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srpen / září

Cena 18,- Kč

Obchodní pasáž Dolního náměstí již několik let zdobí jedinečná květinová
výzdoba, o kterou se stará pan Václav Kliment. Začal s několika truhlíky, ale
postupně tuto výzdobu začal rozšiřovat o další velké i závěsné prvky nebo
o dřevěné truhlíky na zábradlí. V současné době je tato pasáž skutečnou
ozdobou Dolního náměstí, kde se často návštěvníci města fotografují.
O nejkrásnější květinovou výzdobu v Rokytnici nad Jizerou již není třeba
soutěžit, vítěz je jasný. Vašek část květinové výzdoby financuje sám,
na nové prvky a květiny ve velké míře přispívá i Město Rokytnice nad Jizerou
nebo podnikatelé z obchodní pasáže i vlastníci bytů v tomto objektu. To
nejdůležitější, práci a péči o květinovou výzdobu, obstarává Vašek úplně sám.
Vašku, děkujeme. Přejeme mnoho sil do budoucna,
a aby se Ti v započaté práci dobře pokračovalo.

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160006 „Zpracování DSP/PDPS – Zvýšení
bezpečnosti podél silnice II/294“ firmě Activ
Projekce s.r.o., Turnov, za nabídnutou cenu
139.755,- Kč včetně DPH.
 Radě města byl ze strany pracovníků kabelové televize předložen návrh na změny
ceníku a Obchodních podmínek kabelové
televize. K posledním změnám v tarifech rokytnické kabelové TV došlo mezi roky 2009 –
2010. Od té doby neustále stoupají poplatky
vůči kolektivním správcům autorských děl
(OSA, Dilia atd.) a poplatky poskytovatelům
televizních kanálů. Jedná se o změny u tarifu „Základní nabídka“, kdy se cena mění ze
105,- Kč/měsíc na 125,- Kč/měsíc a u tarifu
„Rozšířená nabídka“ se cena mění z 270,- Kč/
měsíc na 290,- Kč/měsíc. Byla zvýšena cena
tištěného vyúčtování na 25,- Kč a dále byly
lépe specifikovány ceny za inzerci a ceny
práce a dopravy. Úpravou prošly i Obchodní podmínky a tyto podmínky jsou platné
k 1. 7. 2016. Rada města ceník a obchodní
podmínky schválila.
 Radě města byla předložena žádost Spartak Rokytnice, a. s. o spolupráci při natáčení
pořadu Cyklotoulky 2016. Spolupráce by spočívala v úhradě 50 % nákladů na toto natáčení.
Rada města tuto spolupráci schválila a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo
s dodavatelem pořadu Cyklotoulky 2016.
 Rada města byla informována o poskytnutí dotace z podprogramu „Cestování dostupné všem“ pro projekt „Zvýšení atraktivity
naučných stezek v Rokytnici nad Jizerou“. Navržená dotace činí 167.500,- Kč, což je 50 %
z celkových nákladů. Dotace bude poskytnuta
z „Národního programu podpory cestovního
ruchu“ z podprogramu „Cestování dostupné
všem“. Správcem tohoto programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem tohoto
projektu je jednotlivé stezky obohatit o inter-

aktivní prvky pro děti i dospělé a vybudování
menšího dětského hřiště. Dále se stezky doplní o 2 lavičky, 3 stojany na kola, bude provedena výměna poškozených textových částí
infopanelů a vydají se propagační materiály.
V rámci projektu je třeba provést výběrové
řízení na dodavatele herních prvků a laviček
pro dětské hřiště a dále schválit zadání zakázek na dodání interaktivních panelů, zhotovení informačních panelů a propagačního
materiálu. Radě města byla proto předložena zadávací dokumentace a také dva návrhy
na zadání zakázek na základě předložených
nabídek od přímo oslovených dodavatelů.
 Radě města byly předloženy informace
z jednání Dopravní komise, která projednala
zejména bod ohledně zrušení zákazu vjezdu
v části Vilémov – bylo doporučeno zrušení
dopravního značení na zkušební dobu s tím,
že pokud dojde k výraznému zvýšení dopravního zatížení na Letní straně, bude dopravní
značení vráceno. Rada města po projednání
schválila zrušení dopravního značení v místní části Vilémov na ppč. 1313 a 1425/7 v k.ú.
Dolní Rokytnice – dopravní značení B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou č. E13 (Dopravní obsluze
vjezd povolen).
 Rada města byla informována, že v současné době probíhá realizace stavební
akce v rámci výběrového řízení č. 20160009
„Oprava cesty ke kapličce na Kostelním vrchu
– 1. etapa“. Tuto stavbu provádí společnost
Strabag a. s., Praha, na základě výběru nejvhodnější nabídky vzešlé z výběrového řízení. V rámci této stavební akce došlo k úspoře
finančních prostředků v hodnotě 175.284,91
Kč vč. DPH. Zároveň byla nabídka nižší
o 208.276,6 Kč vč. DPH, než předpokládal
rozpočet. Vzhledem k nízkým nabídkovým
cenám, především ceně za asfaltový beton,
a při porovnání s nabídkami ostatních účast-

níků výběrových řízení na stavební akce na
území Rokytnice nad Jizerou, byla požádána
společnost Strabag a. s. o zpracování cenové nabídky na opravu dalších 300 m komunikace (až ke kapličce na Kostelním vrchu).
Předložená cenová nabídka byla zpracována se stejnými jednotkovými cenami, jaké
byly uvedeny ve výběrovém řízení. Celková
cena za opravu 300 m komunikace navíc je
428.307,26 Kč vč. DPH. Ušetřené finanční
prostředky se tedy použijí na opravu komunikace a zbývající částka 44.745,75 Kč vč. DPH
bude hrazena z položky opravy a udržování.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160021 „Dětské hřiště, mobiliář – dodávka, montáž“ firmě TR Antoš s. r. o., Turnov, za
nabídnutou cenu 158.706,- Kč včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20160020 – „Stavební práce – odvodňovací
žlaby a obruby podél komunikace“ společnosti Prima Kámen plus s. r. o., Dolní Bousov,
za nabídnutou cenu 282.770,- Kč včetně DPH.
 Rada města schválila přijetí finančního
daru ve výši 30.000,- Kč od Nadačního fondu Tesco ze strany Základní školy Rokytnice
nad Jizerou na vytvoření menšího geoparku
u budovy ZŠ a následné čerpání z rezervního
fondu na realizaci tohoto projektu v případě
překročení finančního limitu.
 Rada města schválila přijetí sponzorského daru od společnosti Hotel Styl s. r. o. ve
výši 20.000,- Kč na pořízení kostýmů pro mažoretky ze strany Domu dětí a mládeže Pod
Střechou, Rokytnice nad Jizerou.
 Rada města schválila přijetí sponzorských
darů v celkové výši 11.700,- Kč od penzionu
Bobeš, Tří králů a pořadatelů cykloakce Zlaťák, které budou použity na pořádání oslav
Dne dětí v roce 2016 ze strany Domu dětí
a mládeže Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou.

Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Zastupitelstvo města dne 22. června 2016 přijalo následující usnesení
 Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš
Pavlata, PaedDr. Eva Maloňová a pan
Michal Seidl, ověřovatele zápisu ve složení MUDr. Daniela Zajícová a Ing. Jaroslav Bulušek a zapisovatelku Kateřinu
Rotroeklovou.
 zápis z minulého jednání ze dne
27. 4. 2016.
 rozpočtová opatření č. 2/2016 a č. 3/2016
a pověřuje Petru Stojanovou provedením schválených změn v rozpočtu města
Rokytnice nad Jizerou pro rok 2016.

