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MŠ DOLNÍ ROKYTNICE
23. října jsme se zúčastnili akce Týden české hračky v Muzeu hraček v Jiřetíně pod Bukovou. Tento rok byl ve
znamení kostky.
Každý dostal velký pytel kostek,
z kterých si vyrobil podle své fantazie
vlastní hračku. Ta byla zařazena do
soutěže. Letos se o první místa utkalo
více jak 460 soutěžících. Náš Vašík Masaryk se svojí „Továrnou na hračky“
v tak nabité soutěži obsadil 3. místo.
Děti vyráběly s velkým elánem, k čemuž přispěla i příjemná atmosféra Muzea hraček.
Děti si v rámci soutěžního dne prohlédly továrnu – viděly, jak se hračky
vyrábí a také, jak se „narodí krtek“ (součástí muzea je i krtkova porodnice).
Návštěvu doporučujeme jako pěkný
rodinný výlet.
Začátkem listopadu nás pozvala do
svého lesního království Bába Podzimnice. Cestou děti plnily úkoly zaměřené
na ochranu lesa a přírody. V cíli čekala odměna – košík plný ovoce a darů
podzimu. Dětmi oblíbenou hru „Za pokladem Báby Podzimnice“ hrajeme již
mnoho let a symbolicky se tak loučíme
s podzimem.

Ředitel společnosti DETOA a senátor PČR Jaroslav Zeman předává cenu Vašíkovi Masarykovi

Děti absolvovaly 10 lekcí plavání
v plaveckém bazénu v Jilemnici. Hravou
formou se seznamovaly s vlastnostmi
vody a pohybem v ní – zkoušely si nácvik dýchání do vody (hledaly vodníka),
procvičovaly pohyby paží a nohou (malování srdíček a žabí nohy). Při hrách
si užily mnoho legrace a nikdo se vody
nebál.
Cesty do Jilemnice a čekání na autobus jsme si zpestřili návštěvou Solné
jeskyně, kde jsme cvičili jógu a relaxovali. Také jsme navštívili ordinaci MUDr.
Zajícové. Paní doktorka dětem ukázala
vybavení ordinace, rentgen a seznámila
je se zásadami péče o chrup. Největším
zážitkem byla jízda na zubařském křesle, kterou s nadšením postupně absolvovaly všechny děti.
Sladkou tečkou na závěr a odměnou
pro naše šikovné děti byla návštěva cukrárny U Nyčů a zmrzlinový pohár.
Všem přejeme krásné a klidné Vánoce
a Rokytnici hodně sněhu.
Děti a kolektiv MŠ Dolní Rokytnice

Vážení spoluobčané,
velmi rychle se blíží vánoční svátky a konec roku 2015, proto si již
tradičně dovolím využít stránky posledního letošního vydání Rokytnického zpravodaje, abych mohl krátce shrnout události letošního roku.
První, co bych rád v souvislosti s uplynulým rokem zmínil a co nás
velmi trápí, je problematika evropských dotací. I přes to, že nové programovací období EU 2014 – 2020 začalo již před 2 lety, začínají být
konkrétní dotační výzvy na dotační tituly vypisovány až v posledních
měsících, některé zatím nebyly vypsány vůbec. Problém je v tom, že
konkrétní podmínky dotací (co bude dotace přesně podporovat, o co
lze žádat atd. ) jsou jasné až ve chvíli, kdy příslušný poskytovatel dotaci
oficiálně vypíše. Do té doby jsou podmínky nejasné, a navíc se často
průběžně mění. Z tohoto důvodu můžeme jen velmi těžko připravovat své projekty a projektové dokumentace, protože nevíme, jak tyto
projekty nastavit, aby mohly být do příslušného programu podány
a aby byly úspěšné.
Situace je v tomto ohledu daleko horší než v roce 2007, kdy také
začínalo nové programovací období a první dotační výzvy byly až na
konci roku 2007. Zpoždění tedy bylo „pouze“ jeden rok a ne dva roky
jako nyní. Smutné je na tom to, že od současných politiků často slyšíme, jak byly předešlé vlády neschopné, protože neuměly vytvořit takové podmínky pro čerpání dotací, aby se všechny peníze EU v rámci
programovacího období 2007 – 2014 stihly vyčerpat. Mám obavu, že
za současného stavu hrozí ČR opět velké riziko, že nebude umět peníze z EU v novém programovacím období vyčerpat a bude je muset
po roce 2020 vracet.
Další, velmi důležitou součástí fungování města, je jeho hospodaření. Hospodaření města se na konci roku jeví jako velmi dobré. I když
v první polovině roku se daňové příjmy od státu nenaplňovaly tak,
jak se očekávalo, a vyvolávalo to ve městech velké obavy, v druhém
pololetí se tyto propady příjmů dorovnaly. Patrně díky zlepšující se
ekonomické situaci ČR to v tuto chvíli vypadá, že daňové příjmy od
státu budou v některých případech dokonce vyšší, než se očekávalo. Další pozitivní dopad měla výrazně lepší zimní sezóna 2014/2015
oproti sezóně 2013/2014, což se do rozpočtu města opět kladně promítlo výrazně vyšším výběrem ubytovacích poplatků, než se předpokládalo. V roce 2015 se podařilo také velmi úspěšně optimalizovat
úvěry města, kdy úroková sazba byla snížena na 0,92 %, což přineslo
městu úspory v letošním r0oce, ale zejména to přinese městu úspory
v řádu statisíců v dalších letech. K tomu se u největšího úvěru podařilo
dohodnout s bankou rozložení splátek do delšího časového období,
což přinese snížení splátek v jednotlivých letech a městu se tak posílí
investiční schopnost o 1,5 mil. Kč ročně. Díky všem těmto pozitivním
vlivům bude zůstatek peněz na účtech města na konci roku odhadem
ve výši 4 - 5 mil. Kč, což je velmi dobré. Vysoký zůstatek na účtech města pozitivně ovlivnily také úspory v provozních výdajích města a také
skutečnost, že se v roce 2015 nerealizovaly některé investiční akce,
protože se do výběrových řízení na tyto akce nepřihlásily žádné firmy
(firmy byly patrně v roce 2015 hodně vytížené).
V roce 2015 se podařilo udělat velký kus práce pro zlepšení a zjednodušení komunikace úřadu s Vámi, občany, pro zlepšení informovanosti a obecně pro zvýšení otevřenosti úřadu. Kromě služby e-mailing
pro občany, která funguje již od roku 2013 a je mezi Vámi občany velmi oblíbena, budete moci v roce 2016 začít využívat další služby, které
postupně zprovozňujeme v rámci projektu „Konsolidace infrastruktury IT a nové služby města Rokytnice nad Jizerou“. Budete moci využít
například online hlášení poruch veřejného osvětlení, nepořádku na
veřejných prostranstvích, černých skládek, závad na komunikacích,
vandalismu apod. prostřednictvím internetových stránek města nebo
aplikace pro chytré telefony. Na stránkách města bude moci každý
zaregistrovaný občan nahlížet do svého osobního účtu, kde uvidí,
jaké poplatky má hradit, které již má uhrazené a jestli nemá nějakou
platbu po splatnosti. V průběhu roku 2016 budou také pokladny na
městském úřadě osazeny platebními terminály a bude možné veškeré platby hradit pomocí platební karty. V roce 2016 budete mít nově
možnost se na stránkách města podívat prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu na to, jaký má město rozpočet, jak je průběžně čerpán
a jak město hospodaří.
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Kromě těchto plánovaných novinek na rok 2016 se v roce 2015 podařilo v rámci zvyšování otevřenosti města prosadit zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva města na internetu. Ti
z vás, kteří se z různých důvodů nemůžete nebo nechcete veřejného
zasedání zúčastnit, můžete od února dodatečně shlédnout na internetu video-záznam. I když otevřenost úřadu v tomto případě, a například i v případě zveřejňování zápisů z jednání rady města, naráží na
problematiku ochrany osobních údajů a zveřejňované záznamy a zápisy se musí složitě anonymizovat, budeme se snažit ve zveřejňování
pokračovat.
Dalším důležitým krokem v tomto ohledu je vstup města do Národní sítě Zdravých měst (NSZM) v květnu 2015. Cílem Národní sítě
Zdravých měst je podpora zdraví, zvyšování kvality života obyvatel
a zvyšování kvality veřejné správy. V rámci Zdravého města chceme
zapojovat občany do dění ve městě, pořádat komunitní kampaně,
zlepšit komunikaci mezi veřejností a úřadem. První diskuzní akcí
v rámci zdravých měst je kulatý stůl na téma Bydlení pro seniory, který se konal 23.11. Touto formou bychom chtěli i nadále diskutovat
s Vámi, občany, na konkrétní témata, která řešíme.
V letošním roce bylo naše město také velmi úspěšné v získávání
nejrůznějších ocenění. V únoru jsme byli oceněni Cenou Euroregionu
Neisse-Nisa-Nysa 2014, kde jsme v kategorii Komunální partnerství
získali 1. místo za projekt Přeshraniční spolupráce hasičských sborů
v Krkonoších, který město realizovalo s Powiatem Jeleniogórskim.
V červnu jsme získali druhé místo v soutěži měst a obcí Libereckého kraje v třídění využitelných odpadů „Zlatá popelnice 2014“. Dalším
úspěchem bylo ocenění v rámci Kolektivního systému ELEKTROWIN,
se kterým Město Rokytnice nad Jizerou již několik let spolupracuje
v rámci zpětného odběru elektrozařízení (např. odevzdávání ledniček,
mrazniček, sporáků apod.), kde jsme se umístili v rámci Libereckého
kraje na druhém místě.
Důležitou událostí bylo také udělení vlajky městu Rokytnice nad
Jizerou předsedou Poslanecké sněmovny ČR. Rozhodnutí o udělení
vlajky jsme v září převzali z rukou předsedy Poslanecké sněmovny
Jana Hamáčka. Součástí žádosti o udělení vlajky bylo i schválení popisu historického znaku města Rokytnice nad Jizerou, kde jsme bohužel
zatím nebyli úspěšní z důvodu rozdílnosti názorů zpracovatele popisu
znaku a členů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR. Doufejme, že se tato záležitost podaří dořešit v roce 2016.
Co se týká investičních akcí a projektů města, podařilo se v roce
2015 opět zrealizovat poměrně velké množství větších či menších
akcí. Spousta akcí a projektů byla realizována díky finanční podpoře
z některého z dotačních titulů. Mezi nejvýznamnější patřily:
•• Dokončení projektu „Konsolidace infrastruktury IT a nové služby
města Rokytnice nad Jizerou“ – podpořeno z Integrovaného operačního programu EU – 3,4 mil. Kč
•• Dokončení projektu „Snížení energetické náročnosti Domu dětí
a mládeže“ – podpořeno z Operačního programu životního prostředí – 1,8 mil. Kč
•• „Oprava nezpevněné cesty ke kapličce ve Františkově“ – podpořeno Státním fondem životního prostředí z Programu podpory obcí
ležících v regionech národních parků – 690 tis. Kč
•• „Zpřístupnění MIC a vybudování hygienického zázemí pro handicapované turisty“ – podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu – 550 tis. Kč
•• „Pořízení zásahového dopravního automobilu pro potřeby JSDH
Rokytnice nad Jizerou“ – podpořeno z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – 860 tis. Kč
•• Výstavba dešťové kanalizace v Dolní Rokytnici – 840 tis. Kč
•• Výměna lamp podél hlavní silnice v Horní Rokytnici – 450 tis. Kč
•• Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Františkově – 310 tis. Kč
•• Oprava místních komunikací - 1,5 mil. Kč
•• Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ – 160 tis. Kč
•• Montáž dětských prvků – lanovka na náměstí – 97 tis. Kč
•• Montáž elektronických přístupových zabezpečovacích systémů do
školských zařízení – 117 tis. Kč
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•• Oprava kapličky v Rokytně – 75 tis. Kč
•• Oprava křížku na Letní straně – 36,5 tis. Kč
•• Vybudování nové autobusové zastávky a nástupního ostrůvku
U Kroupů – 235 tis. Kč
•• Vybudování nových autobusových zastávek u A klubu a ve Vilémově – 90 tis. Kč
•• a spousta dalších menších akcí.
Kromě oprav a investičních akcí se podařilo městu po letech vyjednávání s vlastníkem odkoupit v listopadu bývalou jídelnu Rotextile za
cenu 1,5 mil. Kč, což považuji za velký úspěch. Odkoupení objektu je
však pouze prvním krokem k tomu, aby mohla být jídelna plnohodnotně využívána jako víceúčelový sál se zázemím. V dalších letech nás
čeká kromě projekčních prací a úplného doladění způsobu využití
všech prostor v objektu hlavně shánění dotačních peněz na rekonstrukci objektu, jeho zateplení a úpravu vnitřních prostor.
Tolik k roku 2015. Co se týká plánů na rok 2016, je situace trochu
složitá kvůli nejasné situaci ohledně dotací. Plánů je mnoho, bohužel

však spoustu záměrů budeme moci realizovat pouze s dotační podporou. Proto bude vše záviset na tom, jak jsem uváděl v úvodu tohoto
článku, jaké dotace bude možné čerpat, za jakých podmínek a kdy.
Přípravě na nové dotační období se usilovně věnujeme, takže věřím,
že i přes počáteční zpoždění budeme v dalším období při čerpání dotací zase tak úspěšní, jako jsme byli doposud.

Vážení spoluobčané,
závěrem mi dovolte, abych popřál nejprve Rokytnici nad Jizerou vydařenou zimní sezónu, dostatek přírodního sněhu na sjezdovkách, méně
sněhu na silnicích a hodně spokojených návštěvníků. Vám všem pak klidné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a do
nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů
a splněných přání.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
•• Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti na úseku územně plánovací
činnosti s Obcí Paseky nad Jizerou (aktualizace územního plánu obce).
•• Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150015 – Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období
11/2015 – 03/2019 firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,
102 00 Praha 10, IČ: 49356089.
•• Rada města schválila uzavření darovací
smlouvy o poskytnutí finančního daru ve
výši 2.000,- Kč Duhovému údolí o. s., Jilemnice na akci IX. Andělská projížďka – jízdy
parním vlakem na trase Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, která se
uskutečnila 5. prosince 2015.
•• Rada města schválila zadání veřejné zakázky č. 20150018 „Schodišťová plošina
pro handicapované“ firmě ITS Praha spol.
s r.o., se sídlem Brněnská 537, 664 42
Modřice, IČ 43004408 za nabídnutou
cenu 280.720,- Kč včetně DPH.
•• Rada města schválila zadání veřejné zakázky č. 20150019 „Stavební úpravy na
MÚ“ firmě Stavební firma Janda s. r. o., se
sídlem Jablonec nad Jizerou 322, 512 43
Jablonec nad Jizerou, IČ 25992813 za nabídnutou cenu 272.548,69 Kč včetně DPH.
•• Radě města byla předložena žádost pana
Vladimíra Málka, předsedy Ski klubu Masters, o poskytnutí záštity starosty Města
Rokytnice nad Jizerou Ing. Petra Matyáše
nad Mezinárodním závodem FIS Masters – Memoriál Dr. Jana Vedrala. Tento
závod pořádá lyžařský klub Masters při
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci s TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
ve dnech 5. – 7. 2. 2016 v Rokytnici nad Jizerou. RM této žádosti vyhověla.
•• Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150023 „Dodávka zásahového dopravního automobilu pro potřeby JSDH
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Rokytnice nad Jizerou firmě Auto MOTOL BENI a.s., Plzeňská 130, 150 00 Praha 5, IČ: 25665731 za nabídnutou cenu
863.152,- Kč včetně DPH.
Rada města schválila uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v PO pro rok 2015 z rozpočtu Ministerstva
vnitra, Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR ve výši 10.786,- Kč
na výdaje jednotek SDH.
Rada města schválila přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou paní Heleně Francové.
Radě města byl předložen návrh úprav
Knihovního řádu Městské knihovny v Rokytnici nad Jizerou. Návrh se týká změny
(snížení) členských poplatků pro děti do
15 let věku a pro osoby nad 70 let, dále
posunutí věkové hranice u studentů, zvýšení poplatků za zasílání upomínek a zavedení poplatku za užívání počítače nad
30 minut u neregistrovaných osob. RM
předložený návrh schválila.
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
1.000,- Kč Mateřskému centru Jilemnice.
Rada města byla informována, že ZM neschválilo na svém jednání dne 23. 9. 2015
žádost společnosti Tre Colli Praha s.r.o.
o uzavření dodatku č. 4 kupní smlouvy.
Kupní smlouva byla schválena zastupitelstvem města usnesením č. 872 ze dne
26. 4. 2006 a obsahuje termíny pro provádění stavby Polyfunkčního domu. Uvedený dodatek sloužil k prodloužení termínů
pro provádění a dokončení stavby, neboť
tato nebyla doposud zahájena. Zároveň
zastupitelstvo města nesouhlasilo s neuplatněním smluvní pokuty dle článku 4. 6.
Kupní smlouvy za nezahájení stavebních
prací v termínu do 25. 7. 2015. Právní zástupce tedy jménem Města Rokytnice nad
Jizerou vyzve společnost Tre Colli k úhradě
smluvní pokuty. Rada města schválila zpl-
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nomocnění Mgr. Michaely Zelinkové Opršalové, advokátky se sídlem Nádražní 24,
513 01 Semily k zastupování Města Rokytnice nad Jizerou v jednání se společností
Tre Colli Praha s.r.o., IČ: 25140426 ve věci
výzvy k úhradě smluvní pokuty.
Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150022 „Dodávka kamerového
bezpečnostního systému pro město Rokytnice nad Jizerou“, firmě Lenia s.r.o.,
U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00
Praha 10, IČ: 41186176 za nabídnutou
cenu 142.202,- Kč včetně DPH.
Rada města schválila uzavření Smlouvy
o poskytnutí sponzorského daru ve výši
5.000,- Kč s panem Petrem Langerem.
Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150020 – Stavební úpravy poškozeného krovu na ZŠ firmě DKK Stav s. r. o.,
se sídlem Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec
15 IČ: 273 49 187 za nabídnutou cenu
463 621,25 Kč včetně DPH.
Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150021 – Geotechnické zajištění svahu pod komunikací ppč. 1238/9 firmě REPARE TRUTNOV s. r. o., se sídlem Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4, IČ: 64824781
za nabídnutou cenu 278 222,95 Kč včetně
DPH.
Rada města byla informována, že Město
obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci „Zpřístupnění MIC a vybudování
hygienického zázemí pro handicapované
turisty“. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
z Národního programu podpory cestovnímu ruchu, podprogramu „Cestování
dostupné všem“ poskytne Městu dotaci
o celkové výši 271.154,- Kč. V rámci projektu byl vybudován bezbariérový přístup
do budovy radnice a nové sociální zařízení
vhodné pro handicapované turisty. RM
vzala tyto informace na vědomí.
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Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Zastupitelstvo města
dne 14. října 2015 přijalo
následující usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo:
•• program jednání.
•• ověřovatele zápisu ve složení MUDr. Daniela Zajícová, Alexandra Olaszová, návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata,
Michal Seidl, Ing. Jaroslav Bulušek a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou.
•• zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
města ze dne 23. 9. 2015.
•• poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města v roce 2015 ve výši 300.000,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ 49295934
na realizaci výstavby vodovodu a kanalizace Horní Rokytnice, lokalita RTK a na pokrytí nákladů na projekční práce spojené
se zajištěním projektové dokumentace
„Modernizace ČOV v Rokytnici nad Jize-

