26
21
19
18
18

8. 10. 2016
8. 10. 2016
29. 10. 2016
29. 10. 2016
12. 11. 2016
12. 11. 2016
26. 11. 2016
26. 11. 2016
10. 12. 2016
14. 1. 2017
14. 1. 2017
28. 1. 2017
28. 1. 2017
3. 2. 2017
3. 2. 2017
11. 3. 2017
11. 3. 2017
25. 3. 2017

TJ Sokol Horní Branná A
Orel Studenec u Horek B
TJ Sokol Vesec B
TJ Sokol Turnov E
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ. Sokol Tatobity A
TJ Sokol Bradlecká Lhota A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Nová Ves n. P. B
TJ Sokol Košťálov A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
Sokol Benešov u Semil B

TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Nová Ves n. P. B
TJ Sokol Košťálov A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
Sokol Benešov u Semil B
TJ Sokol Horní Branná A
Orel Studenec u Horek B
TJ Sokol Vesec B
TJ Sokol Turnov E
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A
TJ Sokol Tatobity A
TJ Sokol Bradlecká Lhota A
TJ Spartak Rokytnice n. J. A

2:10
0:10
6:10
4:10
10:2
10:4
0:10
1:10
10:0
10:1
10:0
10:7
10:5
3:10
0:10
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 SILOVÝ TROJBOJ

25. mistrovství východních Čech
v silovém trojboji mužů a žen
Praha 26. 11. 2016

V této soutěži obsadil Sedláček Jakub
1. místo v k
 ategorii open – 93 kg a taktéž ovládl
celou soutěž.

5. mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji
mužů a žen (ČSST)
se konalo v sobotu 14. 1. 2017 v Praze
1. místo obsadil Jakub Sedláček s výkonem 806 kg. Tímto byl
vytvořen nový rekord v ČR v silovém trojboji ve váhové skupině do
93 kg. Jakub Sedláček se tímto výkonem stal absolutním vítězem.
Jakub také obsadil 1. místo v dřepu s výkonem 305 kg, který je
novým rekordem v ČR.
Dále vytvořil nový rekord v ČR v benchpressu s výkonem 221 kg.
V mrtvém tahu zvedl 280 kg.

Sněhový
Krakonoš

na Dolním náměstí
postavil Zdeněk Jirouš ml.
s kolektivem

Foto: Rostislav Šturma
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481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 3. 2017. Sazba & tisk SURA s. r. o.