2

 ú
 četní závěrku města Rokytnice nad Jizerou za rok 2015.
 Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2015 a souhlasí s celoročním
hospodařením města Rokytnice nad Jizerou za rok 2015 bez výhrad.
 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města v roce 2016 ve výši 300.000,- Kč
Vodohospodářskému
sdružení
Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov,
IČ: 49295934 na realizaci investiční akce:
Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu
a kanalizace, lokalita RTK I, zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí

investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.
 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města v roce 2016 ve výši 300.000,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934
na realizaci investiční akce: Rekonstrukce
vodovodu, Rokytnice nad Jizerou – Horní
Kout, I. etapa, zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční
dotace z rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou v předloženém znění a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
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 rodej stpč. 1024/2 a části ppč. 1698/2
v k.ú. Dolní Rokytnice Františku Hanoutovi, bytem Dolní Rokytnice 338, 512 44
Rokytnice nad Jizerou za cenu 200,- Kč/m2
a za podmínek stanovených v usnesení
č. 334 ze dne 27. 4. 2016.
 prodej stpč. 1022/2, stpč. 1023/2 a části
ppč. 1698/2 v k.ú. Dolní Rokytnice Renatě Machové, bytem Dolní Rokytnice 142,
512 44 Rokytnice nad Jizerou za cenu
200,- Kč/m2 a za podmínek stanovených
v usnesení č. 335 ze dne 27. 4. 2016.
 směnu ppč. 627/5 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a části ppč. 615/5 v k.ú.
Rokytno v Krkonoších (vlastník Udatný
Petr) za část ppč. 1987/12 v k.ú. Dolní
Rokytnice (vlastník Město Rokytnice nad
Jizerou) v rozsahu m2 za m2 a za podmínek stanovených v usnesení č. 339 ze dne
27. 4. 2016.
 záměr prodeje ppč. 46/2 v k.ú. Rokytno
v Krkonoších za cenu 110,- Kč/m2.
 směnu pozemku pč. 851 o výměře 516 m2
a stpč. 155/2 o výměře 118 m2 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, části ppč. 219/1 o výměře cca 710 m2, části stpč. 70/2 o výměře cca 56 m2 a části ppč. 211 o výměře
cca 86 m2, části ppč. 3171/1 o výměře
cca 420 m2, vše v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) za část pozemku ppč. 205/1
o výměře 100 m2, část ppč. 177/1 o výměře 328 m2, část ppč. 92/1 o výměře 525
m2, část ppč. 111 o výměře 863 m2 vše
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a část
ppč. 16/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších
o výměře cca 90 m2 (vlastník TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou o.s., IČ: 00527611,
Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou).
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 řevod vlastnických práv k jednotkám
v čp. 667 v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou včetně příslušenství a dále
podílu na společných částech nemovité
věci (podíl na st. parc. č. 1235 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou - zastavěná plocha
a nádvoří, společné části domu a ostatní
příslušenství), a to do vlastnictví nabyvatelů dle Přílohy č. 1 k zápisu ze zastupitelstva
města.
 převod vlastnických práv k jednotkám
v čp. 668 v Horní Rokytnici, obec Rokytnice nad Jizerou včetně příslušenství a dále
podílu na společných částech nemovité
věci (podíl na st. parc. č. 1234 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou - zastavěná plocha
a nádvoří, společné části domu a ostatní
příslušenství), a to do vlastnictví nabyvatelů dle Přílohy č. 2 k zápisu ze zastupitelstva
města.
 realizaci projektu „Zvýšení atraktivity naučných stezek v Rokytnici nad Jizerou“.
 uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek se Statutárním
městem Liberec, jejímž předmětem je nákup elektrické energie na komoditní burze
pro Město Rokytnice n/J a jeho příspěvkové organizace na rok 2017 a pověřuje starostu jejím podpisem.
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ke dni
31. 5. 2016.
 informace o projektu „Obnova veřejného
osvětlení města Rokytnice nad Jizerou“
a schválilo r ealizaci tohoto projektu.
 předkládané informace o jednotlivých projektech financovaných s pomocí dotací.
 výroční zprávu svazku obcí Jilemnicko za
rok 2015.
výroční zprávu Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2015.
zprávu o činnosti Dozorčí
rady VHS Turnov za rok
2015.
zprávu o činnosti Rady
města Rokytnice nad
Jizerou za období od
4. 4. 2016 do 16. 5. 2016.

Následující veřejné
jednání se bude konat
v září 2016.
Termín a program
jednání bude zveřejněn
na úřední desce.
Zápisy
z jednání rady města
a zastupitelstva města,
včetně rozprav a diskusí k jednotlivým
bodům, jsou v plném znění včetně
audiovizuálního záznamu ZM zveřejněny
na webových stránkách města:

www.mesto-rokytnice.cz
 Zastupitelstvo města pověřilo:
 finanční výbor provedením veřejnosprávní kontroly dle veřejnoprávních smluv
o poskytnutí investiční dotace VHS Turnov
na akce „Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu a kanalizace, lokalita RTK I“
a „Rekonstrukce vodovodu, Rokytnice nad
Jizerou – Horní Kout, I. etapa“.
 Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje části ppč. 2078/12, 2078/11
a 2000/5 v k.ú. Dolní Rokytnice a postoupilo radě města k projednání záměr možného pronájmu části ppč. 2078/12, 2078/11
a 2000/5 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 Zastupitelstvo města zvolilo:
 v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech a soudcích, přísedící Okresního
soudu Semily paní Zdeňku Chlumákovou,
trvale bytem Dolní Rokytnice 34, Rokytnice nad Jizerou.

INZERCE

EMBA, spol. s r.o., Paseky nad Jizerou
Hodiny pro veřejnost - 30 hod. v týdnu

Vedoucí výrobního střediska
Nabízíme zajímavé základní mzdové ohodnocení
a možnost jeho dalšího růstu
a perspektivu profesního vývoje.
Požadujeme minimálně SŠ vzdělání či praxi
a komunikativní jednání.
Nástup možný dle dohody.
Více informací získáte na zamestnani@emba.cz

Ing. Josefa Polreicha - manažera obvodu JBC
mob. 605 225 480, polreich.josef@cpost.cz
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Zprávy z města a z úřadu
Rokytnice nad Jizerou zvítězila v soutěži Zlatá popelnice 2015
Městu Rokytnice nad Jizerou se podařilo
se svými výsledky za rok 2015 poprvé zvítězit v soutěži měst ve sběru tříděných odpadů
Zlatá popelnice v rámci Libereckého kraje.
Cena byla předána v pátek 24. 6. 2016 na
Ještědu, kdy byl předán i finanční dar ve výši
30.000,- Kč. Tato částka bude použita v rámci
environmentální výchovy.
Na celkový výsledek má vliv nejen množství vytříděných odpadů na občana (papír,
sklo, plast a tetra-pack), ale i hustota sběrné
sítě nebo oddělený sběr bílého skla. Celorepublikový průměr na občana je cca 43 kilo-

gramů, v Rokytnici nad Jizerou se podařilo
vytřídit cca 77 kilogramů. Do systému jsou
zapojeni nejen občané města, ale i vlastníci
rekreačních objektů a řada místních podnikatelů (smlouvy o využití sběrného dvora
nebo veřejné sběrné sítě).
Děkujeme touto cestou všem občanům
našeho města a ostatním zapojeným osobám za vzorné třídění a dále děkujeme zaměstnancům Drobných služeb města za dobrou práci při svozu těchto tříděných odpadů.
Budeme se snažit, abychom se na předních
místech v této soutěži udrželi i nadále.