••
••

••
••

••

rou“ a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace z rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou a pověřilo starostu města Ing. Pet
ra Matyáše jejím podpisem.
variantní umístění multifunkčního sportovního hřiště u základní školy na ppč.
2072/1, k. ú. Dolní Rokytnice.
záměr provedení výběrového řízení na
dodavatele parkovacího závorového systému pro centrální parkoviště v Horní
Rokytnici a pověřuje radu města provedením tohoto výběrového řízení.
financování úpravy lyžařských běžeckých
tras v rozsahu dle předloženého návrhu.
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
uzavření Vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou, které se bude konat
ve středu 16. prosince 2015 od 17.00 hodin
v jídelně Základní školy Rokytnice nad Jizerou

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Úvod, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
Schválení zápisu z veřejného zasedání ze dne 14. 10. 2015
Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2015 a schválení rozpočtových opatření
Schválení rozpočtového provizoria
Schválení smluv o dílo se závazkem úhrady v roce 2016
Schválení příspěvku Spartak Rokytnice, a.s. na údržbu běžeckých tras
Schválení příspěvku na poskytování služeb sociální péče se spol. ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.
Prodeje obecních pozemků a majetku
Schválení obecně závazných vyhlášek na úseku požární ochrany
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 - změna vyhlášky č. 2/2015
o místním poplatku za odpad
Umístění domu s pečovatelskou službou, výsledky z jednání u Kulatého
stolu
Projekt rekonstrukce přírodního divadla, schválení žádosti o dotaci
Dotace na reprodukci požární techniky
Zrušení záměru provedení výběrového řízení na dodavatele závorového systému pro centrální parkoviště v Horní Rokytnici
Schválení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací - změny názvů
Zpráva o činnosti rady města
Diskuse
Závěr

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
•• aktuální informace o činnostech VHS
Turnov a převodu zbylého vodohospodářského majetku ve vlastnictví města na
VHS Turnov.

Zastupitelstvo města zrušilo:
•• usnesení č. 109 ze dne 29. dubna 2015
(schválení převodu čistírny odpadních
vod a páteřního kanalizačního řadu na
VHS Turnov).

INZERCE

PENZIONY
JANA A VĚRA
S LYŽAŘSKÝM VLEKEM VE VILÉMOVĚ
•• Přijmeme brigádníka / brigádnici do stánku rychlého občerstvení u lyžařského vleku ve Vilémově.
Pracovní doba je závislá na počasí. Stánek je otevřen
pouze v lyžařské sezóně – obvykle 9:00 – 16:00 hodin.
•• Dále v případě obsazení našeho penzionu školkou nebo školou v přírodě hledáme kuchaře do
kuchyně. Jedná se o nepravidelné týdenní turnusy.
•• Bližší informace podá Jiří Trojan, tel. 602 439 290

INZERCE

LOVECKÁ
RESTAURACE
a PIZZERIE
Horní náměstí

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města,

hledá NÁJEMCE na celoroční
provoz od dubna 2016.

www.mesto-rokytnice.cz

Informace na tel. +420 739 038 313
nebo v restauraci.

včetně rozprav a diskusí k jednotlivým bodům, jsou v plném znění včetně
audiovizuálního záznamu ZM zveřejněny na webových stránkách města:
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zadavatele pro zajištění dodávek zemního
plynu na období let 2017 až 2019 a pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše jejím
podpisem.
•• záměr přestavby budovy bývalé základní
školy v Horní Rokytnici nad Jizerou na bytové a nebytové jednotky.

11-12/2015
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Městský úřad informuje
Místní

poplatky

Důležité upozornění – platby místních poplatků v hotovosti bude možné hradit až od února 2016!

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou bude od 1. 1. 2016 přecházet na nový software v oblasti ekonomických modulů (účetnictví, rozpočetnictví, pokladny, poplatky, došlé a odeslané faktury atd.). Kvůli
ukončení předchozího účetního období, nastavení nových období,
číselníků, kartoték a ostatních stavů nebude na počátku roku 2016
možné přijímat platby místních poplatků v hotovosti, a to za odpad, za psy, za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.
Prosíme proto všechny poplatníky o pochopení této situace
s tím, že výše uvedené místní poplatky bude možné v hotovosti hradit až od února 2016 (úsek místních poplatků, informační
centrum a finanční úsek).
Platby místních poplatků za odpad bude možné v průběhu ledna 2016 v případě zájmu hradit bezhotovostně, zájemci se mohou
osobně informovat v úřední dny na městském úřadě (finanční úsek,
úsek místních poplatků), telefonicky (481549322) nebo e-mailem (poplatky@mesto-rokytnice.cz) na podrobnosti, kdy jim bude sděleno
číslo účtu a příslušný variabilní symbol.

Pracovní doba městského úřadu
o vánočních svátcích:
V době od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 budou některé úseky městs
kého úřadu uzavřeny z důvodu čerpání řádné dovolené, jedná se
o tyto úseky: úsek evidence nemovitostí, životního prostředí a mezd,
úsek sociálních věcí a matriky, kancelář starosty, kancelář tajemníka,
úsek správy majetku.

Otevřeny budou tyto úseky, a to následovně:
Finanční úsek, pokladna:
pondělí
středa
pondělí
středa

21. 12. 2015
23. 12. 2015
28. 12. 2015
30. 12. 2015

8.00–12.00 hod.
8.00–12.00 hod.
8.00–12.00 hod.
8.00–13.00 hod.

13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.

•• V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel.
481 549 321.
•• Záležitosti plateb lze řešit i v Městském informačním centru.

Stavební úřad:
pondělí
středa
pondělí
středa

21. 12. 2015
23. 12. 2015
28. 12. 2015
30. 12. 2015

8.00–12.00 hod.
8.00–12.00 hod.
8.00–12.00 hod.
8.00–12.00 hod.

13.00–17.00 hod.
13.00–14.30 hod.
13.00–16.00 hod.
13.00–16.00 hod.

8.00–12.00 hod.
8.00–12.00 hod.

13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.

Úsek místních poplatků:
pondělí 21. 12. 2015
pondělí 28. 12. 2015

•• V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel.
481 549 322.
•• Úhradu místních poplatků nebo vydávání parkovacích karet lze
řešit i v Městském informačním centru. Upozorňujeme pouze, že
poplatky na rok 2016 lze hradit až od února 2016!!!

Rokytnický zpravodaj
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 Místní poplatek za odpad v roce 2016
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne
14. 10. 2015 schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ačkoliv byl místní poplatek stanoven ve výši 1.000,- Kč, zastupitelstvo zároveň stanovilo úlevu ve výši 50 % pro osoby s trvalým pobytem v obci. Místní občané tedy budou nadále platit 500,- Kč ročně.
Navýšení na 1.000,- Kč se v tomto případě týká vlastníků domů a bytů
sloužících k individuální rekreaci. Zastupitelé také nově rozšířili úlevy
v rozsahu 75 % pro děti do 5 let věku, osoby nad 80 let věku a držitele
průkazu ZTP/P.
Kolik tedy jednotliví poplatníci v roce 2016 zaplatí?
Osoba s trvalým pobytem v obci..............................................500,- Kč
Osoba s trvalým pobytem v obci do 5 let věku......................250,- Kč
Osoba s trvalým pobytem v obci nad 80 let věku.................250,- Kč
Osoba s trvalým pobytem a zároveň
držitel průkazu ZTP/P..................................................................250,- Kč
•• Vlastník objektu (dům, byt) k individuální rekreaci............1.000,- Kč
•• Student do 26 let věku (nutno prokázat ubytování
po dobu studia v jiné obci).........................................................250,- Kč
••
••
••
••

Sekretariát, podatelna:
pondělí 21. 12. 2015
středa 23. 12. 2015
pondělí 28. 12. 2015

8.00–12.00 hod.
8.00–12.00 hod.
8.00–12.00 hod.

13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.

•• V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel.
481 549 311.

Úsek rozvoje města a investic:
pondělí 28. 12. 2015
středa 30. 12. 2015

8.00–12.00 hod.
8.00–13.00 hod.

13.00–15.00 hod.
13.00–15.00 hod.

•• V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel.
481 549 323.
Zároveň upozorňujeme, že úřední ověřování podpisů v současné
době zabezpečují i pobočky České pošty, s. p.

 Svoz komunálních odpadů o vánočních svátcích
Svoz komunálních odpadů z popelnic a modro-bílé pytle na
komunální odpad budou o vánočních svátcích, tj. v 52. týdnu
(21. 12. – 27. 12. 2015) a v 53. týdnu (28. 12. – 3. 1. 2016) probíhat
v tradičních dnech, tj. v pondělí a v úterý. Může se však z technických důvodů stát, že popelnice budou vyvezeny s 24 hodinovým
zpožděním.
Počítejte tedy, prosím, s tím, že v obvyklý vývozní den mohou popeláři přijet i v mimo obvyklou hodinu, vývozní den je
stanoven v rozsahu od 0:00 do 24:00 hodin. Je proto důležité
dávat popelnici k vysypání vždy večer před vývozním dnem.

Provozní doba ve Sběrném dvoře o vánočních svátcích
středa
neděle
středa

23. 12. 2015
27. 12. 2015
30. 12. 2015

otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
otevřeno od 13.00 do 18.00 hodin
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Prosba ubytovatelům
– úklid po novoročních ohňostrojích

Zpracování a aktualizace sítě
sociálních služeb

Prosíme touto cestou provozovatele ubytovacích zařízení, zejména penzionů a hotelů, aby po svých hostech zabezpečili úklid veřejného prostranství (chodníků, komunikací i ostatních ploch) po pyrotechnických výrobcích, ohňostrojích. V době mezi vánočními svátky
a zejména při vítání Nového roku je téměř u každého objektu odpalováno velké množství pyrotechnických výrobků a není v silách Města
následný úklid veřejných ploch zabezpečit.

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou dlouhodobě spolupracuje
s Krajským úřadem Libereckého kraje a Městským úřadem v Jilemnici
na zpracování a aktualizaci tzv. sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Náš úřad zpracovává podklad pro region Rokytnicka, kam spadá
i území města Jablonec nad Jizerou a obec Paseky nad Jizerou. Tato síť
slouží jednak jako přehled o poskytovatelích, kteří na území Rokytnicka sociální služby poskytují a dále jako důležitý nástroj pro možnost
spolufinancování těchto služeb z veřejných zdrojů.

Ideálním stavem by bylo se novoročním i jiným ohňostrojům zcela
vyhnout, neboť z nich je pouze nepořádek, zápach, rušení obyvatel
nebo domácích zvířat.
Děkujeme.

Zimní údržba komunikací
v Rokytnici nad Jizerou v zimě 2015/2016
Pro následující zimní sezóny (2015-2019) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Režim zimní údržby bude stejný jako v minulých letech
a bude se řídit Plánem zimní údržby schváleným Radou města dne
9. září 2015.
Důležité telefonní kontakty:
•• Dispečink zimní údržby (AVE CZ) – Luděk Hartych: 602 603 735;
(v pracovních dnech v době od 7 – 15 hodin je možné využít pevnou linku 481 529 282)
•• Správce místních komunikací (město RnJ) – Bronislav Patočka:
739 246 866;
(v pracovních dnech v době od 7 – 15 hodin je možné využít pevnou linku 481 549 324)

Žádáme proto touto cestou občany o spolupráci. Pokud využíváte jakoukoliv sociální službu, sdělte nám, prosím, jméno poskytovatele sociální služby nejpozději do 8. 1. 2016. Oznámení můžete učinit
osobně na sociálním oddělení MěÚ Rokytnice nad Jizerou, telefonicky
na tel. 481549315 nebo 481549312 nebo e-mailem na adresu
mesto@mesto-rokytnice.cz.
Děkujeme za spolupráci.

Pracovní nabídka - obsluha Sběrného dvora
v Rokytnici nad Jizerou
Spol. Severočeské komunální služby s. r. o. hledá od roku 2016 novou obsluhu pro Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou.
•• Pracovní doba: středa a neděle, od 13.00 do 18.00 hodin
•• Požadavky: komunikativnost, spolehlivost, práce s finanční hotovostí a základní administrativa, manipulace s odpadem, zdravotní
způsobilost
•• Ostatní: práce vhodná i pro důchodce, nástup možný během prosince, dohoda o pracovní činnosti, obsluha je posílena i zaměstnancem Města Rokytnice nad Jizerou
•• Bližší informace: Severočeské komunální služby s.r.o. (F. Bárta, tel.:
730 809 963, mail: frantisek.barta@mariuspedersen.cz)

Informace pro občany České republiky
ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24. až 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou
technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude naposledy možné na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností, v hl. městě Praha a na úřadech městských částí nejpozději do 23. 12. 2015 – u Městského úřadu Jilemnice do 14:30 hodin.
Uvedené platí pro všechny příslušné úřady na území České republiky. V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.