A kolik odpadů jsme v Rokytnici nad Jizerou za rok 2015 vytřídili?
papír
plast
sklo bílé
sklo barevné
tetra-pack
kovy

61,080 t
43,120 t
55,560 t
48,840 t
3,71 t
33,290 t

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané města Rokytnice nad Jizerou
odevzdali k recyklaci 290 televizí, 63 monitorů a 2.107,47 kg drobného elektra. Snaha
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování spo
lečnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili

produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané města Rokytnice nad Jizerou v loňském roce vytřídili 290 televizí, 63 monitorů
a 2 107,47 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 105,92 MWh elektřiny, 4 658,02 litrů
ropy, 472,29 m3 vody a 4,43 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 24,14 tun CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 91,79 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Rozklikávací rozpočet města Rokytnice nad Jizerou
V současné době mohou zájemci
na webových stránkách města Rokytnice nad Jizerou využít aplikaci
s názvem „Rozklikávací rozpočet
města“. V této aplikaci mohou v přehledném členění sledovat, jak město
hospodaří v daném roce, jak se daří
naplňovat rozpočtové příjmy a jak
jsou čerpány plánované výdaje.
Aplikace je rozdělena na příjmy
a výdaje, které jsou dále rozčleněny
na jednotlivé rozpočtové paragrafy
a položky – dle schváleného rozpočtu
v daném roce.

Rozklikávací rozpočet

naleznete na webových stránkách
města www.mesto-rokytnice.cz
nebo na přímém odkaze:

http://linux.mesto-rokytnice.cz:8080/GORDICpanel/
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Tajemnice městského úřadu Bc. Martina Šubrtová
zveřejňuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

veřejnou výzvu na obsazení funkce sociálního pracovníka/sociální pracovnice
Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
(pracovní poměr na dobu neurčitou).

I. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené
zvláštním právním předpisem.

II. Další požadavky:
 zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle § 110 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v souladu s odbornou způsobilostí)
 praxe ve veřejné správě výhodou,
 velmi dobrá a aktivní znalost práce s výpočetní technikou (word,
excel, internet),
 schopnost samostatného jednání a rozhodování, vlastní iniciativa,
 dobré organizační a komunikační schopnosti,
 schopnost přizpůsobit pracovní dobu potřebám úřadu,
 řidičský průkaz skupiny B.
Odbornou způsobilostí k výkonu povolání
sociálního pracovníka je:

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených
na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální
pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu,
c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání
sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b),
d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání
sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1998.

IV. Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí
obsahovat tyto náležitosti:






jméno, příjmení a titul zájemce,
datum a místo narození zájemce,
státní příslušnost zájemce,
místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
 datum a podpis zájemce.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením – lze dodat dodatečně
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V. Platová třída odpovídající druhu práce:
10. platová třída
(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě)

VI. Místo výkonu práce:
Město Rokytnice nad Jizerou – Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

VII. Lhůta pro podání přihlášky, místo a způsob podání
přihlášek:
Zájemci mohou podávat přihlášky nejpozději do 30. září 2016, a to
osobně do rukou tajemnice městského úřadu Bc. Martiny Šubrtové
nebo prostřednictvím České pošty doporučeným dopisem.

VIII. Adresa, na kterou se přihláška zasílá:
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou

III. Základní charakteristika pracovní činnosti:
Druh práce dle katalogu prací: 2.08.02 – sociální pracovník
(sociální pracovník vykonává zejména sociální šetření, zabezpečuje
sociální agendy, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou
a koncepční činnost v sociální oblasti, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje
potřeby obyvatel obce a koordinuje poskytování sociálních služeb).
Zaměstnanec bude dále vykonávat tyto činnosti:
 plnit funkci veřejného opatrovníka osob nezpůsobilých nebo částečně způsobilých k právním úkonům,
 zastupovat pracovníka matriky a evidence obyvatel,
 provádět vidimaci a legalizaci listin,
 vést agendu osob, se kterými byl sjednán výkon trestu obecně prospěšných prací.
Zděndovi Kubíčkovi, Šmídovým, Jónovým a všem o
 statním,
kteří vybrali a vytvořili pamětní místo Mirka Štajera,

patří velký dík.

Jste důkazem toho, že i v dnešním světě se dají věci dělat
nezištně a s citem.
Gábina a Roman Metelkovi
Rokytnický zpravodaj

8-9/2016

IX. Ostatní:





Předpokládaný termín nástupu – leden 2017
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
Text výběrového řízení je zveřejněn na www.mesto-rokytnice.cz.
Další informace podá tajemnice městského úřadu osobně nebo
na tel. 481 549 319.

Informace o volném bytě

v Domě s pečovatelskou službou
V současné době se uvolnil jeden byt v Domě s pečovatelskou
službou a Město neeviduje žádného zájemce o byt v tomto stávajícím objektu.
V případě zájmu kontaktujte paní Janu Hartigovou, Městský
úřad Rokytnice nad Jizerou, úsek sociálních věcí, tel. 481 549 315,
kde vám budou poskytnuty bližší informace. Informace podají
i zástupci pečovatelské služby paní Jany Černé.
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OZNÁMENÍ o době a místě konání
voleb do zastupitelstva Libereckého kraje
1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční
 v pátek dne 7. října 2016
 v sobotu dne 8. října 2016

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – zasedací místnost v přízemí Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou
ve volebním okrsku č. 2 – Dům dětí a mládeže Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

REŠERŠE O HISTORICKÉM ZNAKU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Stanislav Kasík | Heraldická kancelář„Dauphin“ |Roudnice nad Labem 2014
Pomyslná poslední zmínka o podobě
rokytnického městského znaku byla uskutečněna v roce 2004 v pravidelné a několik
let trvající rubrice časopisu Veřejná správa, vydávaném ministerstvem vnitra, kterou byly prezentovány historické městské
a také nové obecní znaky. V čísle 42 z roku
2004 byla na poslední straně otištěna kresba znaku města Rokytnice nad Jizerou od
Znak Rokytnice nad Jizerou Lubomíra Zemana se stručným textem
na deskách „Pichlerovy
Jana Zachara. Kresebný styl Lubomíra Zekroniky“ z roku 1991
mana lze hodnotit jako heraldicky velice vytříbený. V textovém doprovodu Jana Zachara čteme nepravdivou informaci, že v polovině 19. století, kdy se obec
Rokytnice nad Jizerou stala sídlem okresního soudu, se zároveň stala
městečkem. Jak víme, tak usilování představitelů samosprávy o povýšení obce na vyšší typ sídla bylo opakovaně neúspěšné v roce 1900
a v roce 1935. Snaha byla završena až v roce 1961 zřízením městského národního výboru.
Zeman jako kreslíř znaku nakreslil zelený vrch přes obě horní pole čtvrceného
štítu a v dolních polích naopak je pouze
trávník. Figury však nestojí na trávníku,
ale v trávníku – tento jev je z pohledu
odborného heraldického popisu hoden
mimořádné pozornosti. Horník v černém
profesním odění klečí na levém koleni a
drží oběma rukama špičák, jehož tupý
konec se dotýká černé skály. Liška ve druhém poli je zobrazena v přirozené barvě,
ovce ve třetím poli je nazvána beránkem
a je celá stříbrná, včetně kopýtek, která
jsou jinde černá (viz Čarek, 1985). Medvěd je otočen doprava a drží v předních Znak Rokytnice nad Jizerou
(kresba Lubomír Zeman –
tlapách stříbrný kámen. Nad štítem je
2004)
stříbrná hradební koruna.
IDEÁLNÍ PODOBA ZNAKU ROKYTNICE NAD JIZEROU
Pokud chceme stanovit ideální podobu znaku Rokytnice nad Jizerou, tak pojetí Lubomíra Zemana je z mnoha hledisek dobrou inspirací. Nepochybně by mělo být akceptováno, že v heraldice je orientace figur obvyklá doprava a také tak všechny čtyři figury zobrazovat
(viz Valášek, Zeman). Zpodobnění medvěda není zcela jednoznačné.
Předmět, který drží medvěd v tlapách, je prezentován rozdílnými způsoby – prvotní vyobrazení na pečeti, na razítku, na radnici a na škole mají medvěda, který přidržuje štítek. Ten byl později vnímán jako
radlice (Valášek, radnice interiér) nebo jako list papíru (Liška). Zeman
nechal medvěda nést v předních tlapách kámen. Z pohledu prvotních
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zobrazení z přelomu 19. a 20. století lze doporučit, aby medvěd byl
provázen stříbrným štítkem (viz škola).

Znak Rokytnice nad Jizerou
(kresba Stanislav Kasík – 2014)

Popis ideální podoby znaku města Rokytnice nad Jizerou:
Zlato-modře čtvrcený štít. V prvním poli se zeleným vrchem na levém koleni klečí horník v černém profesním odění, držící oběma rukama násadu stříbrného špičáku, tupým koncem přiloženým ke skále
vpravo – násada špičáku a skála v přirozené barvě. Ve druhém poli
na zeleném vrchu běžící liška v přirozené barvě. Ve třetím poli se zeleným trávníkem stříbrná ovce s černými kopýtky. Ve čtvrtém poli se
zeleným trávníkem vzpřímený medvěd s červeným jazykem a levou
tlapou na horním okraji stříbrného gotického štítku před ním. Na štítě
stříbrná hradební koruna o pěti stínkách.
Znak dle uvedeného popisu, ale bez koruny, lze považovat za „základní“ a určený pro všeobecné užití. Znak s korunou můžeme nazvat
„úplným“ nebo „velkým“. Obě kategorie jsou si co do významu rovnocenné. Základní znak tvořený pouhým štítem nelze hodnotit jako
znak umenšený. Jde o plnohodnotný heraldický symbol města. Přidaná hradební koruna znak svým způsobem doplňuje a nezpůsobuje
odlišnost znaku ve smyslu jeho významu a kvality. Jedno není lepší
než druhé.
Stanislav Kasík
Roudnice nad Labem, 24. srpna 2014
Poznámka Města RnJ (léto 2015): Znak v této podobě nebyl Podvýborem pro heraldiku a vexikologii PSP ČR odsouhlasen z důvodu vyobrazení
medvěda. Podvýbor požaduje vyobrazení medvěda NA trávníku, nikoli
V trávníku a měl by v tlapě držet RADLICI, nikoli GOTICKÝ ŠTÍTEK. S heraldickým podvýborem probíhají jednání ohledně této nejasnosti.

8-9/2016

Rokytnický zpravodaj

Pozvánka na seminář
– Elektronická evidence tržeb
Ve středu 17. 8. 2016 se v divadelním sále kulturního domu
v Rokytnici nad Jizerou od 14:30 hodin uskuteční informační
seminář na téma zavedení povinné elektronické evidence tržeb
(EET), které se týká prakticky všech podnikatelů přijímajících tržby
v hotovosti (pro ubytovatele a provozovatele restaurací je přitom
avizována povinnost zavést EET od 1. 12. 2016). Přednášejícími
budou zástupci advokátní kanceláře Holubová advokáti s.r.o.
(http://www.holubova.cz/).
Rádi bychom Vás na tento seminář pozvali a vzhledem k předpokládanému zájmu a omezené kapacitě sálu
Vás prosíme o registraci na seminář zasláním e-mailu na
mistostarosta@mesto-rokytnice.cz, následně Vám bude účast na
semináři potvrzena. Účast na semináři je zdarma.
Petr Kadavý
místostarosta města
tel.: 481 549 327, mobil: 724 179 737
e-mail: mistostarosta@mesto-rokytnice.cz
web: www.mesto-rokytnice.cz

Kontrola kotlů
Na základě zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší od Ministerstva životního prostředí je majitel povinen
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě
(dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu
a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická
anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková
osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník
spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději
do 31. prosince 2016.
Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu
a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení
o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje
se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov. ust. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s ust.
§ 23 odst. 2 zákona) anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající
fyzickou osobu nebo osobu právnickou (viz ust. § 25 odst. 1 písm. o)
ve spojení s ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona).
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě.
Seznam příslušných kontrolorů lze najít na stránkách www.aptt.cz.
Rokytnický zpravodaj
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Hlášení
závad
Portál pro hlášení
závad Města Rokytnice nad Jizerou
Od začátku roku 2016 je občanům i návštěvníkům města Rokytnice nad Jizerou k dispozici nový webový projekt –
Oznámení a hlášení závad. Díky tomuto projektu je možné
nahlásit jakoukoli závadu, poškození nebo nepořádek online
z domova nebo z mobilního telefonu.

https://portal.mesto-rokytnice.cz
Systém je možné využívat buď jako registrovaný uživatel nebo
také anonymně. Výhoda registrace spočívá v tom, že je možné přihlásit se ke svému „obecnímu“ účtu, kde budete mít všechna Vaše
hlášení uložena a přehledně uvidíte i stav řešení dané věci. Tento
účet je v plánu rozšířit i o další funkce, jako je správa místních poplatků apod.
Díky tomuto systému může kdokoli nahlásit například zničený odpadkový koš, ucpanou kanalizační vpusť, nefunkční veřejné
osvětlení nebo jen nepořádek obecně. Tímto by se mělo předejít situacím, kdy například několik týdnů nesvítí lampa pouličního
osvětlení v odlehlejší části města – občané o problému vědí, věc nenahlásí a doufají, že „o tom už určitě někdo ví“ a čekají na opravu.
Domovská stránka systému zobrazuje přehledovou mapu Rokytnice nad Jizerou s označením míst, kde byla nahlášena závada či problém. Označení místa je barevně rozlišeno. Žlutá značí
oznámení problému, ale dosud nikdo informaci nepřevzal. Červená značí oznámení, které je již v evidenci a řeší se. Zeleně jsou
označeny již vyřešené záležitosti. Přehled všech oznámení je zobrazen pod přehledovou mapou, kde je uveden i popis problému
a následné řešení.
Příklad nahlášení závady – nesvítí lampa veřejného osvětlení:
 https://portal.mesto-rokytnice.cz
 Zadání nového oznámení bez registrace > Nové oznámení.
 Vyplnit formulář oznámení: Název oznámení, Váš e-mail (nebude nikde zveřejněn) a popis oznámení – ostatní údaje jsou
nepovinné.
 Kliknutím do mapy určete přesné místo (mapu je možné přiblížit).
 Pokud chcete, můžete i nahrát foto (jpg, jpeg, gif, png), max.
velikost 1 MB.
 Zaškrtněte políčko „Nejsem robot“ a splňte jednoduchý obrázkový test > následně tlačítko „Ověřit“
 Odeslat
Poté Vám na uvedenou e-mailovou adresu přijde zpráva o odeslání nového oznámení s odkazem na sledování stavu řešení dané
záležitosti. Současně je Vaše oznámení zveřejněno v přehledové
mapě na úvodní stránce systému.
Oznámení lze zasílat i z mobilního telefonu nebo tabletu – díky
tomuto je možné plně využít potenciál celého systému a o problému informovat hned, jak na něj narazíte. S případnými dotazy
se obracejte na Úsek rozvoje města a investic: Bronislav Patočka,
investice@mesto-rokytnice.cz, 739 246 866.
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Představujeme Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v Integrovaném operačním programu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení, který je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Financovat lze opatření na
energetické úspory v bytových domech. Veškeré informace k výzvě
jsou dostupné na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná se o výzvu č. 16).
Celková výše finančních prostředků ve specifickém cíli 2.5
IROP: téměř 17 miliard Kč
Celková výše finančních prostředků v aktuální výzvě č. 16:
4,5 miliardy Kč
z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1,35 mld. Kč
a podíl státního rozpočtu ČR až 3,15 mld. Kč.