Pozvánka na semináře pro žadatele programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

•• Seminář je určen:
			
•• Obsah semináře:
			
•• Konání semináře:
			
•• Osobní konzultace:
•• Kontaktní informace:
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fyzickým osobám, které chtějí měnit kotel na tuhá paliva a budou žádat
o dotaci z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
postup vyplnění žádosti, povinné přílohy, harmonogram čerpání finančních prostředků,
způsobilé výdaje, smlouva, práva a povinnosti žadatele, diskuze …
13. 1. 2016 (16:00 – 18:00), jídelna ZŠ Rokytnice nad Jizerou
(prezentace v 16:00 a následné konzultace)
po předchozím objednání na Krajském úřadu Libereckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – Oddělení řízení grantových schémat
Tel. 485 226 574 • kotliky@kraj-lbc.cz
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace

11-12/2015
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REŠERŠE O HISTORICKÉM ZNAKU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Stanislav Kasík | Heraldická kancelář„Dauphin“ |Roudnice nad Labem 2014
2. ČÁST

SNAHY O POVÝŠENÍ NA MĚSTO

Snaha představitelů samosprávy o povýšení Rokytnice na vyšší typ sídla je patrná už od roku 1847. Z tohoto roku se zachovala
v Okresním archivu v Semilech korespondence Augusta Gottsteina
z Rokytnice s Josefem Seibtem z jilemnického vrchního a justičního
úřadu na téma 4 žádostí o povýšení na městys a nakonec několik
exemplářů vypracovaných a také korigovaných konceptů žádosti
krajskému úřadu se statistickými a topografickými údaji (Činovcová,
Ilona: Archiv obce Rokytnice nad Jizerou 1842 – 1944. Inventář. Státní
okresní archiv Semily. Semily 2002, s. 4; SOkA Semily, AO Rokytnice
nad Jizerou, inv. č. 62, sign. 1. 1. 1., 1847, kart. 1). Žádost sice byla
v Rokytnici koncipována, ale pravděpodobně nebyla vyhotovena v definitivní úřední podobě a k odeslání do Vídně nedošlo.
Po československo-rakouské spisové rozluce uskutečněné v roce
1920 byla Československé republice postoupena část registratury
vídeňského ministerstva vnitra, dotýkající se českých zemí. Součástí
postoupených materiálů byl i tzv. „Šlechtický archiv“, obsahující krom
nobilitací a udělování erbů i agendu dotýkající se žádostí o povyšování
obcí na města a městečka. Složka, která by se týkala dnešní Rokytnice
nad Jizerou, zde není. S podivem i proto, že oficiální žádost císaři o povýšení na sídlo vyšší kategorie podali Rokytničtí na konci roku 1900.
Dá se předpokládat, že vídeňskými úředníky ministerstva vnitra
byla obvykle zakládána složka s žádostí a ta následně doplněna dokumenty o výsledku úředního konání. Složka s názvem spíše německým
než českým, tedy „Rochlitz an der Iser“, zřejmě ve Vídni ještě je a nestala se předmětem československo-rakouské spisové rozluky v roce
1920 (zde existující složka s názvem „Röchlitz“ se týká obce Rochlice
v okr. Liberec; Krlín, Jan: Soupis dokumentů týkajících se povyšování
obcí na městečka a města z fondů Národního archivu [1832] 1856 –
1918, Praha 2007, s. 23).
Tato spekulativní úvaha je možná proto, že proces žádosti Rokytnice nad Jizerou o povýšení nikoliv na město, ale na trhovou obec,
proběhl a měl zcela konkrétní výsledek známý z archivních materiálů
uložených ve Státním okresním archivu v Semilech.
Dne 15. 12. 1900 byla napsána žádost císaři Františku Josefovi I.
o povýšení obce Rochlitz (Rokytnice) na trhovou obec – „Marktgemeinde“. Ministerstvo vnitra ve Vídni obdrželo žádost 26. 12. 1900
a bylo jí přiděleno pořadové číslo 46722. Žádost byla ze strany obce
Rokytnice nad Jizerou podepsána Wilhelmem Pohlem, Ferdinandem
Heinzelem a Alexandrem Goldenerem a opatřena razítkem obce
(o něm viz níže). Písemné rozhodnutí vídeňského ministerstva vnitra o žádosti Rokytnice bylo vypracováno dne 11. 1. 1901 pod číslem
1127. Místodržitelství v Praze bylo informováno ministerským přípisem datovaným dne 28. 1. 1901 a to informovalo okresní hejtmanství
v Jilemnici společně s vyrozuměním o potvrzení rozhodnutí ministerstva vnitra Zemským výborem Království českého ze dne 2. 5. 1901
(No 28986). Zároveň byly sděleny ve Vídni formulované důvody odmítnutí žádosti o povýšení na „Marktgemeinde“. Hlavním důvodem
odmítnutí jmenovat Rokytnici nad Jizerou trhovou obcí byla nedostatečná integrace sídla s požadavkem těsnějšího spojení všech sedmi
částí obce jak na úrovni správní, tak katastrální, finanční a daňové.
Takový požadavek však obec nemohla naplnit sama bez účasti nadřízených úřadů.
Konání obce Rokytnice nad Jizerou, se záměrem dosáhnout povýšení na město, bylo rozděleno do postupných logických kroků. Dosažením statutu „trhová obec“ by se otevřela možnost žádat v blízké budoucnosti o povýšení na město a o udělení městského znaku. Takový
postup volili ve stejné době například v Tanvaldu (1895) a dosáhli nakonec chtěného povýšení na město a také udělení městského znaku
(1905). Odmítnutí žádosti o povýšení na trhovou obec bylo v Rokytnici
zřejmě vnímáno pouze jako „dílčí neúspěch“, který nedokázal odradit obec od úsilí pokračovat ve svém záměru. Dne 27. 9. 1903 byla
slavnostně otevřena nově postavená monumentální secesní budova
radnice a zřízeno před ní prostorné náměstí. Obec Rokytnice získala
Rokytnický zpravodaj
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charakter skutečného města. Po vzniku Československé republiky se
představitelé Rokytnice nad Jizerou znovu neúspěšně pokusili o povýšení na město v roce 1935. Teprve v březnu 1961 byl rozhodnutím
Krajského národního výboru v Hradci Králové zřízen v Rokytnici nad
Jizerou městský národní výbor. Díky tomu se obec Rokytnice nad Jizerou fakticky stala městem, ale nikoliv ve smyslu „povýšení“, ale na
základě administrativního rozhodnutí.

PRVNÍ ZMÍNKY O ZNAKU MĚSTA ROKYTNICE
NAD JIZEROU
Na začátku této kapitoly je nezbytné základní konstatování – Rokytnici nebyl znak nikdy udělen. Ostatně takový akt, který byl do roku
1918 v kompetenci panovníka a pak úřadů Československé republiky, nebylo možné, s ohledem na platný právní řád, provést, protože
až do roku 1991 mohla znaky užívat v komunální sféře pouze města.
Rokytnice nad Jizerou byla městem až od roku 1961. Je zřejmé, že ani
po té město neusilovalo o konstituování svého znaku, protože pravděpodobně žilo v domnění, že znak má nejméně od poslední čtvrtiny
19. století, kdy začaly být samosprávou užívány obecní pečeti a razítka. Zde je nutné vyslovit další podstatnou tezi – pečeť a znak není
totéž, jedno není ekvivalentem druhého pro různý původ, různý význam, různé vlastnosti a různý způsob užití.
Zatím nejstarší nám známá pečeť nebo razítko pochází z roku
1895, kdy byla použita pečetní známka obce Rokytnice nad Jizerou na
úředním výkaze přímých daní odeslaném Okresnímu úřadu v Jilemnici (SOkA Semily, Okresní úřad Jilemnice, inv. č. 438, sign. 3/21, kart.
50). Pečetní známka je čtvercová se zoubkováním po obvodu (pravděpodobně tištěná z ocelorytinové matrice). Uprostřed je vyobrazena
pečeť kruhového tvaru. Mezi vnější dvojitou a vnitřní jednoduchou
lištou je německy majuskulní opis: * GEMEINDE ROCHLITZ * A/D JSER

(„Obec Roketnice nad Jizerou“; tehdejší český ekvivalent k obecně používanému německému jménu „Rochlitz“ byl „Roketnice“). Dolní část
opisu mezi hvězdami má horní část písmen směrem ke středu, dolní
opačně k vnějšímu okraji. Pečetní pole je čtvrcené (při popisu bude
používáno heraldického způsobu, ve kterém jsou strany posuzovány z hlediska nositele znaku a nikoliv z hlediska pozorovatele – to,
co je popisem hlášeno jako vpravo, je z pohledu pozorovatele vlevo
a naopak). V prvním poli stojí na trávníku horník v hornickém oděvu
s čákou na hlavě, s mlátkem v pozdvižené pravé ruce a s levou rukou
v bok vedle skály vpravo. Ve druhém poli na trávníku běžící liška. Ve
třetím poli na návrší stojící ovce. V čtvrtém poli na návrší stojí vzpřímený doleva obrácený medvěd se štítkem pod pravou přední tlapou.
Rytí jednotlivých figur není heraldicky přesvědčivé a přesné pojmenování figur umožňují až pozdější zobrazení (např. na průčelí radnice).
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Uvedená pečetní známka měla svůj pendant v gumovém razítku,
jehož otisk se dochoval na již zmíněné žádosti obce Rokytnice nad
Jizerou o povýšení na trhovou obec z 15. 12. 1900. Pečeť je kruhová
s opisem mezi vnější dvojitou a jednoduchou vnitřní lištou. Jedná se
o německý majuskulní opis. První část s vrcholy písmen k vnějšímu
okraji (začátek na 8 hod., konec na 4. hod.) GEMEINDE ROCHLITZ, druhá část s vrcholy písmen ke středu pečeti (začátek na 7. hod. a konec
na 5. hod.) a. d. ISER („Obec Roketnice nad Jizerou“). Pečetní pole je
čtvrcené se stejnými figurami jako v pečetní známce. Medvěd je stylizován jednoznačněji a nemá pod přední tlapou žádný předmět.

Za doklad vážnosti záměru představitelů samosprávy Rokytnice
nad Jizerou o dosažení povýšení na město lze považovat výzdobu
radnice. Na jejím průčelí, vpravo od hlavního vstupu je pod velkým
centrálním oknem kartuše s oválným čtvrceným polem a s figurami
v jednotlivých čtvrtích v souladu s dosud používanými pečetěmi a razítky. Inspirace obecní pečetí je zřejmá. Přesto se zdá, že celková adjustace měla vyvolávat představu „městského znaku“. Linie čtvrcení
jsou oproti pečetím užší a neevokují kříž. Figury v jednotlivých polích
jsou pojaty velice detailně a realisticky a je zřejmé, že tvůrce neměl
dostatek zkušeností s heraldickou stylizací.
Oproti razítku horník v prvním poli již nestojí čelně s mlátkem
v pravé ruce, ale klečí na pravém koleně na trávníku u skály a oběma
rukama drží násadu špičáku (také nosáku), jehož tupý konec se dotýká výstupku skály. Horník je oblečen v pracovním oděvu s pelerínou,
flekem a pokrývkou hlavy s kšiltem. Ve druhém poli je na nedefinovatelném „podloží“ heraldicky vlevo kmen stromu s obnaženými kořeny,
na nichž „leží“ („přikrčená“) doleva otočená a téměř čelně hledící liška
s ocasem položeným podél zadního běhu doleva (figura vytváří dojem lišky „stočené do klubíčka“). Ve třetím poli je na trávníku s kameny
a vpravo s trsem trávy doprava vykračující ovce s rolničkou na krku.
Ve čtvrtém poli na trávníku s malou skalkou vlevo stojí vzpřímený, doleva otočený medvěd, přidržující levou tlapou horní okraj gotického
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štítku. Identifikace figur v jednotlivých polích plastiky na radnici je díky
realistickému pojetí jednoznačná. Tato plastika se stala inspiračním
zdrojem pro další ztvárnění neoficiálního rokytnického znaku.

Snahu obce o povýšení na sídlo vyšší kategorie nepochybně provázely úvahy o podobě budoucího městského znaku. Pravděpodobně
bylo počítáno s tím, že vše bude završeno povýšením Rokytnice nad
Jizerou na město a zároveň bude udělen císařem i znak. Povýšení na
město a udělení městského znaku byly dva samostatné úkony s vlastními úředními postupy a s vlastními taxami. Ministerstvo vnitra ve
Vídni umožňovalo sloučit obě žádosti a následný úřední výkon byl ve
svém výstupu vnímán jako jeden. Tento způsob byl obcím doporučován i z úsporných důvodů a ve prospěch obcí. Jinak obce po zaplacení
poplatků za povýšení na město byly v mnoha případech nuceny rezignovat na udělení městského znaku, protože již jednou vyčerpaná
obecní pokladna jim neumožnila zaplatit další poplatek zhruba ve
stejné výši (tedy 2x cca 400 – 600 zl.). Doporučení ministerstva vnitra
směřovalo k úspoře jednoho privilegia. Cena vypracování privilegia
byla vídeňským Taxovním úřadem vypočítávána do absolutních podrobností – jediné, co bylo zdarma, byl podpis císaře.
Představitelé obce Rokytnice nad Jizerou pravděpodobně předjímali, že znak v podobě, která byla prezentována na nové budově radnice, bude znakovými cenzory (Wappencenzoren) heraldické komise
vídeňského ministerstva vnitra schválen a císařem na jejich doporučení udělen. Lze spekulovat o tom, že by se tak pravděpodobně nestalo a znak by byl odmítnut pro svou složitost způsobenou čtvrcením
štítu s rozdílnými figurami v každém z polí. Žadatel by byl pravděpodobně nucen ke zjednodušení a úpravám chtěné podoby znaku. Na
druhé straně víme, že rigoróznost znakových cenzorů nebyla vždy nekompromisní a byly schvalovány a udělovány znaky za jiných okolností obtížně akceptovatelné (např. znak Rychnova u Jablonce nad Nisou
s žánrovým obrázkem – 1912).
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ROK 2015 Z POHLEDU VHS A VÝHLED
NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ
V závěru roku je čas na malou rekapitulaci a současně i výhled do
roku příštího. Milana Hejduka, předsedy Rady Vodohospodářského
sdružení Turnov, jsme se zeptali, jaké investiční akce mají v městech
a obcích letos za sebou, jaké připravují, dotkli jsme se také aktuálních
otázek nové podoby řízení společnosti v dalších letech a samozřejmě
též toho, co občany nejvíce zajímá - cenové politiky, která se jim promítá v platbě vodného a stočného do každodenního života.
Máme zde závěr roku, můžete ho zhodnotit z pohledu investičních akcí VHS?
Skvělé počasí nám umožnilo všechny akce zakončit dostatečně
včas a dle nastavených termínů. Prakticky v každém městě kromě
Rokytnice nad Jizerou jsme obnovili vodohospodářské sítě nejméně
ve dvou komunikacích. Dokončili jsme úplnou rekonstrukci úpravny vody v Příkrém na Semilsku. Na Benecku jsme provedli celkovou
rekonstrukci klíčového vodojemu. Nových vodovodů či kanalizací se
dočkaly také Ktová, Malá Skála a Přepeře. V předstihu se nám podařilo zahájit akce výměny vodovodů v Tatobitech a jsme těsně před
zahájením stavby nových kanalizací v Ohrazenicích – obě investice
dokončíme na jaře příštího roku.
Jediným, ale zato zásadním problémem se stala naše nejužitečnější a nejrozsáhlejší akce – vybudování kanalizace, čistírny odpadních
vod a obnova vodovodů v Rovensku pod Troskami. Stavební firma Eurovia nesplnila termín předání díla. Oznamuje nám opakovaně nové
termíny dokončení a ty paradoxně následně zase nedodržuje. Za
vším je pomalé tempo nutné obnovy komunikací. Vodohospodářská
část díla je dávno s úspěchem dokončena, ale oprava komunikací je
- bohužel pro nás - víc vidět. Náš díl viny je v tom, že jsme nedokázali,
ani přes neustálé vybízení firmy k větší aktivitě a kvalitě prací, prodlení zcela zabránit. Prostě jsme je nedokázali dotlačit k vyššímu tempu
prací. Zpoždění bude nakonec naštěstí jen v řádu několika měsíců,
což je při celkové proměně města na desítky let dopředu svým způsobem zcela nevýznamné. Přesto nás to hodně mrzí. Nezbývá mně než
věřit, že nám obyvatelé při pohledu na úplnou proměnu města brzy
prominou. Dnes už jsou plně obnoveny veškeré klíčové komunikace,
a pokud nám ještě bude přát počasí, tak máme šanci nejvýznamnější
investiční dílo novodobé historie města převzít ještě v letošním roce.
Letošní rok je charakteristický velkým srážkovým deficitem. Prší minimálně. Projevilo se tohle nějak i u vás?
Všichni politici i odborníci dnes konstatují, že v celé republice byl
nedostatek vláhy desítky let podceňován. Když se na něco stát soustředil, tak to bylo jen na povodně a na zcela zanedbaný stav vodohospodářské infrastruktury. Nyní je napříč republikou cítit odhodlání
zásadně změnit tento přístup, protože se to díky prognózám stavu
klimatu v příští dekádě stalo současně i úplnou nutností.
Na území obcí VHS jsme zatím měli štěstí. I když u většiny zdrojů
vody výrazně poklesla jejich vydatnost, což mimo jiné souvisí s výslednou kvalitou vody a nutností její následné úpravy, tak jsme nezaznamenali žádné zásadní problémy. Mohou za to moudrost předků
a také naše provozní investiční aktivity v posledních dvou desetiletích.
Nebýt například našich loňských investic v oblasti Rovenska nebo Benecka, tak tam je letos kvalitní vody málo a provozovatel by ji musel
zavážet do vodojemů cisternami z jiných území. Situace se ale pravděpodobně ještě zhorší hned s přicházející zimou, pokud nespadne
dostatečné množství srážek.
Do budoucna se však musíme nejméně jedné lokalitě soustředěně
věnovat. Pro Semily a okolní obce je hlavním zdrojem vody zmenšující
se průtok ve Vošmendě, současně však bohužel nebyl v historii pro
celou oblast vybudován zásadní náhradní jistící zdroj pitné vody. Pravděpodobně ho bude muset najít naše generace.
Rokytnický zpravodaj
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Jaké investiční akce plánujete v příštím roce?
Letošní rok jsme věnovali přípravě mnoha investic, a proto věříme,
že naši snahu příští rok zúročíme. Chceme obnovit vodovod na sídlišti
v Rokytnici nad Jizerou a postavit tam ještě v jedné lokalitě u vleků
kanalizaci a vodovod. Chceme provést obnovu klíčových vodojemů
v Semilech, Turnově, v Benešově u Semil a postavit nový vodojem pro
osadu Komárov na Kozákově. V Lomnici a v Jilemnici budeme společnou investicí s krajem a městem obnovovat klíčové komunikace. Největší akcí v roce 2016 na území VHS bude patrně rekonstrukce našich
sítí v Komenského ulici v Lomnici nad Popelkou spojená s obnovou
komunikace. I tady se na akci budou podílet město a kraj.
V Turnově budeme hodně projektovat a odstraňovat havarijní stav
na třech vodovodech. V Lomnici, Jilemnici, Turnově i v Semilech se budeme podílet na výstavbě sítí v nových bytových zónách. V Tatobitech
dokončíme rozsáhlou výměnu vodovodů ve třech hlavních komunikacích, pro Rakousy bychom chtěli postavit dlouho potřebný nový zásobní vodojem. Na Vyskři snad začneme vyměňovat absolutně dožilý
vodovod do osady Mladostov a v Malé Skále chceme vyřešit nátok balastních vod do kanalizace. V Turnově nás ještě pravděpodobně čeká
další úsek obnovy sítí na sídlišti u nádraží v rámci postupné revitalizace
sídliště - pokud město získá státní podporu na přeměnu veřejných prostranství. V roce 2016 nás tedy nečeká žádná stomilionová akce, ale
mnoho menších. Platí však pravidlo, že investičně malá akce je na naši
práci skoro stejně náročná jako akce násobně větší, takže nás zase čeká
pořádný kopec práce.
A ještě si dovolím upozornit na jednu klíčovou otázku, která je podstatou úplně všeho dění ve VHS. Náš majetek na území obcí sdružených ve VHS, mimochodem zhruba v dvakrát takové výši, než je celý
majetek města Turnova, je i přes naše mnohaleté úsilí stále ohromně
zanedbaný. Laik by až žasnul, jak vypadají sítě pod zemí či interiéry
dožilých vodárenských objektů. Máme toho tedy v plánu hodně, ale
příští rok určitě ne žádnou velkou akci. Ty přijdou v dalších letech.
A hlavní úkoly pro poslední týdny tohoto roku?
Jasným úkolem je posunout akci v Rovensku pod Troskami co nejblíže k úplnému dokončení. A ještě složitějším pak připravit podání čtyř
dotačních žádostí do nového operačního programu EU. Konkrétně na
čistírny odpadních vod v Semilech a v Rokytnici nad Jizerou, dále na intenzifikaci stoletého vodovodního přivaděče Bátovka v Jilemnici a současně budované odkanalizování lokality Dolní Štěpnice na Benecku.
Starosta Turnova na říjnovém zasedání zastupitelstva představil dohodu měst a obcí, která jsou členy VHS, na budoucím
finančním řízení a podobě VHS. V současnosti se také hodně diskutuje o navýšení současné ceny vodného a stočného
v rámci obcí VHS o 4,5 procenta v příštím roce...
Ano, dohoda měst a obcí je na stole a my ji velmi vítáme, protože
je výsledkem dlouho hledaného konsenzu. O navýšení ceny vodného
a stočného mají starostové a zástupci obcí teprve rozhodnout. Nebylo
by správné jejich definitivní rozhodnutí předjímat. Jde navíc o natolik
složitá témata, že je třeba náležitě je okomentovat a vysvětlit. Budeme jim proto věnovat další samostatné tiskové zprávy, které vyjdou
v nejbližší době.
A co diskuze uvnitř VHS?
My jsme nyní takoví vzdělavatelé. Snažíme se nově zvoleným starostům a dalším zástupcům měst vysvětlit celou složitost vodohospodářských témat. Máme i nové nadějné kolegy ve VHS, a tak je musíme
postupně zaškolovat a provádět je všemi úskalími naší práce. Snažíme se prezentovat naši otázku v médiích a přímo na zastupitelstvech.
Věnujeme tomu hodně času, až nám chybí jinde, ale je to nutné.
Jako určitý bonus se snažíme přesvědčovat o skutečné pravdě komunální politiky, kteří šli do voleb s hlavním tématem ceny vody nebo
si napsali bez znalosti podstaty věci a bez dostatku informací zcela
nereálný volební program, aby u lidí vyhráli. To se nám zatím úplně
nedaří, ale nevzdáme to. Je to výzva.
Jsem jednoznačně přesvědčen, že díky nedávným rozsáhlým haváriím v Praze, v Novém Boru a v Prachaticích začínají zastupitelé i široká veřejnost chápat, že tahle oblast každodenního chodu měst musí
vysoce kvalitně a spolehlivě fungovat a odpovědnost v ní musí zvítězit
nad častým populismem různých diskuzí.