Ve které lokalitě je možné žádat o podporu?
Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě
fyzických osob nepodnikajících. Konkrétně se jedná o tyto oprávněné žadatele:







společenství vlastníků jednotek,
bytová družstva,
soukromí vlastníci bytových domů,
obce a jimi zřizované organizace,
kraje a jimi zřizované organizace,
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři
nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné žádat o podporu?
 Zateplení obvodových stěn na obálce budovy, stropů sklepení,
výměna oken a dveří
 Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního
vzduchu
 Výměna zdroje tepla pro vytápění
 Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně
energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Další informace, které byste měli vědět:
Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek
nebo bytová družstva, kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve výši 25,5 %:
1) úspora celkové dodané energie minimálně 30 %,
2) dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší,
3) splnění kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a)
nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
nebo
1) úspora celkové dodané energie minimálně 20 %,
2) u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů dosažení hodnoty 0,95 násobku doporučené hodnoty
součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty.
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Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek
nebo bytová družstva, kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve výši: 32,3 %.
1) úspora celkové dodané energie minimálně 40 %,
2) klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší,
3) kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b),
odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Kde získat další podporu na zateplování bytových domů?
Nová zelená úsporám - od března 2016 bude možné na území Prahy
žádat o podporu v podprogramu Bytové domy. Více informací na:
www.novazelenausporam.cz.
Panel 2013+ - nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů, který je určen pro všechny vlastníky bytových domů,
bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Více informací
na: www.sfrb.cz v sekci programy – úvěry na opravy a modernizace
domů.
Další informace o možnostech získání podpory na renovace bytových domů naleznete také na portálu: www.renovujdum.cz.

Jak správně postupovat při podání žádosti o podporu v IROP:
1) Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří Vám
zpracují projektovou dokumentaci a energetické hodnocení
K žádosti o podporu musíte doložit mimo jiné:
 projektovou dokumentaci
 energetické hodnocení
Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory
je uveden v kapitole 2.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která naleznete na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP
v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná se o výzvu č. 16).
Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě. Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových
stránkách: www.ckait.cz a www.cka.cc.
Energetické hodnocení může zpracovat energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1.
Seznam energetických specialistů je na stránkách www.mpo-enex.
cz/experti/ExpertList.aspx.
2) Projednejte svůj stavební záměr s příslušným stavebním úřadem
3) Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním systému na https://mseu.mssf.cz/
Postup pro podání žádosti o podporu v informačním systému MS
2014+ je uveden v Příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele
a příjemce pro výzvu č. 16 – Energetické úspory v bytových domech.
4) Projektové záměry a žádosti konzultujte s pracovníky Centra
pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích,
kontakty jsou k dispozici na www.crr.cz v sekci „Kontakty IROP“.
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz
jsou pro děti levnější

to jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové
do 30 dnů

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a pro-

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad
obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při
podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních

dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
 vropskou unii, doporučujeme se předem
E
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je
lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních
věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále
v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Městské informační centrum
PROVOZNÍ DOBA MIC
SRPEN
Pondělí – pátek:
Sobota:
Neděle:

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

Pondělí – pátek:
Sobota:
Neděle:

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

KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ a jiné speciality
V sobotu 23. července se na náměstí po roce opět uskutečnila akce plná dobrého jídla, pití a zábavy KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ. Ochutnat jste mohli spoustu dobrot – krkonošské sejkory, kyselo,
zvěřinový gulášek, slané a sladké palačinky, trdelník a mnoho jiného. K pití bylo na výběr z mnoha
druhů piv, alkoholické i nealkoholické koktejly, vína, kofola…
Krakonoš nám s počasím opět přál a celý den svítilo sluníčko a bylo krásně teplo.
Připraven byl bohatý kulturní doprovodný program, který zahájil Martin Pozdníček alias Pigi
se svým hudebním vystoupením a který celou akci moderoval. Poté nám zahrála Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou. Krásná „Námořnická pohádka“ v podání divadla Koloběžka přenesla děti až k moři. Horská služba předvedla záchranu a slanění s radniční věže, což byl hlavně pro
děti velký zážitek. Rokytnická country kapela Naboso navodila tu správnou pohodovou atmosféru
a zbytek večera až do půlnoci výtečně hrála kapela VzHáčka.
Pro děti byly připraveny dílničky, kde si mohly namalovat tričko či vyrobit záložku, obrázek nebo
si nechat pomalovat obličej nebo jinou část těla obrázkem. Na travnaté ploše se mohly děti vydovádět ve skákacím hradu, zastřílet z kuše ve stylové historické střelnici nebo se nechat svézt
na úžasném historickém kolotoči na ruční pohon a samozřejmě využít lanovku, která je stálou
součástí náměstí.
Všem účinkujícím a lidem podílejícím se jakýmkoliv způsobem na akci velice děkujeme a doufáme, že se tu v příštím roce sejdeme znovu.
Rokytnický zpravodaj
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Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

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

Přednáška o houbách
s mykologem Jaroslavem Malým
 13. září od 17:00 v jídelně Základní
školy, vstupné dobrovolné
Divadelní představení
 22. října 19:30 hod. – Odjezd nejistý
– romantická komedie – DS Havlíček
Neratovice, vstupné: 80,- Kč
 26. listopadu 19:30 hod. – Holky
z kalendáře – komedie – DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou, vstupné:
80,- Kč. Předprodej vstupenek na
tato představení bude zahájen
v měsíci září.
 10. prosince 16:00 hod. – Čertovská
pohádka – DS Tyl Slaná – vstupné:
děti zdarma, dospělí 50,- Kč.
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NOVÁ KNIHA O PUTOVÁNÍ ZA LIDOVOU
ARCHITEKTUROU
Na podzim 2015 vyšla nová kniha fotografa lidové architektury,
turisty a publicisty Mgr. Petra Luniaczka „Putování za lidovou architekturou Semilska – 33 výletů“, kde výlety 1-9 jsou věnovány Českému
ráji na Turnovsku a Maloskalsku, 10-11 Železnobrodsku, 12-13 blízkému okolí Semil, 14-18 Lomnicku, 19-24 vzdálenějšímu okolí Semil
směrem k Jilemnici a 25-33 severnímu Jilemnicku již těsně pod vrcholy
západních Krkonoš.
Přitom naším regionem na horní Jizeře procházejí výlety č. 25
z Dolních Štěpanic přes Horní Štěpanice, Rychlov a Mrklov do Dolních
Štěpanic, č. 26 z Jilemnice přes Víchovou nad Jizerou a Víchovskou
Lhotu do Víchové nad Jizerou (oba zčásti do kruhu), č. 27 z Jestřabí
v Krkonoších přes Poniklou, Přívlaka a Jilem do Roprachtic, č. 28 z Křížlic přes Roudnici, Jestřabí v Krkonoších a Stromkovice do Horní Dušnice, č. 29 z Jablonce nad Jizerou přes Buřany, Brno, Hejlov, Bratrouchov
a Janouchovo Město do Maříkova, č. 30 z Horní Tříče přes Vysoké nad
Jizerou do Sklenařic, č. 31 z Pasek nad Jizerou přes Havírnu do Pasek
nad Jizerou a konečně výlety č. 32 a 33 se už přímo týkají našeho města: první je procházkou po Dolní Rokytnici nad Jizerou včetně Vilémova a druhý po Horní Rokytnici nad Jizerou včetně Rokytna (jde ovšem
o velmi náročné okružní procházky...).
V knize formátu A5 s barevnou laminovanou obálkou o 192 stranách textu je přímo v něm 71 černobílých fotografií, dále 88 barevných fotografií ve třech přílohách na křídovém papíře, z toho 10 opakovaně na obálce a 2 pouze tam, pro náročnější čtenáře i slovníček
vybraných odborných výrazů a seznam použité a doporučené literatury, dále rejstřík navštívených sídel i hor a nechybí v ní ani posouzení
vhodnosti tras všech výletů pro cyklisty a přehled dosavadních knih
autora. Přitom autorská cena knihy je pouhých 120,- Kč.
Je velmi potěšitelné, že tato kniha byla v celostátní anketě novinářů, zabývajících se turistickou literaturou, v oddíle publikací vyhodnocena na 6. - 7. místě, a protože v rámci celého Semilska je o ni hlavně
v našem regionu velký zájem, byl i z tohoto důvodu nyní již zahájen
její dotisk.
V našem regionu lze knihu sehnat v Městském informačním centru, v informačním centru RV Club a v informačním centru Lenka
vesměs v Rokytnici nad Jizerou, ve Starém kravíně ve Františkově,
v Památníku zapadlých vlastenců a v hospodě na Perlíčku v Pasekách

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKYTNICE
VE SPOLUPRÁCI S KABELOVOU TELEVIZÍ RKTV
VYHLAŠUJÍ
FOTOSOUTĚŽ

FOTO A VIDEO SOUTĚŽ

Rokytnice nad Jizerou má mnoho krásných zákoutí a míst, která máte rádi, líbí se Vám a
rádi byste se o ně podělili i s ostatními? Pokud ano, je tato soutěž určena právě Vám.
Neváhejte, vezměte do rukou fotoaparát a tato místa nám vyfoťte.
Kategorie:
 Moje nejkrásnější, nejoblíbenější místo v Rokytnici
(maximálně 3 fotografie v maximálním rozlišení)
 Letní rokytnické akce okem fotografa - z letních akcí pořádaných Infocentrem
- Krkonošská kuchyně, Letní příroďák
(maximálně 3 fotografie v maximálním rozlišení)

VIDEO SOUTĚŽ

 Krátké vtipné video z dovolené nebo
 Prázdniny v Rokytnici – krátké vtipné video
(maximální délka příspěvku 2 minuty – formát HD kvality)

Pravidla soutěže:








Soutěž probíhá od 25. července do 15. září 2016
Soutěž není věkově rozlišena, zúčastnit se může kdokoliv
Fotografie a videa budou vyhodnocena do 30. září 2016 a výsledky vyhlášeny 1.
října o Rokytnické pouti
Příspěvky musí nést jméno a věk autora, adresu, email, telefon
Maximální počet soutěžních fotografií 3
Maximální počet videí 1 (délka 2 minuty)
Zasláním soutěžních fotografií/videí SOUHLASÍM s použitím pro účely
propagace města Rokytnice nad Jizerou (web, propagační tiskoviny, apod.)

Jak přihlásit fotografii/video do soutěže:

 Zašlete fotografii/video společně s popisem a jménem autora prostřednictvím zpráv
na facebooku administrátorům profilu infocentrumrokytnice

Zašlete fotografii/video na e-mailovou adresu: infocentrum@mesto-rokytnice.cz

Hodnocení zaslaných fotek/videí:

Porota složená z pěti nezávislých osob bude anonymně hodnotit všechny zaslané
fotografie/videa. Ke každé fotografii bude přiděleno pořadové číslo bez jména autora.
Porotci ohodnotí fotografie body od 1 do 5. Fotografie/videa s nejvíce body vyhrávají.
Ceny budou vyhlášeny ve 3 kategoriích:
Foto:
1. Moje nejkrásnější, nejoblíbenější místo v Rokytnici
2. Letní rokytnické akce okem fotografa
Video:
3. Vtipné video z dovolené nebo Prázdniny v Rokytnici

nad Jizerou, na Městském úřadě, v informačním centru a trafice ve
Vysokém nad Jizerou, na Městském úřadě v Jablonci nad Jizerou, na
obecním úřadě v Poniklé a v Krkonošském muzeu, v informačním
centru a v knihkupectví u Malých vesměs v Jilemnici, téměř všude ale
s cenou zvýšenou převážně o 30 %.
Mgr. Petr LUNIACZEK, České Budějovice

INZERCE

Přijmeme servírku a pokojskou
pro horskou chatu v Krkonoších
v chatě Pod Lipami – Rokytnice nad Jizerou
Celoroční provoz, kapacita 70 lůžek.
Dobré pracovní podmínky a nádherné
prostředí. Ubytování zajištěno přímo
v penzionu. Chuť do práce, dobrá
nálada a profesionalita v daném oboru
podmínkou.
V případě zájmu volejte 9:00 – 19:00 hodin
na tel. 774 732 156 nebo 775 555 044.
Začátek a nástup možný ihned.
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JSDHO Rokytnice nad Jizerou
Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou
za rok 2015
V sobotu 12. prosince 2015 se konala Výroční valná hromada SDH
Rokytnice nad Jizerou, kde se hodnotila činnost sboru v roce 2015.
Pro Vaši představu o práci dobrovolných hasičů Vám prostřednictvím
Rokytnického zpravodaje přinášíme informaci o činnosti sboru v roce
2015.

postupová kola soutěže stále v dřívějším termínu. Okrsková soutěž
tak musí být kvůli návaznosti na okresní kolo pořádána už začátkem
května, což je velmi brzo a soutěžní družstva pak nemají kvůli počasí a zimní sezóně časový prostor na soutěž trénovat. První soutěž,
v rámci ročníku 2015, se konala v neděli 17. května v Harrachově. Soutěže se účastnilo 11 družstev mužů a 2 družstva žen, která se utkala
tradičně ve dvou disciplínách - požárním útoku a v běhu na 100 m
s překážkami. Naše družstvo mužů i družstvo žen se umístilo na krás-

Náš sbor měl k 31. 12. 2015 120 členů, z toho 54 mužů, 41 žen
a 22 mladých hasičů. V roce 2015 se přihlásili dva noví členové a jedna
nová členka. V rámci mladých hasičů bylo přihlášeno 6 dětí a odhlášeno bylo 5 dětí. Výbor sboru se schází pravidelně, vždy první úterý
v měsíci. Kromě výborových schůzí se členové pravidelně schází každý
pátek.
Prevence
Preventivní činnost našeho sboru spočívala v loňském roce opět
především v osvětové a propagační činnosti. Největší akcí v rámci
osvětové a propagační činnosti byl v květnu Den otevřených dveří pro
děti z obou mateřských škol a pro děti z 2. třídy základní školy. V rámci
této akce se více než 100 dětí seznámilo s vybavením jednotky, pro-