9

Městské informační centrum
SPLATNOST POPLATKU ZA
ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY
INFOCENTRA od 1. 12. do 31. 12. 2015
V roce 2012 došlo ke zpoplatnění zprostředkovatelských služeb
MIC. Pokud máte zájem tyto služby infocentra využívat i v roce 2016,
popřípadě si tyto služby nově zarezervovat, uhraďte prosím během
prosince 2015 v Městském informačním centru nebo v účtárně
Městského úřadu paušální poplatek dle počtu lůžek Vašeho ubytovacího objektu.
Výše ročního poplatku:
•• 1 – 20 lůžek
•• 21 – 49 lůžek
•• 50 lůžek a více

300,- Kč/ rok
500,- Kč/ rok
1.000,- Kč/ rok

V případě neuhrazení tohoto poplatku do konce letošního roku
bude ubytovatel z databáze automaticky vyřazen. Jakmile bude poplatek zaplacen, ubytovatel bude znovu zařazen do databáze.
Uvítáme Vaše propagační materiály (letáčky, vizitky atd.), které
poskytneme příchozím klientům. Nejpodstatnější námi poskytovanou službou je však přeposílání poptávek po ubytování, které obdržíme elektronickou či telefonickou formou, dále pak osobně od
příchozích klientů.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MIC
Provozní doba MIC do 18. 12. 2015:
Pondělí:
ZAVŘENO
Úterý – pátek:
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Sobota:
9:00 – 13:00
Neděle:
ZAVŘENO
Provozní doba MIC 19. 12. 2015 – 18. 3. 2016:
Pondělí – sobota: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Neděle:
9:00 – 13:00
Provozní doba o svátcích:
24. 12. 2015
ZAVŘENO
25. 12. 2015
ZAVŘENO
26. 12. 2015
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
31. 12. 2015
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
1. 1. 2016
ZAVŘENO

Příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky
přejí za Infocentrum
Svatava Šmiková, Denisa Hančová a Jitka Hrušková

Krkonošská sezona je na pultech infocenter
Krkonoše – svazek měst a obcí má za sebou pracovně bohatý rok. Výsledky snažení jsou v rámci
turistických novin shrnuty a představeny. Proto zimní vydání Krkonošské sezony 2015/2016 zve čtenáře
nejenom do Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší a informuje rodiče s dětmi, že „je z čeho vybírat“. Ať
formou pozvánky na jaro a léto plné her (razítkovací hry, questy, geofuny), soutěží a sportu, tak prostřednictvím tištěných tematicky zaměřených map:
Tipy na výlety pro rodiče s dětmi, Co dělat když prší, Tipy na čtyři dny, mapy o cykloturistice a letní
nabídce, ale také elektronicky publikované propagační materiály: Lázeňství a Pivovarnictví v Krkonoších.
Ucelená škála upoutávek na atraktivity nabízí možnost vybrat si kombinaci dle vlastního zájmu. Propagační a informační materiály, motivující k akcím, soutěžím a hrám získáte v krkonošských infocentrech
nebo si je můžete stáhnout na www.krkonose.eu.
V Krkonošské sezoně si přečtete pohádkové příběhy Krakonoše, Hančí, sojky a Pana lesního. Prohlédněte si fotodokumentaci z akcí „Rohačky ve Zvědavé uličce, aneb jak se bavit na saních“, „Masopust
ve Vrchlabí, Rudníku, Horním Maršově, Dolním Lánově“, přečtete si o Ledové jízdě v Dolním Dvoře nebo
o natáčení českého filmu „Padesátka“. Čtenáře jistě zaujme reportáž „Jak jsem přežil v lavině“ nebo
informace o tom, že skialpinismus je v Krkonoších populární. Ojedinělá je upoutávka na „Krkonošské
ledopády“ s pomíjivou krásou, ale i pozvánka na akce jako je ledosochání, koňské pólo v zimě, volejbal
na sněhu a další. Dočtete se, co jsou MAS – Místní akční skupiny a jak působí v regionu, či že Asociace
horských středisek ČR je partnerem Svazku Krkonoše. Nechybí pozvánka na rodinné lyžování do Strážného, Dolního Dvora a Černého Dolu.
Krkonoše jsou tradičně lyžařským běžeckým rájem, který představuje nejenom novinky, ale prostřednictvím fotografií také všechny krkonošské skiareály. Nechybí prezentace podnikatelských aktivit, partneři Fondu cestovního ruchu a tedy Svazku Krkonoše i čtenářská soutěž.
Zimní vydání Krkonošské sezony si můžete vyzvednout v krkonošských informačních centrech.
Listopad 2015, zpracovala D. Palátková
Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

ROZPIS
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBY

Ordinační hodiny soukromých ordinací stomatologů: sobota, neděle, svátky 7.30 – 11.30 hod.:
12. – 13. 12. 2015

MUDr. Jan Chovančík, 5. května 980, Turnov, tel. 481 322 491

19. – 20. 12. 2015

MUDr. Marta Jagiellová, 5. května 483, Turnov, tel. 481 324 833

24. 12. 2015

MUDr. Sylva Wolfová, 5. května 521, Turnov, tel. 481 312 146

25. 12. 2015

MUDr. Renata Holasová, Bezručova 788, Turnov, tel. 481 320 055

26. 12. 2015

MUDr. Miloš Dědek, Nádražní 1296, Turnov, tel. 481 324 282

27. 12. 2015

MUDr. Richard Štejfa, 5. května 521, Turnov, tel. 481 325 187

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

Gábina si ve čtrnácti splnila sen
Teprve čtrnáctiletá Gabriela Jakoubková z Víchové nad Jizerou se zařadila mezi nejmladší
autorky knih v České republice. Od svých třinácti let oslovovala známé osobnosti mající vztah
ke Krkonoším a ve spolupráci s nakladatelkou Helenou Rezkovou vydala knihu nazvanou
„Rozhovory z Krkonoš a Podkrkonoší“.
Ač se to zdá až neuvěřitelné, o vydání vlastní knížky snila Gabča, žákyně 9. třídy Základní školy v Jilemnici, od svých osmi let. A ve čtrnácti si svůj sen splnila. „Napadlo mě, že mnozí lidé ani
netuší, jaké významné a zajímavé osobnosti z našeho kraje pocházejí nebo k němu mají blízký
vztah. Nejprve jsem si chtěla napsat knížku jen pro sebe – teď bych si ale přála, aby si ji s chutí
přečetli i ostatní čtenáři. Psaní knížky pro mě byla úžasná zkušenost a z každého rozhovoru
jsem si odnesla jedinečný zážitek,“ říká o své prvotině mladá autorka.
A na koho se můžete mezi třemi desítkami osobností těšit? Gabriela vedla rozhovory například se sportovci Květou Jeriovou-Peckovou, Veronikou Vítkovou, Jaroslavem Soukupem, Blankou Paulů, Stanislavem Henychem, dále s herci a zpěváky Janem Kanyzou, Bohumilem Kleplem,
Stanislavem Zindulkou, Marií Doležalovou, Naďou Urbánkovou, Lou Fanánkem Hagenem, ale
třeba i se sexuoložkou Hanou Fifkovou, kardiochirurgem Janem Pirkem, meteoroložkou Alenou
Zárybnickou, moderátorkou Marcelou Augustovou, lékařkou Alenou Schmoranzovou a s mnoha dalšími osobnostmi. A jak jinak, v knize nechybí ani úvodní rozhovor s vládcem hor - Krakonošem.
•• Knihu si můžete zakoupit v Městském informačním centru za 290,- Kč.

Nové knihy v Infocentru
Rádi bychom Vás informovali o prodeji několika nových knih, které se obsahem a tématikou dotýkají Rokytnice nad Jizerou a našeho blízkého
okolí. Tyto knihy mohou být i hezkým dárkem k Vánocům.

Helena Rezková: Vysocká nemocnice
aneb od císaře pána k chirurgii ruky
•• Publikace mapuje historii věhlasné nemocnice od r. 1899, přibližuje práci lékařů
i dalšího personálu. Kniha obsahuje i velmi realistické fotografie úrazů ruky, u kterých dokáží zdejší lékaři zázraky.
•• Vydavatel: Helena Rezková, Vlkov, 2015,
1. vydání, formát A4, 120 stran, kniha je
vázaná, celobarevná. Cena: 290,- Kč.

Josef Trojan: Biatlon

Jan Bouček: Prknem dolů

•• Publikace obsahuje spoustu fotografií
s mnoha zajímavými historickými i aktuálními informacemi o vývoji a úspěších
tohoto olympijského sportu.
•• Vydavatel: Helena Rezková, Vlkov, 2014,
1. vydání, formát A4, 224 stran, kniha je
vázaná, celobarevná. Cena: 450,- Kč.

•• Publikace nás provede historií a vývojem
snowboardingu a představí nám tento
sport na mnoha dobových fotografiích.
Jedná se o limitovanou edici, kde součástí
knihy je i DVD – film Romana Včeláka o počátcích snowboardingu v ČSSR.
•• Vydavatel: Jan Bouček, Praha 9, 2015,
1. vydání, formát A5, 288 stran, kniha je
vázaná, celobarevná.
•• Vydání této publikace podpořila města
spjatá s československou snowboardovou historií: Pernink, Žacléř, Boží Dar, Rokytnice nad Jizerou, Desná a Harrachov.
Cena: 440,- Kč.
•• 2. křest této knihy se uskuteční v sobotu
19. prosince 2015 ve skiareálu Černá Říčka, Desná III v Jizerských horách. Začátek
ve 14:00 hodin. Přijďte se podívat na závod na historických snowboardech.

INZERCE
Hledáme brigádnici na obsluhu v restauraci Penzionu Anna.
Jednalo by se o týden kolem Silvestra, dále únor a ve zbytku zimy
hlavně víkendy přibližně mezi 17. a 21. hodinou.
Bližší informace poskytne Anna Poupová na tel. 604 243 106
Rokytnický zpravodaj

11-12/2015
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Informace z kabelovky
Vážení uživatelé kabelové televize, letošní rok je ve znamení změn na satelitním nebi, a to spíše změn nemilých.
Kvůli neshodám mezi společností CET21 a Skylink jsme přišli o vysílání stanice Nova ve vysokém rozlišení a zdá se, že
se bez tohoto HD programu budeme muset ještě nějakou
chvíli obejít. Věřím však, že se dvě zmíněné společnosti zase
shodnou, případně, že najdeme nějakého alternativního poskytovatele signálu a ve vysílání Novy v HD budeme pokračovat. Zatím však nemůžeme ani odhadnout termín, kdy se
tak stane.
Druhá výrazná změna je, že program Relax byl jeho poskytovatelem převeden z formátu MPEG-2 na formát MPEG-4
a přeřazen na jiný transpondér. Velkým problémem je zejména fakt, že i když jej budeme schopni znovu vysílat, majitelé
starších televizí a set-top-boxů jej nebudou moci sledovat,
protože starší přístroje zvládají pouze formát MPEG-2. I přes
naše investice by tak tento kanál velká část našich klientů nemohla sledovat, což je pro nás neakceptovatelné. Hledáme tedy i jiné cesty, jak
tento program vrátit zpět na vaše obrazovky. I přesto, že se příští rok
na nás patrně chystá další vlna přechodů na MPEG-4 ze strany našich
dodavatelů, věřím, že na ni budeme připraveni a uživatelů rokytnické kabelovky se tyto výrazné změny nijak nedotknou. Doporučujeme
však všem uživatelům, aby při nákupu jakýchkoliv nových zařízení prověřili, zda jsou tato zařízení připravena na formát MPEG-4 a HD.
Na tuto zimní sezónu chystáme dokončení digitalizace a návrat
polských programů do Rozšířené nabídky, což ocení zejména ubytovatelé. Pro vás všechny jsme již nyní připravili předvánoční dárek
- nově v naší kabelovce naladíte filmovou stanici Kino Barrandov.
Přejeme vám všem příjemné sledování.
Nemilou věcí je zvýšení našich nákladů na vysílání některých stanic, poskytovatelé signálu totiž výrazně zdražili programy ze skupiny
Prima a Nova. Tento fakt budeme muset promítnout i do našich cen,
v příštím roce tedy dojde k mírnému zdražení našich služeb. V tuto
chvíli nemáme ještě přesnou představu o tom, o kolik přesně se cena
zvýší (zdražení ze strany poskytovatelů je velmi čerstvá věc), bude to
však s největší pravděpodobností pouze o několik korun, budeme se
snažit, aby byl dopad na vaše rozpočty naprosto minimální. Cen za
internetové připojení se tato akce nijak nedotkne.