hlédly si hasičskou techniku a dozvěděly se, jak se chovat při vzniku
požáru a jak ohlásit mimořádnou událost. V dubnu, červnu a srpnu
se uskutečnily další tři exkurze pro děti ubytované na chatě Roxana,
kolektiv dětí z Benešova u Prahy a pro hasiče z Prahy. Za organizaci
a přípravu těchto osvětových akcí patří díky především Pavlu Slavíkovi, Katce Slavíkové a Lence Smolové. V roce 2015 nebyl žádný požadavek na zajištění preventivní požární hlídky.
Soutěže, výročí, partnerské akce
První soutěží v roce 2015, kde náš sbor reprezentoval Honza Kučera, byl dne 26. ledna 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF
(Česká hasičská sportovní federace) – závod v obřím slalomu hasičů,
který se konal ve skiareálu Kamenec u Jablonce nad Jizerou. Na start
se postavilo 82 závodníků, z toho 11 žen. 70 závodníků absolvovalo
závod na lyžích, zbylých 12 na snowboardu. Honza náš sbor na těchto
závodech reprezentoval velmi úspěšně a byl nakonec nejrychlejším
závodníkem a soutěž s přehledem vyhrál.
V roce 2015 se dále konaly netradičně dvě okrskové soutěže v požárním sportu. O konání dvou soutěží v tomto roce rozhodl náš okrskový výbor z toho důvodu, že jsou ze strany OSH pořádána další
Rokytnický zpravodaj
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ném druhém místě. V běhu na 100 m s překážkami vybojoval celkově
druhé místo v kategorii mužů náš závodník Jan Kučera s časem 19,3 s.
V kategorii žen se pak na druhém a třetím místě umístily z našeho
družstva Monika Kobrová s časem 24,6 s a Alena Mrázková s časem
24,9 s.
Druhá soutěž, již v rámci ročníku 2016, se konala v sobotu 19. září
ve Vilémově na písčině. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů
a 2 družstva žen. Naše družstvo mužů se umístilo na čtvrtém místě
a družstvo žen na prvním místě. V jednotlivcích se z mužů umístili nejlépe Volf Jakub a Kučera Jan na třetím a čtvrtém místě. V ženách pak
Jebavá Zuzana, Kobrová Monika a Mrázková Alena na druhém až čtvrtém místě. Děvčata tak budou moci na jaře začít trénovat na okresní
kolo, do kterého z prvního místa postoupily.
V sobotu 25. dubna jsme se ve Františkově zúčastnili jako spřátelený sbor Bilaterálního setkání sborů SDH Františkov a SDH Čermná,
jehož hlavním cílem bylo předávání zkušeností a vzájemné prohlubování vztahů.
V rámci mezinárodní spolupráce jsme se v sobotu 2. května
zúčastnili v Polském Wojcieszowe hasičské slavnosti, při které byl hasičům z Wojcieszova slavnostně předán nový prapor. Do Polska jsme
vyrazili i 24. května, kdy jsme přijali pozvání do Jeleni Gory na Okresní
hasičskou slavnost, při které byly předávány profesionálním hasičům
medaile, udělovány vyšší hodnosti apod. a zároveň se konalo finále
hasičské ligy.
O víkendu 26. 6. – 28. 6. se konalo Setkání Rokytnic ČR 2015 v Rokytnici nad Rokytnou. V soutěži hasičských družstev se naše družstvo
umístilo na 5. místě.
Na začátku července následovalo Dřevo-socho-kování ve Františkově s tradiční hasičskou slavností „Upálení Mistra Jana Husa“.
Děti a mládež
Zprávu o činnosti kroužku mladých hasičů v roce 2015 Vám přineseme v dalším čísle Rokytnického zpravodaje.
Společenská a kulturní činnost pro veřejnost i členy
V roce 2015 jsme pořádali, spolupořádali nebo zajišťovali občerst
vení na sedmi kulturních a společenských akcích pro veřejnost –
Hasičský bál, sjezd pašeráků, pálení čarodějnic, Dětský den, Krkonošská
kuchyně, Rokytnická pouť a Vánoční trhy. U akcí, které pořádá město,
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jsme opět pomáhali s jejich technickým zajištěním. Při pořádání těchto akcí odpracovali členové sboru v roce 2015 více než 1600 hodin.
V roce 2015 byly za peníze vydělané při pořádání kulturních akcí
zakoupeny 4 vycházkové uniformy, dresy pro mladé hasiče, rozdělovač na požární sport, savice, velkoplošná televize a majáková rampa,
včetně výstražného zvukového zařízení, která byla darována městu
na nový dopravní automobil.
Kromě akcí pro veřejnost jsme v roce 2015 uspořádali, opět díky
penězům vydělaným při pořádání kulturních akcí, také několik akcí
pro naše členy - Hasičský karneval, oslavu svátku sv. Floriána a svátku
matek, dvoudenní zájezd na Moravu do sklípku, Mikuláše s čerty pro
děti a Výroční valnou hromadu spojenou se slavnostním předáním
nového dopravního automobilu jednotce.
Ostatní činnost
V pátek 17. dubna se několik našich členů a dětí zapojilo do akce
pořádané městem „Ukliďme Česko“. Naše skupina byla úspěšná a posbírala několik pytlů odpadků. Na této akci jsme zároveň zajišťovali
Avií a Jumperem přepravu účastníků.
Díky Katce Slavíkové jsme se i v roce 2015 opět zapojili do charitativní akce - sbírkové preventivní akce Český den proti rakovině, kdy
jsme jako sbor získali prodejem žlutých kytiček částku 6.178,- Kč, které
budou využity na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině. Za tuto
akci jsme obdrželi děkovný certifikát.
Brigády
V roce 2015 se opět konaly pravidelné čtvrteční brigády. Poděkování za pravidelnou účast patří hlavně Karlu Mrázkovi, Zdeňku Cho-

maničovi, Pavlu Slavíkovi, Davidu Srpovi a mladým hasičům Tobiášovi
Vlkovi a Davidu Pampelovi. Při brigádách bylo hlavní činností údržba výzbroje, výstroje a opravy a údržba techniky jednotky. Potřebné
opravy byly také prováděny na vozidle SDH Citroen Jumper.
Větší akcí byla rekonstrukce elektroinstalace v hasičárně, kdy naši
členové kompletně zajistili bourací a zednické práce a Karel Mrázek
pomáhal i s vlastní elektroinstalací. Pro město jsme několikrát zajišťovali čištění kanalizace, dopravu vody a zalévání zeleně v době sucha.
Kromě těchto brigád jsme opět několikrát stavěli velkoprostorový
stan v rámci jeho výpůjček.
Závěr
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se v roce 2015
aktivně podíleli na činnosti sboru.
Poděkovat bych chtěl také všem sponzorům a příznivcům našeho
sboru, kteří naši činnost v roce 2015 jakoukoliv formou podpořili.
ing. Petr Matyáš
starosta SDH Rokytnice nad Jizerou
Pokud Vás činnost našeho sboru
nebo zásahové jednotky zaujala a měli byste zájem
se členem sboru nebo jednotky stát,
rádi Vás mezi sebou přivítáme.
Bližší informace je možné získat e-mailem na adrese
hasici.rokytnice@seznam.cz, na www.hasicirokytnice.cz
nebo každý pátek ve 20 hodin v hasičské zbrojnici.

Pořízení Cisternové
automobilové stříkačky pro
Jednotku sboru dobrovolných
hasičů v Rokytnici nad Jizerou
Jak už jsme Vás informovali v minulých číslech
RZ, schválilo zastupitelstvo města pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro naši
hasičskou jednotku. Na tuto akci obdrželo město
dotaci od Ministerstva vnitra ve výši 2,5 mil. Kč.
V květnu tohoto roku byla městu schválena další
dotace na nákup CAS od Libereckého kraje ve výši
1 mil. Kč a zároveň dotace ve výši 119.800,- Kč na
nákup chybějícího vybavení do CAS. Financování zbývající části
kupní ceny bude zajištěno z výtěžku sbírky, z prodeje staré CAS
a z rozpočtu města.
Celé první čtvrtletí jsme řešili s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR Technické podmínky cisterny, které
jsou ze strany HZS velmi podrobně kontrolovány a musí splňovat
všechny požadavky HZS a podmínky příslušných norem a vyhlášek. Tyto Technické podmínky byly schváleny až 30. března a poté
začalo být připravováno výběrové řízení na dodavatele CAS. To
však mohlo být vypsáno dle podmínek dotace až po obdržení
Registrace akce ze strany poskytovatele dotace. Z tohoto důvodu
bylo výběrové řízení zahájeno až 5. května. Ze sedmi oslovených
firem podaly nakonec nabídku dvě firmy zabývající se výrobou
hasičských nástaveb. Obě firmy nabídly CAS na podvozku SCANIA
P 440. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma THT Polička, s.r.o. za cenu 5.744.584,- Kč včetně DPH.
V červnu byla podepsána smlouva o dílo a v tuto chvíli se již vozidlo vyrábí. Předběžný termín předání vozu je v prosinci 2016.
Zdeněk VOLF
velitel JSDH
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Průběžná informace o výtěžku finanční
sbírky Veřejná sbírka na novou cisternovou
automobilovou stříkačku pro JSDHO
Rokytnice nad Jizerou
K 31. 7. 2016 bylo na bankovním účtu sbírky shromážděno
189.931,14 Kč. Z této částky bylo 47.955,- Kč vybráno prostřednictvím putovních pokladniček.
Největší finanční částky přispěli:
EMBA, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství, a.s.
Sbor dobrovolných hasičů Františkov
Chata Pod Lipami, Revatti Trade, a.s.