Rádi bychom se vám omluvili za výpadky ve vysílání ve večerních
hodinách na přelomu listopadu a prosince – způsobil je mrznoucí
déšť, který pokryl naše přijímací paraboly ledem, který se nám nedařilo odstraňovat dostatečně účinně. Tuto problematiku nyní intenzivně
řešíme, bohužel moc možností nemáme, neboť tento problém čas od
času potrápí všechny, kdo jsou odkázáni na satelitní vysílání. Zatím
nikdo nevymyslel nějaké univerzální řešení, protože vyhřívání parabol
je může deformovat a příliš intenzivní mechanické odstraňování ledu
je může poškodit také. Věříme však, že se nám podaří tento problém
brzy snížit na naprosté minimum, úplně se jej však nejspíš zbavit nikdy nedokážeme, neboť horské počasí umí být velice nevypočitatelné.
A nyní již pouze z lepšího soudku – v prosinci budete moci shlédnout historicky první televizní zprávy z Rokytnice nad Jizerou a blízkého okolí. Historicky první jsou nejen pro svůj rozsah, ale hlavně pro ty,
kteří vás těmito zprávami provedou. Jsou to totiž žáci Základní školy
Rokytnice nad Jizerou, jmenovitě Alanka Hniková, Filip Skřiváček a David Pampel. Přesně tak, tito naši tři žáci se rozhodli sebrat odvahu
a přispět svým umem a šarmem k informovanosti vás, diváků RKTV.
Musíme říci a děláme to rádi, že si jich nesmírně vážíme. Nejen pro
jejich odvahu vystoupit veřejně, ale předně pro spontánnost a úžasné chvíle při natáčení, ze kterých možná vytvoříme závěrečné vysílání zpráv v letošním roce 2015, jakožto silvestrovské vysílání. Legrace
jsme si totiž při natáčení opravdu užili dost a třeba se o ni s vámi podělíme...
Ruku v ruce s touto změnou se nám podařilo uvést do testovacího provozu nový odbavovací systém, který je postaven na software
Caspar CG. Jde o výtvor Švédské státní televize, která jej používá pro
své profesionální vysílání. Od tohoto systému si slibujeme mnohem
efektivnější práci odbavování našich videí, ať už z archívu Tomáše Petráně, studentské Krkonošské TV nebo z naší vlastní produkce. Stejně
tak i textové informace budeme schopni vysílat mnohem rychleji po
obdržení, než jsme mohli kdykoliv v minulosti. Doposud jsme odkázáni na poněkud nepružný systém, v němž jsme nemohli vytvořit nic
jiného než nekonečnou smyčku. Tento způsob vysílání nám přišel
velmi nepraktický, tudíž jsme se celé léto a podzim snažili posunout
techniku našeho kanálu dopředu. Jak se nám to podařilo se budete
moci již brzy sami přesvědčit.

Vánoční trhy – 5. prosince 2015
Letošní vánoční trhy, které se opět konaly
na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou,
odstartovalo vystoupení flétnového souboru Piskoř a Zpěváčků ze ZUŠ v Jablonci nad
Jizerou. Následovaly kytarové balady v poutavém provedení Martina Pozdníčka, alias Pigiho. Velký potlesk za svůj program s básničkami, říkadly a písničkami sklidili žáci zdejší
základní školy i děti z obou mateřských škol.
Pro rodiče s dětmi byla připravena pohádka
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„O dvanácti měsíčkách“ v podání divadelního
kroužku KUKátko z DDM. Jelikož letošní vánoční trhy vyšly přesně na Mikuláše, upustili
jsme od tradičního ohňostroje a nahradili ho
Čertovskou ohňovou show – doufáme, že se
návštěvníkům líbila. Celé sobotní odpoledne
pak bylo zakončeno slavnostním rozsvícením
vánočního stromu.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem
účinkujícím za zajímavý program, hasičům
a pracovníkům drobných služeb města za
postavení stánků, dále všem, kteří se na organizaci trhů jakkoliv podíleli a zejména Vám,
návštěvníkům, za to, že jste přišli a pomohli
nám vytvořit příjemnou adventní atmosféru
plnou pohody. V příštím roce se s Vámi budeme znovu těšit na viděnou.
Svatava Šmiková
11-12/2015

Rokytnický zpravodaj

Základní škola informuje
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje,
konec roku 2015 je za dveřmi. Ráda bych Vám všem za celou naši školu popřála hezké vánoční svátky a šťastný a spokojený nový rok 2016.
Chtěla bych také touto cestou poděkovat všem učitelům a dětem, kteří i letos, jako každým rokem, krásně vyzdobili třídy, okna a chodby naší školy.
Přispěli tak k vytvoření velice příjemné a krásné předvánoční atmosféry.
Všem dětem a zaměstnancům školy přeji hezký adventní čas a opravdu radostné a krásné vánoční svátky. V novém roce 2016 přeji všem pevné
zdraví, pohodu, klid, štěstí a radost ze života.
Blanka Zemánková

Školní přespolní běh 2015
Dne 11. října proběhl v areálu běžeckých tratí Na kapličce
4. ročník závodu v přespolním běhu pro žáky Základních škol
Rokytnice, Jablonec a Harrachov. Celkem na start nastoupilo 280
dětí. Startovalo se v 10 kategoriích rozlišených podle ročníků –
chlapci, dívky. Tratě byly dlouhé od 200 m do 1500 m.
Závody měly plynulý charakter a proběhly hladce. Vše by nebylo možné bez, nyní již zkušeného, profi týmu pořadatelů – Libor
Plucha, Jiří Nedvěd ml. + horská služba, Milan Javůrek, Václav Šír
a jeho slova: „Díky, že pro ty děcka něco děláte :-)“. Ze závodů byl
pořízen televizní záznam do kabelové televize panem Ludvíkem.
Úpravu běžeckých tratí zajistily drobné služby Města Rokytnice.
Mobilní oplocení zapůjčil Spartak a.s. Všem výše zmíněným organizacím a osobám mnohokrát děkujeme. Další poděkování patří
vedení škol a zúčastněným učitelům. Závod byl podpořen sponzory: Zelenina Braun – Jiřička, Lukáš Tošovský. Děkujeme.
A na závěr přání do příštích ročníků… zpětná vazba a podpora
Vás, rodičů.
Mgr. Radoslav Dostál

Exkurze žáků ZŠ do místních závodů
Dne 18. 11. 2015 navštívili žáci devátého ročníku místní závody RTK Rokytnice nad Jizerou a Eprona Rokytnice nad Jizerou. Byli seznámeni
s provozem obou závodů. Obě exkurze se líbily. Chtěli bychom poděkovat vedení a zaměstnancům za projevenou ochotu a vstřícnost.
Stejně bychom chtěli poděkovat vedení a zaměstnancům závodu Emba Paseky nad Jizerou, kde jsme podobnou exkurzi s žáky absolvovali
19. 11. 2015. I zde se žákům líbilo. Cílem našich exkurzí je nejen přiblížit žákům provozy místních závodů, ale i ukázat možnost pracovního
uplatnění. V této spolupráci bychom chtěli pokračovat na jaře 2016 a navštívit tyto závody i s osmým ročníkem.
Jana Janouchová

Exkurze speciální třídy do OU v Hořicích
Dne 24. 11. 2015 jeli žáci druhého stupně speciální třídy na exkurzi do OU v Hořicích. Během exkurze si žáci prohlédli nejen školu, ale i odborné pracovny jednotlivých učebních oborů (čalouník, brašnář, malíř a natěrač, pečovatelské práce a farmářské práce). V jednotlivých dílnách
si žáci sami mohli vyzkoušet jednoduché pracovní činnosti. Exkurze se nám všem moc líbila.
Jana Janouchová

Rokytnický zpravodaj
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Vánoce na 1. stupni základní školy

Upřímné poděkování…
všem našim dětem, které jsou solidární s pejsky a kočkami
v útulcích. Sbírka, probíhající již několik let u nás ve škole, přinesla opět mnoho pozitivního. K dnešnímu datu sbírka ještě
zdaleka nekončí, ale bohudík v kabinetu je již opět ten „odér“
z granulí, což znamená, že se zase podařilo… Takže k dnešnímu dni přispělo 72 lidiček. Máme 150 kg granulí, 84 konzerv,

nespočetné množství pamlsků, piškotů, dek a dalších důležitých věcí… Moc ráda bych poděkovala i těm, co se o sbírce dozvěděli mimo školu, obzvláště paní Hojsákové s neuvěřitelným
darem pro psy – MOC děkujeme! Ale také děkujeme i Bětce
Janouškové a Jirkovi Urbancovi. Máte srdce – velké, velké díky.
Největší část sbírky si vyzvedne paní Michaela Kmoníčková ze
Skřivan tady u nás dne 14. 12. 2015 a přiveze s sebou i několik psích kamarádů - a tak se s nimi potkáme, aby děti věděly, kam jejich příspěvek půjde. A věřte, že na to nej nej místo.
Všem velké díky za pomoc.
J. Vávrová

Vánoce jsou obdobím roku, na které se těšíme bez výjimky všichni – malí
i velcí. O to více ho prožívají děti a tak jsme i letos vyzdobili okna a chodby, ve
třídách se objevily vánoční stromečky a adventní věnce. Děti se s nedočkavostí pustily do výroby dárečků a přáníček. A protože máme spoustu šikovných dětí, naše výtvory vyzdobily nejen školu, ale malou adventní výzdobou
jsme přispěli i do Galerie Starý kravín ve Františkově.

Aby nám čas do Ježíška lépe utíkal, připravili jsme pro naše děti mnoho
vánočních akcí: 27. 11. jsme zahájili tradiční „Zpívání na schodech“, které
se koná každý pátek před adventní nedělí vždy v 9:40 hodin na schodech
v 2. patře staré budovy. Za dobu svého konání získalo mnoho příznivců nejen z řad dětí 1. a 2. stupně, ale i učitelů, za což všem děkujeme. Od 1. 12.
se děti mohou zúčastnit vědomostní soutěže „Staročeské Vánoce“, některé
třídy čekají regionální exkurze – např. do Muzea a galerie Starý kravín, do
továrny na výrobu korálků v Poniklé a do Muzea řemesel. Všichni se těšíme
na Čertovský den s netradičními úkoly a s nadílkou od pana Mikuláše a jeho
družiny, na tradiční „Vánoční koncert“ v kostele, na divadelní představení
a na besídky ve třídě s dárečky pro kamarády. Nezapomínáme ani na sport
– poběžíme oblíbený „Běh do schodů“. Fotografie z těchto akcí a výsledky
soutěží najdete určitě na stránkách naší školy a v příštím zpravodaji.
Čeká nás také mnoho vystupování. Máme připravený program na
„Vánoční trhy“, vystoupíme v Domově důchodců a na besídkách pro rodiče.
Doufáme, že tak přispějeme k vánoční pohodě a že při tom uděláme radost
nejen sobě, ale i lidem okolo nás.
Za učitele 1. st. ZŠ
M. Hnyková

Domov důchodců
Ocenění pracovníků
Domova důchodců
v Rokytnici nad Jizerou
Pečovatelka roku 2015
Naše pracovnice paní Dana Pěničková
získala Národní cenu sociálních služeb –
Pečovatelku roku 2015.
Slavnostní vyhlášení se konalo 10. 11. na
Novoměstské radnici v Praze.
Ocenění za velice těžkou, nedoceněnou
práci bylo vybraným pracovníkům předáváno patronkou projektu paní Hanou Maciuchovou za účasti zástupců Ministerstva práce
a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie.
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Řád Elišky Přemyslovny
Poslanec strany Úsvit – Národní koalice
Augustin Karel Andrle Sylor v pátek dopoledne 27. 9. 2015 z postu prezidenta Nadačního
fondu Elišky Přemyslovny udělil ve Státních
aktech Poslanecké sněmovny 19 řádů Elišky
Přemyslovny ženám pracujícím v charitativní,
sociální a kulturní oblasti. Jednalo se vůbec
o první ročník slavnostního předávání, kterým provázel herec Ladislav Frej. Zakladatel
Nadačního fondu chtěl tímto oceněním prokázat úctu ženám, na které kamery a média
obecně zapomínají.
Řád Elišky Přemyslovny obdržela i ředitelka Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou.
Obě ocenění jsou i oceněním pro celý tým
pracovníků Domova důchodců a současně
i odměnou k 70. výročí domova.
Mgr. Helena Housová, ředitelka

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou Domovu důchodců v Rokytnici nad Jizerou – paní ředitelce
Mgr. Heleně Housové, sociálním pracovnicím, pečovatelkám a ostatnímu personálu
za nelehkou, velmi dobrou a profesionální
péči o paní Miladu KEFURTOVOU, která
zemřela 4. 10. 2015 v nedožitých 86 letech.
Věra Soukupová
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Mateřská škola Horní Rokytnice n. J.
Máme za sebou 3 měsíce
nového školního roku. Uběhly nám jako voda. Aby také ne,
když jsme s dětičkami ani chvilku nezaháleli. Již 10. 9. nám začal plavecký výcvik v Jilemnici.
Vzhledem k tomu, že podzim je
čas plný nachlazení, viróz a chřipek, využili jsme čtyřikrát pobytu
v Solné jeskyni, která má blahodárné účinky na lidský organismus.
Přelom září a října byl opravdu nabitý akcemi. 30. 9. proběhl
za obrovského fandění rodičů
tradiční běh „O pouťový koláč“. Jako odměna za podaný výkon byl pro
každého závodníka připraven opravdový, voňavoučký, domácí koláč.
O týden později nás navštívili příslušníci Policie ČR, kteří si pro děti
připravili velmi pěkný a zajímavý program. Děti se aktivně zapojovaly,
doslova „hltaly“ každé slovo. Mohly si vyzkoušet výzbroj i výstroj policistů. Na závěr si každý odnesl dáreček. Hned druhý den jsme uspořádali na parkovišti P3 závody na kolech a odstrkovadlech.
Začátkem listopadu jsme se vydali do libereckého Dinoparku. Výpravu do pravěku si užily nejen děti, ale i rodiče, kteří v hojném počtu
děti doprovázeli. Třešničkou na dortu byla návštěva interaktivní výstavy Lega .
Nezanedbávali jsme ani kulturu – na konci září jsme ve školce
shlédli loutkovou pohádku „O Sněhurce“, v rámci Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou představení „Šamanka
Manka“ a v polovině listopadu jsme si opět ve školce zatančili a zazpívali při „Rytmické show“.

A co nás čeká v nejbližších dnech? Tradiční odpoledne s rodiči u pečení a zdobení perníčků, vystoupení na Vánočních trzích a na závěr
vánoční besídka.
Za dětičky a kolektiv zaměstnanců ze „žluté školičky“ vám přejeme:
Hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na vás štěstí směje,
ať vás láska stále hřeje,
ať vás úspěch provází
i v roce, který přichází.
Fotky z akcí na www.slivinka.rajce.idnes.cz

Činnost okrsku HS Rokytnice v sezóně 2014 – 2015
Zimní sezóna pro okrsek horské služby
(HS) Rokytnice začala dne 20. 12. 2014 zimním opakovacím školením. To bylo zaměřeno především na ošetření osob v terénu,
transport, obsluhy vysílaček a testy ze zdravovědy.
Lyžařská sezóna začala před Vánocemi
provozem vleků pouze v areálu Horní Domky. Na Studenově bylo možné zahájit sezónu,
po přídělu sněhu, začátkem ledna.
Další nedílnou součástí přípravy členů
HS byla cvičná pátrací akce v terénu. Cvičení
proběhlo dne 29. ledna v oblasti Studenova
a stejně jako v minulých letech ve spolupráci
s okrskem HS Harrachov.
Dne 20. února jsme jako každoročně pořádali tradiční Sjezd pašeráků v areálu vleků
Rokytnický zpravodaj
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na Studenově. Akce byla organizačně náročnější než v minulých letech, ale dopadla velmi
úspěšně.
V úvodu března se náš okrsek podílel na
cvičné lavině v prostoru Kotelních jam. Konalo se tak po dvou letech, z důvodu loňských
nepříznivých sněhových podmínek.
Dne 7. března oddíl Alpin clubu ve spolupráci s okrskem HS Rokytnice pořádali 14. ročník závodu českého poháru ve skialpinismu.
Tradiční závod O dřevěného Krakonoše.
Ke konci zimní sezóny dne 24. března jsme
si již tradičně připomněli Den Horské služby
položením věnců u mohyly Hanče a Vrbaty.
V zimní sezóně 2014 – 15 bylo v oblasti
okrsku HS Rokytnice ošetřeno 318 úrazů,
což je skoro dvojnásobný počet než v minulé

„slabé“ sezóně. Z toho bylo 79 případů předáno rychlé záchranné službě. U 13 případů
zasahovala letecká záchranná služba.
Jarní příprava pro nás začala 25. dubna
metodickým cvičením pořádaným okrskem
HS Strážné. Zúčastnilo se 12 členů a čekatelů
našeho okrsku.
Každoroční cyklistické soustředění jsme
letos uskutečnili na přelomu května a června
v oblastech kolem Nového Města pod Smrkem na tratích singltreku a ve Stráži pod Ralskem. Zde někteří vyzkoušeli i vodní lyže.
Letní opakovací cvičení, které proběhlo
v polovině června, jsme naplánovali dvoudenní. První den proběhla záchranná akce
na lanovce a druhý den lezení na polygonu
v Jablonci nad Nisou.
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Letní služby členů okrsku probíhaly od
poloviny května až do poloviny listopadu.
Sloužilo se o víkendech ve spolupráci s našimi profesionálními členy Honzou Doubkem
a Jirkou Nedvědem ml.
V průběhu července až srpna každý člen
absolvoval pravidelnou lékařskou prohlídku
u doktora Koldovského v Jilemnici. Tentokrát
s odběrem krve.
Letošní horké léto náš okrsek spolupořádal či asistoval u několika akcí: 18. července
běh na Dvoračky, 25. července Krkonošská
kuchyně na náměstí v Rokytnici a 19. srpna
Letní příroďák.
Od 3. do 9. září náš okrsek uspořádal horolezecké soustředění do oblasti Paklenica

v Chorvatsku. Zde proběhlo cvičení v různých horolezeckých technikách a sportovním
lezení. Dosaženo bylo mnoha zajímavých lezeckých cest. Za zmínku stojí zdolání významného velebitského vrcholu Aniča Kuk cestou
Mosoraski, při obtížnosti 6a o celkové délce
350 m.
Mezi další akce, u kterých jsme asistovali, patří: 6. září sjezdové bike závody v areálu
Horních Domků a 23. až 25. října soutěž ČČK
na Nebáku v Českém ráji.
K dnešnímu dni okrsek HS Rokytnice čítá
21 členů, 4 čekatele a další 2 zájemce.
Závěrem mi dovolte poděkovat doktoru Pavlu Břeskému za zdravotní činnost
v okrsku, Radku Dostálovi za přednáškovou

činnost, vedení okrsku za spolupráci a Vám
všem členům HS Rokytnice za služby, asistence a další aktivní účast na akcích Horské
služby. Zvláštní poděkování patří i našim blízkým přátelům a drahým polovičkám, kteří
nám pomáhali zejména při kulturních a společenských událostech.
Sepsal: Ing. Pavel Brož, náčelník Horské
služby, okrsek Rokytnice nad Jizerou
V Rokytnici nad Jizerou 15. 11. 2015

 HORNÍ DOMKY, STUDENOV – PŘÍPRAVY NA ZIMNÍ SEZÓNU 2015/2016
Přípravy na zimní sezónu jsou v plném
proudu a zatím jde vše podle plánu. Martin
na bílém koni dorazil v termínu, jen poněkud
netradičně. 11. listopadu 2015 byla do ski
areálu Horní Domky přivezena zbrusu nová
zasněžovací technika a od té doby probíhá
ve středisku zasněžovací maraton. V horizontu pouhých dvou týdnů bylo nainstalováno všech 41 kusů nového zařízení na výrobu
technického sněhu. Od neděle 22. listopadu
jede nová technika na plné obrátky a mezitím nám Krakonoš seslal i nějakou tu přírodní sněhovou pokrývku.

Provoz zimního lyžařského střediska
Horní Domky je předběžně plánovaný na
víkend 12. – 13. prosince, ale vše bude samozřejmě záležet na vývoji počasí.
Kromě nové zasněžovací technologie, která je v letošním roce tou největší novinkou
vzhledem ke značné investici spojené s jejím
pořízením, chystáme i několik dalších, veskrze pozitivních změn.
Jednou z nich je provoz Skibusu, který
bude letos přímo propojovat obě lyžařská
střediska – Horní Domky a Studenov. Stejně
jako v uplynulých sezónách bude přeprava
Skibusem pro návštěvníky Rokytnice zajišťována zdarma.
Další novinkou, která jistě potěší nejednoho návštěvníka skiareálu Horní Domky, je
plánované spuštění prodeje skipasů online.
V současné době probíhá testování a již první
lyžaři si budou moci koupit jízdenku buď od
počítače z pohodlí domova nebo cestou do
Rokytnice prostřednictvím svého chytrého
mobilního telefonu. Zákazník tak ušetří čas,
který by za účelem pořízení permanentky
strávil čekáním na pokladně areálu.

regionu, což znamená, že jízdenky vícedenní
a časové budou v nadcházející sezóně platné
pouze v ostatních výše zmíněných lyžařských
areálech. Nepředpokládáme, že by tato skutečnost nějakým způsobem ovlivnila prosperitu Rokytnice, ale je bezpodmínečně nutné

informovat o této změně její návštěvníky.
Zdvořile Vás proto žádáme o součinnost. Pokud jste majiteli hotelů, penzionů, apartmánů či jiných ubytovacích zařízení, upozorněte
prosím své hosty na to, že výlet s naší jízdenkou do Harrachova by byl pro ně zklamáním.
Nová sněžná děla a zasněžovací tyče,
která do rokytnického skiareálu dodala společnost SMI SnowMakers, jsou plně automatická, což umožňuje ovládání jednotlivých zařízení z centrálního počítače. Díky chytrému
systému SmartSnow lze na jedné obrazovce
sledovat a jejím prostřednictvím ovládat nejen koncová zařízení, ale i další doplňkové
produkty, jako jsou například čerpadla. Tento automatický systém významně zjednodušuje proces zasněžování a díky ovládání
na dálku se lze téměř okamžitě přizpůsobit
klimatickým podmínkám.
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Přestože ceny jízdenek zůstaly stejné
jako v uplynulé zimní sezóně, došlo k jedné
změně, která nepatří mezi ty veskrze pozitivní, jsme však nuceni Vás o ní informovat.
Týká se společných jízdenek Skiregionu, tedy
vícedenních a časových, které v minulosti
platily mimo Rokytnici také v Harrachově,
Pasekách nad Jizerou, Příchovicích a v Rejdicích. V důsledku komplikací s nájemními
vztahy v Harrachově se letos toto sousední
středisko rozhodlo pro vystoupení ze Ski

Závěrem bychom Vás rádi upozornili na
změny spojené s provozem parkovišť ve středisku Horní Domky. V letošním roce bude instalován parkovací systém, který již neumožní bezplatné noční parkování na parkovištích
P2, P3 a P4.
Všem přejeme úspěšnou zimní sezónu
2015/2016!
S pozdravem tým pracovníků zimních lyžařských areálů Horní Domky a Studenov
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou

 Příchovice

•• 12. 12., 16:00 | Mikulášský program v Kulturním domě – pohádka loutkového divadla Kozlík „Jak Mikuláš berlu ztratil“. Děti zdarma,
dospělí: 50,- Kč
•• 21. 12., 8:00 | Prodej živých kaprů - na Dolním náměstí
•• 24. 12., 15:00 | Štědrovečerní bohoslužba se zpěvem koled v kapli
mistra Jana Husa v Berlíně
•• 24. 12., 20:00 | Půlnoční bohoslužba - v kostele sv. Michaela
•• 25. 12., 8:30 | Slavnost narození Krista - v kostele sv. Michaela
•• 27. 12., 8:30 |Svátek sv. Rodiny - v kostele sv. Michaela
•• 1. 1. 2016, 10:30 | Slavnost Matky Boží Panny Marie - v kostele sv.
Michaela

Výstava
Narodil se Kristus Pán

Od 6.12.2015 do 6.1.2016
V kostele Církve adventistů v Horní Rokytnici nad Jizerou.
Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek: 16:00 - 19:00
Soboty a neděle: 14:00 - 19:00
Pátky: zavřeno
Vstupné dobrovolné

Otevírací doba o Svátcích:
24.12.2015 10:00 - 16:00
25.12.2015 10:00 - 16:00
31.12. 2015 10:00 - 16:00
1.1.2016 14:00 - 19:00

•• 5. – 7. 2. 2016 | Memoriál Dr. Jana Vedrala – 6. ročník mezinárodního závodu v kategorii Masters
•• 19. – 20. 2. 2016 | 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.
•• 11. 3. 2016, 19:30 | Návštěva staré dámy – představení v Kulturním
domě uvede DS Josefův Důl, vstupné: 60,- Kč
•• 4. 4. 2016, 19:30 | Úsměvy Iva Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse, vstupné: 150,- Kč

 Jablonec nad Jizerou
•• 26. 12., 19:00 | Štěpánská zábava – rocková zábava skupin STAGNACE & ŽOLD v Kulturním domě

 Poniklá
•• 23. 1. 2016, 20:00 | Sportovní ples – v Kulturním domě – tombola,
občerstvení, hraje Soumrak Band + Duo Pé

 Vysoké nad Jizerou
•• 2. 11. 2015 – 13. 5. 2016 | U fotografa před sto dvaceti lety – výstava
podobizen typických horáků z Vysocka na snímcích fotografa Josefa
Hladíka – v přízemí Městského úřadu
•• 12. 12. 2015 – 31. 3. 2016 | Vysocká nemocnice – výstava ke 40. výročí založení ústavu – koná se ve Vlastivědném muzeu
•• 24. 12. 2015 – 3. 1. 2016, 13:30 – 16:30 | Pohyblivý betlém Františka
Vodseďálka - ul. Staroveská 199 (10 minut chůze z náměstí)
•• 7. 2. 2016, 14:00 | Dětský maškarní bál
Rokytnický zpravodaj
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•• 26. 12., 11:00 – 14:00 | Na Štěpána na Štěpánku – turistické setkání
na Turnovské chatě u rozhledny Štěpánka

 Jilemnice
•• 12. 12., 8:30 – 17:00 | Vánoční jarmark s ohňostrojem – na Masarykově náměstí
•• 15. 12., 18:00 | Vánoční koncert – Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční – smíšený sbor žáků, rodičů a přátel školy, Sloupový sál v budově bývalého pivovaru
•• 19. 12., 17:00 | Vánoční benefiční koncert – vystoupí žáci tanečního
a hudebního oboru ZUŠ, taneční soubor T.I.K., pěvecký sbor Jizerka
a taneční skupina PATZ.
•• 20. 12., 17:00 | Vánoční koncert kytarového orchestru Braunův
betlém – kytarový orchestr při ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř - kromě koled zazní skladby od renesance až po současnost, české i zahraniční.
Koná se ve Sloupové síni.
•• 27. 12., 18:00 | Vánoční koncert - vystoupí smíšený pěvecký sbor
Camponotus Jilemnice, hosté programu budou trumpetista Petr Kubový a klavíristka Petra Pršalová.
•• 2. 1. 2016, 16:00 | Libor Fišer a hosté – vstupné: 100,- Kč
•• 18. 1. 2016, 18:00 | Nepál – cestopisná přednáška Radky Tkačikové
– vstupné: 80,- Kč
•• 24. 1. 2016, 19:00 | Vrátila se jednou v noci – komedie Eduarda
Rovnera . Účinkují: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá a další.
Vstupné: 350,-/330,- Kč.
•• 31. 1. 2016, 17:00 | Duo Adamis – kromě vlastních písniček zazní i písničky z repertoáru Yvety Simonové, Milana Chladila, Evy Olmerové či
Waldemara Matušky. Vstupné: 190,- Kč
•• 4. 2. 2016, 19:45 | Verdi – La Traviata – přímý přenos opery
z Royal Opera House v Londýně. Vstupné: 300,- Kč.
•• 7. 2. 2016, 15:00 | Divadlo Ánfas Praha: Rákosníček a hvězdy –
představení pro děti. Vstupné: 60,- Kč.

 Semily
•• 18. 12., 18:00 | Vánoční koncert Jizerky – koncert vynikajícího pěveckého sboru – kostel sv. Petra a Pavla
•• 26. 12., 8:00 | KO-ZA CUP 2015 – 14. ročník tradičního turnaje v sálové
kopané – sportovní centrum Semily
•• 26. 1. 2016 | Trénování paměti – dopolední a podvečerní kurz
•• 20. 11. 2015 – 3. 1. 2016, denně 9:00 – 16:00 | Ivo Vodseďálek Lepené události – výstava v Muzeu a Pojizerské galerii Semily
•• 27. 11. 2015 – 6. 1. 2016 | Výstava Na prahu Adventu s andílky
a betlémy Vladimíra Kubíka – sbor Dr. Karla Farského

VŮNĚ STARÉ KUCHYNĚ
VE FRANTIŠKOVĚ

Vážení přátelé,
ve Starém kravíně ve Františkově probíhá od počátku prosince nová výstava s názvem ,,Vůně staré kuchyně“, na kterou si
vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat.
•• Otevírací doba je úterý – neděle, prohlídky probíhají každou
hodinu.
•• O vánočních svátcích máme otevřeno každý den,
od 15. 12. 2015 do 4. 1. 2016.
Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši přízeň
a popřáli krásné svátky vánoční a hodně zdraví, štěstí a pohody
v novém roce.
Jana Brožová, Starý kravín o. s., Františkov 63,
Tel.: 775 970 180
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Městská knihovna
Nové knihy na listopad
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Hošková – Kamilenky
»» Třeštíková – To prší moře
»» Pilátová – Tsunami blues (dar MK ČR)
»» Brycz – Muž bez ženy není člověk
(dar MK ČR)
»» Bomann – Zahrada v měsíčním
svitu
»» Rodriguez – Kavárnička v Kábulu
»» Weiner – Dobrý v posteli
»» Brown – Nízký tlak

»» Verghese – Řez do živého
»» Jones – Pan Pip
»» Andrews – Rubínová zář. Perla
v mlze. Falešný třpyt. Utajený
drahokam. Matné zlato – rodinná
sága (dar)
Humor, satira:
»» Grumey – Schrödingerova velryba
»» Gamble – Zvěrolékař v divočině
»» Pratchett – Kuchařka stařenky
Oggové. Pod parou

»» Robbins – Parfém bláznivého tance
»» Barry - Magoři
Historické a životopisné romány, vzpomínky:
»» Pošíval – Satanovi koně
»» Ulická – Daniel Stein, překladatel
»» Hayden – Spratek
»» Meyerhoff – Kdy bude konečně
zase všechno takové, jako to nikdy
nebylo
»» Williams – Stoner

Napětí:
»» Klevisová – Ostrov šedých mnichů
»» Dán – Rudý kapitán
»» Crombie – Zmizela beze stopy
»» Granger – Stíny vraždy
»» Roberts (Robb) – Každý má motiv
»» Bolton – Obětina
»» Mankell – Vrazi bez tváře
»» Black - Odplata

Nové knihy na prosinec
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Keleová-Vasilková – Co to bude?
»» Váňová – Herečka
»» Kubátová – Štěpánka
»» Řeháčková – Sama proti času
»» Černá – Anežka a král
»» Haran – Sluncem spálená země
»» Roberts – Zahráváš si s ohněm
»» King – Okamžik všeho
»» Valková – Arabská dcera

»» Nicholls – Tři na cestě
»» Dillon – Na sto kusů
»» Fowler – Všichni jsme z toho úplně
na větvi
Napětí, dobrodružství,
detektivky:
»» Lyndon – Císařský oheň (historického příběhu Cesta sněžných ptáků)
»» Heller – Psí hvězdy
»» Nesbo - Syn

Nové úpravy registračních poplatků – platné od 1. 1. 2016:
••
••
••
••
••
••

Děti (1 – 6 let):
zdarma
Děti (7 – 15 let):
30,- Kč (registrace + průkaz pro každé dítě)
Studující (16 – 19 let): 50,-Kč
Senioři od 70 let:
zdarma
Ostatní dospělí (20 – 74 let): 100,- Kč
Další dospělá osoba v rodině (podmínka – stejné bydliště,
registrace + průkaz): 50,-Kč

Registrace čtenářů platí vždy na 365 dní od původní registrace
a platí se pouze tehdy, pokud čtenář využívá služby knihovny (půjčuje
si). Průkaz čtenáře je nepřenosný – každý má svůj vlastní. Na dětský
průkaz se půjčují pouze knihy pro děti, vyjma školní doporučené četby z dospělého oddělení.

Další úpravy Knihovního řádu (výběr):
Upomínka elektronickou poštou (e-mailem):
•• Předupomínka: 0,- Kč (upozornění 1 den před koncem
základní lhůty 31 dnů)
•• 1. upomínka: 0,- Kč (překročení zákl. lhůty o 15 dnů)
•• 2. upomínka : 10,- Kč (překročení zákl. lhůty o 30 dnů)
•• 3. upomínka: 20,- Kč (překročení zákl. lhůty o 60 dnů)
•• 4. upomínka: 30,- Kč (překročení zákl. lhůty o 90 dnů)
•• Další upomínka se posílá doporučeným dopisem: 80,-Kč + poštovné
Děti do 15 let za e-upomínky neplatí.
Písemné upomínky zůstávají v původní platnosti, jen jsou upraveny
jejich lhůty.

»» Lagercrantz – Dívka v pavoučí síti
»» Roberts (Robb) – Téměř bez šance
»» Patterson – Desáté výročí
»» Schulman – Chlapec, který přestal
plakat
»» Březina – Promlčení
»» Bannalec – Bretaňský příboj
»» Gerhardsen – Gideonův kruh

Naučná literatura + darované
knihy:
»» Jak utéct času? (Grierson)
»» Život fotografky (Mináčová)
»» Prknem dolů. Ke kořenům čs.
snowboardingu (Bouček)
»» Putování za lidovou architekturou
Semilska (Luniaczek)
»» Ptáci Krkonoš
»» Denní motýli v Krkonoších

senioři). Objednávky MVS jsou závazné a přijímají se osobně nebo
e-mailem (nikoliv telefonicky). Půjčovní lhůta je obvykle 1 měsíc a její
další prodloužení závisí na rozhodnutí půjčující knihovny.
Za knihy vypůjčené z jiné knihovny může být požadována vratná záloha.
Pokud jsou požadovány knihy z několika různých knihoven, připlácí se na poštovné za každou zásilku.
Další úpravy, pravidla a úplné znění Knihovního řádu
bude k nahlédnutí v městské knihovně a na webových stránkách
www.mesto-rokytnice.cz/organizace/mestska-knihovna.
Věřím, že tyto vstřícné kroky (schválené městskou radou), udělají radost čtenářům pravidelně navštěvujícím knihovnu a přivedou i ty, kteří se teprve rozmýšlejí. Knihovna je otevřená pro každého a nabízí to,
co jinde ve městě nenajdete – kromě kvalitní a pestré nabídky všech
žánrů literatury a dalších služeb, také příjemné prostředí, přátelské k
dětem i k dospělým.
Knihovna bude v posledních dnech roku uzavřena:
23. 12. (středa) a 31. 12. (čtvrtek) + svátky.
V novém roce bude poprvé otevřeno v pondělí 4. 1. 2016.
*********************************************************

MVS (Meziknihovní výpůjční služba): 50,- Kč/1 výpůjčka (zásilka)

Všem čtenářům městské knihovny přeji co nejklidnější předvánoční a sváteční dny. V novém roce mnoho společné radosti
z nových knížek, čtení a ze všeho, co dělá nás i náš život lepší
přeje

MVS mohou využívat pouze dospělí registrovaní čtenáři s platnou
roční registrací, výjimečně s jednorázovou registrací (např. studující,

Soňa Valášková, knihovnice
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci listopadu a prosinci 2015 tito naši spoluobčané:
80 let
81 let
82 let
83 let

Patočková Vladimíra
Soudil Josef
Erlebach Václav
Bartošová Vlasta
Marková Zdeňka
Čermák Věroslav
Vacek Josef
Pešek Elisabeth
Pěničková Věra
Gebrt Josef
Pfeifer Walter
Hartig Václav

84 let
85 let
86 let
87 let
88 let
89 let
91 let

Jónová Jiřina
Pavlata Josef
Bešinová Mária
Soukup Stanislav
Zeman Karel
Arpa Silvestr
Topičovská Jana
Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
Hlobilová Marie

92 let

94 let
96 let

Márynka Josef
Macurová Vanda
Hrbková Libuše
Doubková Irma
Hanuljáková Anna
Setunská Ludmila
Všem oslavencům
blahopřejeme!

Vítání občánků
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad
Jizerou uspořádal v sobotu
21. listopadu 2015 slavnostní vítání
nových občánků našeho města.

Přivítáni byli:
Matějková Aneta
Josífko Josef
Lukeš Kryštof
Jeřábek Janek
Děkujeme pí učitelkám Michaele
Hnykové a Jolaně Pokorné a dětem
ze Základní školy v Rokytnici nad
Jizerou za velmi hezké básničky.

Rokytnický zpravodaj
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Aneta Matějková

Janek Jeřábek

Kryštof Lukeš

Josef Josífko
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Máte slovo
Ze života vozíčkáře v Rokytnici č. 11 – Letem světem rokem 2015
Poslední konference TJ Spartak Rokytnice – sešly se sudičky pokrytectví, praktického cynismu a hlouposti a ještě více se
semkly, že by úspěch mé kritiky? Předpověď
jejich celistvosti – do prvního obvinění. To
je v podstatě vše, co stojí za zmínku o této
schůzi.
Konference ASPV – pod bedlivým dozorčím okem zástupkyň velkého výboru v podání paní Hruškové a Birnbaumové proběhla
schůze. Z mého pohledu pan Hartych vedl
jednání, jako kdyby snad znova skládal maturitu. Paní Tadrová mi téměř se soustrastným výrazem sdělila, že se dozvěděla zprávu,
že trpím asi nějakými duševními mindráky.
Patrně to mělo vypadat v jejích očích jako
má omluva za pasáž v mém ozdravném
osmistránkovém vydání rozneseném našimi milými ochotnými poštovními doručovatelkami. Navrhoval bych usnesení o zákazu
pomoci těmto pracovitým ženám a jednomu
muži panu Seidlovi. Jinak k mému fyzickému
a duševnímu stavu – fyzicky to ujde a duševně bez provozních závad. Celkově se cítím
svěže. To je asi vše, co stojí za zmínku, jinak
odvaha členů a vzdor nikde. Na závěr má
vzpomínka na české pořekadlo „Potrefená
husa nejvíc kejhá“.
Pan Neumann mne požádal o omluvu
za slova o jeho osobě v mém článku, kde
se zmiňuji o svévolných změnách ve stanovách. Pane Neumanne, tímto se Vám veřejně
omlouvám. Přesto i nadále můj soukromý
názor zůstává stejný.
Anonymní podání na Spartak Rokytnice a.s. – dne 3. 5. jsem zjistil při pracích na mém odvolání k soudu do Semil, že
významný pracovník oddělení vyšetřování
hospodářské kriminální služby v Semilech
je bohužel přítelem části členů současného nového výboru a dalších z TJ a A.S. Dále
dokonce byl ročníkovým spolužákem jednoho člena výboru TJ z dob středoškolského vzdělávání v Semilech. Následně jsem si
vzpomněl na jejich bezmeznou sebedůvěru
a neomylnost. V té době již běželo v Semilech
na podnět neznámého autora /krtka/ jedno
prověřování hospodaření Spartaku Rokytnice. Proto jsem provedl podnět 4. 5. 2015 na
Generální inspekci bezpečnostních sborů
v Praze, že mám obavu o nestrannosti tohoto prověřování anonymního podání na základě mých posledních poznatků. Samozřejmě,
že jsem to v listinné podobě doložil. A oni to
opravdu Semilům patrně odebrali. Vzhledem
k poznatkům, které mě znejistily, a nepružnosti výboru s audity o hospodaření jsem
5. 5. 2015 poslal, jak do Prahy, tak do Liberce
preventivně na oddělení hospodářské kriminálky podnět, ke kterému jsem přiložil kopie
mých článků a 22 bodů, které jsem navrhl
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k auditu a ústně zmínku o GIS. V současnosti
Liberecké oddělení hospodářské kriminálky
prověřuje hospodaření Spartaku Rokytnice
a.s. Chci tímto vyjádřením říci, že si za svými
slovy vždy stojím a hlásím se k nim. Proto
vás tímto upozorňuji, že nový výbor TJ není
schopen sebereflexe a změny svého jednání.
Závěrem především pro TJ, máte tady šikovného, ač anonymního krtka a nejsem to já.
Zhodnocení – jsem přesvědčen, že mou
kritikou jsem velkou měrou přispěl k současnému pozitivnímu stavu Spartak Rokytnice
a.s. a jeho budoucnosti a hospodářskému
užitku pro Rokytnici. Za dvě věci musím výbor TJ pochválit, a to je výběr nového ředitele,
který šlape jako hodinky a je hoden svému
pověření býti správný hospodář, a dále, že
jsem byl přizván k výběru auditorů hospodaření. Dále veřejně děkuji paní Slavíkové za
její fundované doporučení auditorů. Bez nich
bychom asi byli někde jinde. Na městě se to
také velmi pomalu zlepšuje, někteří možná
již částečně změnili na mne názor, a myslím
si, že se něco užitečného udělalo. Podařilo
se mi zabránit nevýhodnému pronájmu našich lesů KRNAPU za nevýhodné nájemné
ve výši cca 1,3 mil. na deset let bez práva
na peněžní prostředky za vytěžení 8000 m3
naší kulatiny. Na základě mého tlaku došlo
ke změně a město bude míti svého lesního
hospodáře a uvedených 8000 m3 budeme
moci vytěžit sami a zpeněžit v průběhu 10 let
za min. 12 mil. korun. Nejdůležitější je, že budeme moci regulovat těžbu podle vlastních
potřeb města. Následně použít tyto finanční
prostředky, třeba na rekonstrukci jídelny. Při
vzájemné spolupráci na radnici nemůžu úplně všechny naštvat, musím dělat bolestivé
kompromisy. Bohužel se tam ale promítá má
činnost ve Spartaku a někteří zaměstnanci
úřadu to nesou téměř osobně.
Zklamání – současný stav TJ. Myslím si,
že jsem udělal vše, co jsem mohl a myslel
si, že mohu především celé Rokytnici nad
Jizerou prospět. Možná, že se za nedůvěrou
k mé osobě skrývá nepochopení. Jistě se ptáte, proč se tak angažuji a hledáte, co se za tím
skrývá. Věřte, že nic. Mám rád věci, které léta
fungují. Tak jak jsem léta stavěl domy, vždy
jsem do toho dával něco ze sebe, aniž mi to
někdy někdo zaplatil. Vždy jsem upřednostňoval spokojenost a bezporuchovost. Rád
bych to samé udělal ve Spartaku. Ti, co mají
býti spokojeni, jste vy a občané Rokytnice
nad Jizerou. Po odměnách jsem se vždy ptal
až po vykonané práci. A následně se přiměřeně zachoval. Považuji to za způsoby staré
školy. Bohužel při morálce, jaká je v současnosti ve společnosti, je tato praxe již nebezpečná. Léta se vás na nic neptali a vše si brali,
zkuste věřit, že někdo opravdu přišel toto

změnit. Kdybych si nemyslel, že má pomoc je
užitečná, nebyl bych takto urputný. V dalších
tématech Spartaku se již budu jenom ptát na
konkrétní osoby a zodpovědnosti. Musíme si
uvědomit, že plno problémů se nemusí řešit
jenom trestně právní odpovědností a také se
dá řešit pomocí nového občanského zákoníku.
Vzkaz – kdo potká přispěvatele do Rokytnického zpravodaje Pavla N., prosím, sdělte
mu, že mu vzkazuji, že je srab a případná synonyma, která vás napadnou.
Co mám ke zlepšení – práci s emocemi.
To mi zatím nejde. Mám zde ale plno možností k tréninku.
Očekávání a události roku 2016 – další
blízká konference TJ. Budou zveřejněny aspoň částečné výsledky vybraných problémů
A.S. v auditu. Budoucnost Spartaku Rokytnice a.s. vidím jako perspektivní, pokud do
ní nebudou zasahovat mocenské a osobní
potřeby kohokoliv z TJ Spartak Rokytnice.
Jednota potřebuje zcela veřejné kontinuálně
průhledné účetnictví pro jakéhokoliv člena
TJ. To je jediné, co tuto jednotu ochrání před
marasmem vedení, zvýšenými neoprávněnými náklady a zabezpečí budoucnost. Je podivuhodné, že od roku 2006 se významnou
měrou podepsali na stavu obou společností
lidé z bankovnictví a pojišťovnictví. Tomuto
byznysu já říkám obchod s iluzí. Jste pro ně
snadná lovná kořist.

Pravda není majetkem mocných,
není právem silnějšího, může být
ponižována, může někdy i prohrát,
ale nakonec vždy zvítězí.

Přeji celému rokytnickému dolíku
prožití krásných letošních Vánoc
a veselý, šťastný nový rok 2016.
Michal Seidl
www.proski-rokytnice.cz
seidl111@gmail.com
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Jak to bylo
Vážení občané, nikdy jsem nekoupil, nevlastnil ani jinak nemanipuloval s majetkem města VaK v účetní hodnotě 142 530 997,- Kč.
V této souvislosti jsem také nikdy nebyl vyšetřován a ani odsouzen.
Ani pompézně publikovaná moje trestná činnost s tímto majetkem
neměla nikdy nic společného. Jsem stále přesvědčen, že VaK musí být
vždy nedělitelným majetkem každé obce. Proto si také většina obcí
majetek chrání a provozuje sama, ty méně schopné si někoho najímají. Úletem jsou ale obce, které i s majetkem VaK vlezou do úplně zbytečných spolků, které pak takto získaný majetek pronajímají firmám
se zahraniční účastí, kde se tvoří neúměrně vysoké zisky. Tato pofidérní činnost, kde ve zbytečné společnosti dělá starosta statutárního
zástupce, nevěstí pro občany nic dobrého. Důkazem, že je to lumpárna, je přehnaně vysoké vodné a stočné, zvýšené ještě účastí úplně
zbytečné společnosti o dalších 25 %.
Proto si město v minulosti, pro zajištění provozu a opravy svého
majetku VaK, založilo dne 30. 11. 1995 vlastní servisní firmu s obchodním názvem: Vodovody a kanalizace města Rokytnice nad Jizerou s.r.o., kde starosta na valné hromadě měl vždy 100 % hlasů. Tato
firma, o kterou se mimochodem v mé kauze po celou dobu jednalo,
byla v podstatě skupina lidí kolem pana ing. Sirůčka, vedená jednatelkou společnosti paní ing. Blažkovou. Součinnost mezi VaK město
a VaK s.r.o. byla v podstatě narušena až nucenou dražbou, která zejména po podepsání tří smluv ze dne 3. 7. 1996 byla nevyhnutelná.
Bylo evidentní, že v této dražbě, kterou jsem pouze zdědil, přijdeme i o majetek VaK. Proto jsme usnesením zastupitelstva ze dne
31. 1. 2002 ve své podstatě formulací v nájemní smlouvě mezi VaK
město a VaK s.r.o. znemožnili případnému novému majiteli VaK manipulovat po dobu 15 let s vodným a stočným bez souhlasu a vědomí města. Tak byl dosažen očekávaný pokles zájmu zejména o ČOV,
protože všem vždy šlo jen o zisky z vodného a stočného. Aby ale nájemní smlouva splnila tento účel, nestačilo, aby v nájmu města bylo
zase jenom město. Byla nutná účast alespoň fiktivního společníka
na dobu nezbytně nutnou a bezúplatně. Proto jsem odsouhlaseným
navýšením vkladu o 105 tis. Kč v servisní firmě VAK s.r.o. získal na valné hromadě 51 % hlasů a jako starosta jsem měl 49 % hlasů. Tvorba
společníka nebyla trestná, ale pohyboval jsem se ve vztahu k dražbě
na tenkém ledě. Chci jen připomenout, že se vše konalo v době, kdy
město bylo ve své největší krizi. Přesto se našli zastupitelé, kteří v této
věci vymysleli neuvěřitelný podraz. V informaci pro veřejnost zaměnili
získání 51 % hlasů v s.r.o. VaK bez majetku za 51 % podílu v majetku
města.

Tyto zvěsti vykonaly své. Veřejnost už nezajímalo, že to v praxi
není vůbec možné a že je to úplná debilita. Vidina, že by se Šedý mohl
obohatit, byla silnější než holá skutečnost, že ve VaK s.r.o. při vybírání poplatků 20,- Kč nebyly mimo na provoz žádné peníze. Nedalo
se tam nic ukrást ani odnést, byly tam jen problémy a samé starosti.
Aby toho nebylo málo, tak ještě v té době náhle zemřel pan ing. Javůrek, jako provozovatel ČOV, a tím pádem i pan ing. Sirůček na vlastní
žádost odstoupil z funkce jednatele společnosti. Na toto volné místo
v období dražby na dobu nezbytně nutnou a bezúplatně se nikdo nenašel. Proto mě zastupitelé museli jmenovat jednatelem společnosti,
protože starosta ze zákona nemohl před tímto problémem utéct.
Vážení občané, a přitom mimo kydání hnoje na moji osobu o nic
nešlo. Na peníze v můj prospěch jsem dle usnesení ze dne 31. 1. 2002
neměl vůbec žádný nárok a zastupitelé mě mohli kdykoliv odvolat
z funkce starosty. V případě, že bych porušil nájemní smlouvu ze dne
28. 2. 2002 třeba tím, že bych manipuloval s majetkem nebo s vodným a stočným bez vědomí města. Zastupitelé mohli okamžitě ukončit tuto nájemní smlouvu jako 100% vlastníci pronajímaného majetku
bez ohledu na to, kolik jsem měl hlasů na valné hromadě ve VaK s.r.o.
Tuto smlouvu mohli ukončit také proto, že v nájemní smlouvě nebyl
úmyslně žádný odstavec, jak se udržet v nájmu při rozporu se smlouvou. Když se všechno uklidnilo a bylo jasné, že VaK do dražby nepůjde,
bylo vše na valné hromadě dne 20. 12. 2002 uvedeno do původního
stavu bez toho, aby to někdo musel urgovat.
Pak se někdo probudil a podal na mě udání ve smyslu zneužívání
informací v obchodním styku. Vážení občané, byl tady ale jeden problém. Já kvůli několika opozičním zastupitelům, kteří výše popsané
kroky nebyli schopni pochopit, jsem ve své argumentaci použil, že se
to tak musí ze zákona udělat. Ale zákon to pouze umožňoval. Tím jsem
překročil pravomoc veřejného činitele. Soud jsem neměl, ale přišel mi
trestní příkaz. Neodvolal jsem se, protože majetek v této době, pro který se to všechno dělalo, byl už nepochopitelně převeden. Ironií osudu
je, že když jsem se v roce 1997 stal starostou, tak už technologie ČOV
a kanalizace byla čtyřmi fakturami v celkovém součtu cca za 100 mil. Kč
prodaná a to ještě dříve než byla vůbec ČOV dne 8. 5. 1996 spuštěna.
A pak, když jsme zbytečně zaplatili FÚ daňové doměrky za tyto faktury v celkovém součtu 7 072 506,05 Kč a majetek pro nelegálnost
prodeje byl jenom díky mně zase městu vrácen, tak po mém odchodu
v roce 2003 byl zase prošustrován. Dneska si kladu otázku, pro koho
jsem to vlastně dělal?
Stanislav Šedý

Sport
Silový trojboj
GPC CARPATHIAN CUP
23. - 25. 10. 2015 TRUTNOV
v této mezinárodní soutěži
opět dominoval

TOMÁŠ SEDLÁČEK
v kategorii M3 – do 100 kg obsadil
skvělé 1. místo
a vytvořil dva nové rekordy.
V disciplíně dřep – výkonem 260 kg
evropský rekord a v mrtvém tahu –
výkonem 260,5 kg rekord světový.

ABSOLUTE MASTERS
POWERLIFTING RAW
OBSADIL 3. MÍSTO.
Rokytnický zpravodaj
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Klub českých turistů odbor
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
připravuje pro následující období
tyto akce:
 Na Štěpána na Štěpánku
•• Dne 26. 12. 2015 v 8:04 hod. odjezd linkovým autobusem
(Jablonečákem) z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Příchovic
k Motorestu. Pokud již bude dostatek sněhu, vezměte běžky
v ochranném vaku s sebou. Po výstupu na Štěpánku je na
Turnovské chatě možnost se občerstvit a u pořadatelů z KČT
Benešov u Semil si převzít pamětní list. Z Turnovské chaty se
půjde na Prdek – Hermínu – kolem kostela do Havírny a přes
Vilémov do Rokytnice n. Jiz. - asi 13 km. Z Vilémova je možnost využít linkových autobusů. Kdo chce, může si to zkrátit
od Paseckého kostela k papírně a poté nad papírnou nebo od
Kroupů jet busem. Časy odjezdů autobusů z Vilémova a od
Kroupů nejsou zatím kvůli změně jízdních řádů známy. Akci
organizuje: Jan Mikulášek, tel: 732 889 801

LYŽOVÁNÍ
Ve dnech 5. - 7. 2. 2016 se v Rokytnici nad Jizerou v lyžařském středisku Horní Domky uskuteční 6. ročník mezinárodního závodu Memoriál Dr. Jana Vedrala FIS v kategorii Masters.
Závodit se bude ve třech alpských disciplínách – Slalom, Obří slalom
a Super-G.
U zrodu tohoto závodu stál pan Vladimír Málek – předseda Ski klubu
Masters při LK TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, který organizoval všechny jeho ročníky, přičemž poprvé se závod uskutečnil v roce 2009.
Mezi závodníky Masters je tento závod velmi oblíben a věříme, že
i mezi veřejností, kterou bychom tímto chtěli na tuto akci pozvat, se najde spousta fanoušků, kteří svým fanděním podpoří všechny závodníky,
jejichž nejmladší kategorie začíná po dovršení věku 30 let a nejstarším
účastníkům bývá i přes 90 let.
Velmi se na Vás těšíme a věříme,
že si tuto zajímavou akci nenecháte ujít.
Za Ski klub Masters
Vladimír Málek, Předseda Ski klubu Masters

Šachy

 Silvestrovská vycházka
•• Dne 31. 12. 2015 v 13:00 hod. sraz u Modré hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz. Zde se dohodneme na krátkém výletu po Rokytnici n. Jiz. nebo nejbližším okolí. Doporučujeme si něco na zahřátí
vzít s sebou. Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405

 Novoroční výstup na Strážník
•• Dne 1. 1. 2016 mezi 13:00 a 15:00 hod. sraz na kótě 781,9 m.
Dřevo a buřty s sebou. Pokud Vám zbylo od Silvestra něco
dobrého na zub, můžete to vzít s sebou. Akci organizuje: Mirek
Kavan, tel: 723 215 322

 Novoroční relax
•• Dne 9. 1. 2016 v 8:30 hod. sraz u Modré hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz. Poté podle počasí, sněhových podmínek a nálady
buď na běžkách nebo pěšky trasa kolem 15 km. Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405

V říjnu a listopadu byly zahájeny soutěže 8-členných družstev v rámci
kraje pro ročník 2015/ 2016.
„A” mužstvo sehrálo zatím 3 zápasy z 11 v KP a nevede si zatím špatně,
když má 6 bodů (2 výhry, 1 porážka).
„B” mužstvo hraje krajskou soutěž – skupina východ, kde hraje 6 oddílů.
Vzhledem k tomu, že je pouze 6 mužstev, hraje se tato soutěž dvoukolově,
takže každé mužstvo sehraje 10 zápasů. Mužstvo zatím oba zápasy prohrálo, není jednoduché dát 8 hráčů dohromady, i když mohou hostovat 2 hráči
„A” mužstva. Již jsme také zařadili 2 žáky, kteří ale zatím sbírají zkušenosti.
Při Domu dětí také funguje šachový kroužek pod vedením Z. Hollmanna, který v současné době navštěvuje 5 žáků. Byli bychom rádi, kdyby se v
našem oddíle zachovala dlouholetá šachová tradice. Náš oddíl má v rámci
kraje dobré jméno. Máme 2 oddíly jako např. Jablonec nad Nisou, což je
přece jen větší město.
Jako každý rok i letos chceme pořádat 26. 12. 2015 tradiční vánoční
turnaj v rapid šachu. Začátek v 9 hodin v klubovně sportovní haly.

 Setkání turistů v Bratrouchově
•• Dne 16. 1. 2016 mezi 11:00 až 15:00 hod. v Bratrouchově v bývalém hostinci U Mikšů. Tradiční setkání turistů z okolních
odborů KČT je letos opět nasměrováno do Bratrouchova.
Účastníci obdrží pamětní list. Akci organizuje: Jarda Hejral, tel:
737 248 405

 Ve stopě první středoevropské padesátky
•• Dne 6. 2. 2016 odjezd v 8:00 hod. z Horní Rokytnice n. Jiz. od
ČSAD linkovým autobusem (Pražákem) do Vysokého n. Jiz, kde
místní odbor KČT pořádá výše uvedenou akci. Běžky v ochranném vaku do autobusu s sebou. Ve Vysokém n. Jiz. je výběr
z několika běžeckých tras (10, 25, 50 a 55 km). Návrat buď na
běžkách nebo linkovým autobusem. Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557

 Expedice Háskov
•• Dne 7. 2. 2016 v 13:30 hod. sraz u Hančů v Horní Rokytnici
n. Jiz. Poté následuje náročný výstup k restauraci U Hásků
ve Františkově. Expedici organizuje: Anna Erlebachová, tel:
721 406 735
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být
konečný. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před
plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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Za šachový oddíl Zdeněk Hollmann

Stolní tenis
Okresní přebor 1. třídy
17. 10. 2015 09:00
31. 10. 2015 09:00
31. 10. 2015 13:00
14. 11. 2015 09:00
14. 11. 2015 13:00
28. 11. 2015 09:00
28. 11. 2015 13:00
05. 12. 2015 09:00
05. 12. 2015 13:00
23. 01. 2016 09:00
23. 01. 2016 12:30
06. 02. 2016 09:00
27. 02. 2016 09:00
27. 02. 2016 13:00
12. 03. 2016 09:00
12. 03. 2016 13:00
26. 03. 2016 09:00
26. 03. 2016 12:00

Orel Studenec u Horek B – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – TT Benešov u Semil A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – TJ Sokol Turnov D
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – TJ Sokol Košťálov B
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – STAR Sokol Turnov A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – TJ Sokol Horní Branná B
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – TJ Sokol Horní Branná A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – TJ Sokol Bradlecká Lhota A
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – TJ Sokol Nová Ves n. P. B
TJ Sokol Bradlecká Lhota A – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Nová Ves n. P. B – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – Orel Studenec u Horek B
TT Benešov u Semil A – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Turnov D – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Košťálov B – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
STAR Sokol Turnov A – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Horní Branná B – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Horní Branná A – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

1:10
10:0
10:3

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

TJ Sokol Turnov D
TT Benešov u Semil A
TJ Sokol Horní Branná B
TJ Sokol Košťálov B
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Horní Branná A
TJ Sokol Nová Ves n. P. B
STAR Sokol Turnov A
Orel Studenec u Horek B
TJ Sokol Bradlecká Lhota A

6
6
5
5
3
5
4
5
3
4

5
3
3
3
3
2
2
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

1
3
2
2
0
3
2
4
2
3
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

53:22
41:43
40:40
41:34
30:4
33:37
25:27
28:49
14:25
15:39

16
12
11
11
9
9
8
6
5
5
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NonStop
florbal 2015
Florbalový turnaj zvaný NonStop
se uskutečnil 7. listopadu a začal
už v 7 hodin ráno, kdy turnaj začal
s prvním hvizdem píšťalky. Začátek
se vyznačoval rychlými a přesnými
přihrávkami a střelami, z nichž první, co zasáhla branku, patřila Janu
Volfovi z oranžového týmu. Oranžový tým si poměrně dlouho držel
vůdčí pozici, ale po pár hodinách nastal zvrat a modří se dostali do
vedení. Hráči měli také možnost občerstvit se podle své chuti v bufetu, který byl po dobu turnaje otevřen. Kolem desáté hodiny se začali
v hale objevovat první diváci, kteří sledovali průběh turnaje. Jeden významný divák však bohužel nepřišel. Tento divák stál za založením
tohoto již tradičního turnaje a byl přítomný snad na všech uskutečněných NonStopech. Tímto člověkem je Mirek Štajer, který se bohužel
tradičního NonStopu už nikdy nezúčastní, ale pokaždé si na něj při
této příležitosti účastníci i diváci vzpomenou. V pokročilé fázi turnaje,
kdy bylo vedení v rukou týmu modrých borců, se na jejich konto pomalu blížil významný stý gól, který padl z hokejky Pepy Novotného.

Představujeme vám firmu
Firma se zabývá od roku 2015 distribucí
a prodejem aktivních vozíků a handbiků polské firmy GTM Mobile. K podnikání se rozhodli Michal Seidl a Richard Kousal. Došlo ke
spojení zkušeností s vozíky a ekonomickými
subjekty pana Michala Seidla a Richarda Kousala, který aktivně ovládá polský jazyk a má
zkušenosti s mezinárodním obchodem. Naším cílem je vtisknout prodeji zdravotnických
pomůcek pro handicapované trošku empatičtější tvář. V konkurenčních firmách obchodujících s tímto druhem zboží se vytratil především přístup k uživateli a spíše se preferuje
rychlé odbytí uživatele. To se budeme snažit
napravit.
Naším prvním obchodním úspěchem se
stal prodej zcela unikátního a individuálního handbiku Katce Šimonkové z Vrchlabí.

Ovšem brzy nastal zvrat a tým modrých pomalu začal unikat vyčerpanému ale stále bojujícímu oranžovému týmu, jehož hráči už protivníkům nestačili. Když už se blížil konec samotného turnaje, dal modrý
tým významný poslední gól, jehož autorem byl znovu Pepa Novotný,
ale díky relativně vyrovnanému průběhu celého klání turnaj skončil
za stavu 131:115 pro modrý tým, takže rozdíl byl ,,jen” o 16 branek.
Na straně oranžových však nebyl nikdo z prohry zklamaný a většina
hráčů obou mužstev se s radostí vydala po vlastní ose směrem k penzionu Anna oslavit turnaj, který si snad zopakujeme příští rok.
David Lukeš a Darek Bogdány

, s.r.o. se sídlem v Rokytnici nad Jizerou.
Této mladé ženě a cyklistické sportovkyni
se v roce 2014 obrátil život naruby při úrazu
na sjezdovce ve Vrchlabí. Došlo k tomu při
pádu, kdy se snažila uchránit především svého syna. Tato nadějná cyklistka se letos zúčastnila závodu s názvem „Opel Handy Cyklo
Maraton 2015“, jehož trasa vede okolo Čech
a Slovenska. Závod je pořádán panem Heřmanem Volfem. Banka Wüstenrot se jí za její
odhodlání rozhodla od nás zakoupit handbike. Nabídku jsme samozřejmě přijali, využili
jsme veškerých svých vědomostí a schopností, abychom jí vyšli vstříc a výsledkem je naprosto unikátní výrobek. Firma GTM Mobile
musela upravit některé standardní technologické postupy tak, aby jí handbike vyhovoval
jak po stránce rozměru, tak i vybavení. Toto
„kolo“ obsahuje vybavení do místních hor
i na pevný povrch. Samozřejmostí je nejvyšší
řada vybavení Shimano XTR. Spojením našeho úsilí a úsilí banky Wüstenrot se podařilo
udělat radost této mladé dámě. V letošním
roce v Opel handy cyklo maratonu 2015 se
především projevila její cyklistická minulost.
Po letech, kdy jí scházel v těle endorfin, který
se sportem, jak známo, vyplavuje, byla nyní
doslova jako nezadržitelná střela. My tedy
budeme doufat, že o této zapálené sportovkyni ještě mnoho uslyšíme.
Více o Katce Šimonkové:
www.youtube.com/watch?v=aMLM7iz0qdM
Mezi naše další úspěchy patří prodej aktivního vozíku GTM Mustang. O spolupráci jsme
byli požádáni panem Petrem Alinou, pedagogem působícím na Obchodní akademii Olgy
Havlové v Janských Lázních, která se zabývá
vzděláváním a ubytováváním mladých handicapovaných studentů. Následně nám byla
popsána nelehká a smutná životní situace
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studenta Miroslava Bartla (18), proto jsme
se rozhodli vzdát našeho výdělku z prodeje.
Poté jsme dle jeho fyzických rozměrů společně vybrali aktivní vozík GTM Mustang.
Při výběru jsme diskutovali o tom, co mu
vyhovuje více, co méně a snažili jsme se být
nápomocni našimi životními i praktickými
zkušenostmi z oboru.

Prostřednictvím tohoto článku jsme Vás
chtěli seznámit s naším obchodním přístupem a činností, také případně nabídnout
v těchto nelehkých situacích naši pomoc.
S důvěrou se na nás můžete obrátit a my
k Vám budeme přistupovat dle našich idejí.
Michal Seidl a Richard Kousal
E-mail: forhandicap@gmail.com
Tel: +420 602 334 517, +420 604 674 931
Web: www.forhandicap.com
Facebook.com/forhandicap
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TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
ve spolupráci se Ski klubem Masters
pořádá

závody FIS Masters

MEMORIÁL
Dr. JANA VEDRALA
5. 2. – 7. 2. 2016

Rokytnice nad Jizerou – Skiareál Horní Domky
5. 2. SUPER-G / 6. 2. OBŘÍ SLALOM / 7. 2. SLALOM
které se konají pod záštitou předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala,
hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půty, starosty Města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petra Matyáše,
předsedkyně komise Masters Svazu lyžařů České republiky Ivy Kárníkové a předsedy TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou Mgr. Martinem Riedlem.
Informace – Vladimír Málek (tel.: +420 603 828 342)
Přihlášky – tel.: +420 483 103 151, martina.holubcova@spartak-rokytnice.cz

Město
Rokytnice nad Jizerou

EURO CAR Vik, s.r.o.
OPEL Liberec a Lučany nad Nisou
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