75.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
5.000,- Kč

Děkujeme všem, kteří do sbírky doposud přispěli. Sbírka probíhá
i nadále až do 15. prosince 2016.
Petr Matyáš

Zdeněk Volf

starosta města

velitel JSDH
8-9/2016
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Mateřská škola Horní
Závěr školního roku patří tradičně výletům a rozloučení s předškoláky. Ani letos tomu nebylo jinak. Na výlet jsme se tentokrát vydali na
zámek Loučeň. Zámkem nás provedla pradlenka Manka, která si pro
děti nejprve připravila úkoly s pohádkovou tématikou, poté následovala samotná prohlídka zámku. Největším zážitkem bylo, když si děti
mohly zasednout do nádherných křesel k slavnostně prostřené tabuli
a v hudebním salonku zahrát na piano. Po prohlídce zámku jsme se
přesunuli do zámeckého parku, plného různorodých labyrintů. Nejeden z nich nám zamotal hlavu a my bloudili a bloudili a hledali cestu
k východu. Závěr patřil lanovému centru, které je taktéž součástí areálu. Výlet se líbil jak dětem, tak i nám dospělým, včetně rodičů a dokonce i prarodičů!!!
O týden později jsme se na pozvání manželů Pelcových vydali do
areálu U Čápa v Příchovicích. Čekala nás pohádková stezka s různými
úkoly. Děti si pohrály, opekly buřty a na úplný závěr jsme si smlsli na
výborné zmrzlině. Tímto bychom chtěli manželům Pelcovým ještě
jednou moc a moc poděkovat za příjemně strávený den, perfektní organizaci, včetně postarání se o naše žaludky.
Jak již bylo zmíněno, závěr školního roku patří též rozloučení
s předškoláky. To letošní začalo již 9. 6., kdy jsme se, jako každoročně,
vydali na Dvoračky. Děti po cestě plnily úkoly, které nachystala sojka
Práskačka, získávaly indicie s útržky mapy. Mapu složily a vydaly se po
cestě za pokladem, který ukryl sám Pán hor. Cesta začala výjezdem
lanovou drahou na Lovčenku, přes Skácelku, kde jsme se naobědvali,
Huťskou boudu, kde byl ukrytý poklad s dobrotami, až na Dvoračky.
Cestu zvládly děti naprosto famózně. Odměnou jim byla vynikající rajská omáčka na Štumpovce. Poté následovalo řádění venku s překrásným výhledem na Kotel a Rokytnici a opékání buřtů. Umyli jsme se
a hurá do hajan… Ráno jsme se nasnídali – štumpovské pečivo nemá
chybu!!! a plni zážitků se vydali zpět do školky.
Chtěli bychom poděkovat manželům Hruškovým, Pouchovým
a Starým za jejich vstřícnost a ochotu – bez vás by to nešlo!!!,
panu řediteli Kopeckému za bezplatné vyvezení lanovkou a Robertu Špačkovi za poskytnutí azylu na Skácelce. Moc děkujeme!!!
Předposlední den školního roku skládali předškoláci maturitu. Za
skvěle složené zkoušky obdrželi maturitní vysvědčení, tričko a knížku.
Odpoledne přešlo plynule ve večer, my si opekli buřty, zaplavali v bazénu, pohráli si na zahrádce a přešli do školky, kde na děti čekala poslední zkouška, a to stezka odvahy. Po úspěšném zdolání následovala
pohádka na dobrou noc a pro některé poslední společně strávené

chvilky ve školce. Druhý den jsme se rozloučili a rozprchli na prázdniny…
Milí, nyní už „skoroškoláci“, přejeme vám mnoho úspěchů ve
vaší další životní etapě!!!
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat naší kolegyni, Aleně Kvasničkové, za její dlouholetou práci, především u malých dětiček – a že jich letos bylo, a popřát jí hodně zdraví, štěstí
a životních sil do zaslouženého důchodu.

ANGLIČTINA V ROKYTNICI NAD JIZEROU
Autor: Karel (Charles) Piršel, Dr. Ing., Letní str. 129, tel. 736 608 228
„English for communication“ – učebnice
angličtiny pro základní domluvení byla vytvořena zde v Rokytnici nad Jizerou a byla
již úspěšně ověřena nejen v kurzech u nás
v Rokytnici. Jak autor vždy uvádí: „Dejte mi
babičku anebo kohokoli, kdo nezná ani slovo
anglicky a za rok se domluví! Jen jeden požadavek mám, a to opakovat, opakovat denně!“
Nejlépe je krátce a často! Vhodné je 15 minut
(+?) podle psychického stavu a pokud možno
i 2x (3x ?) denně! Kdo toto dokáže, má úspěch
zaručený! Toto potvrdí všichni, kteří se již učili
podle této učebnice: „Angličtina pro domluvení“. Nikdo by neměl říkat, že se cizí jazyk
nenaučí. Jde jen o způsob učení a vůli vytrvat,
opakovat, opakovat! S touto novou učebnicí
a s pomocí lektora to dokáže každý!!!
Základních 15 lekcí učebnice je cílevědomě metodicky uspořádáno tak, aby zprvu
jednoduché znalosti postupně vytvořily již
Rokytnický zpravodaj
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domluvení. Slovní zásoba a obraty se vytvářejí v praktických větách. Vše je vždy přímo
v odpovědi česko-anglicky. Základem je vytvoření oznámení, pak záporu i otázky. Gramatika je vždy výstižně uvedena pro získání
dovednosti vyjádřit se v čase přítomném,
pak budoucím i minulém. Již od první lekce
je uveden návod pro jednoduchou konverzaci. Navíc se teď připravují doplňující cvičení
k posílení a upevnění slovních zásob i s gramatikou v praktických obratech angličtiny.
Tato cvičení již velice oceňují účastníci současného kurzu.
Organizace kurzu 1× týdně se dobře
osvědčila. Vyučovací hodina ¾ hod. ve spojení formou „dvouhodinovky“ je velmi přínosná
pro opakování, procvičování a všechny činnosti interakce. Obvyklý den je středa nebo
čtvrtek odpoledne či podle dohody. Jako ve
škole pololetí, v jazykových kurzech se uvádí

semestr (4 měsíce). Ve městech se oznamují
kurzy 3,5 – 5 tis. Kč za semestr. Ve zdejších
podmínkách 2.800 Kč za semestr bylo kladně
přijato. Přepočtem to činí za pololetí 80 Kč na
hodinu.
Závěrem nabídka k přihlášce do kurzu:

KURZ ANGLIČTINY
Přihlášky, úvod:
7. září 2016 (středa)
Začátečníci:
16:30 – 18:00
Pokročilí:
18:00 – 19:30
Zasedací místnost vedle městské
knihovny (zadní vchod do základní
školy od požární zbrojnice).
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ZDRAVOTNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Nabízíme vám:

SOCIÁLNÍ PÉČE

Kvalitní odbornou péči při ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných bez omezení věku a druhu onemocnění v součinnosti
s rodinou.
Zdravotní péče indikovaná lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami.
Potřebujete-li naši pomoc,
obraťte se na:
1. svého lékaře
2. městský úřad
3. přímo na nás.
Okruh působnosti SLUŽBY





Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
Roprachtice a obce přilehlé
CÍLE SLUŽBY

 Pomocí individuálního přístupu zajistit občanům dostupnou terénní pečovatelskou
službu v terénu horských měst spravovaných Domácí zdravotní ošetřovatelskou
péčí.
 Poskytovat kvalitní a odbornou službu
personálem, který je řádně průběžně školen a vybírán k této službě. Zajistit důvěru
a spokojenost uživatelů. Co nejdéle udržet, obnovit, podpořit sebeobsluhu a soběstačnost v možných úkonech.
 Respektovat a podporovat dosavadní
způsob života ve vlastním prostředí, pružně reagovat na změny potřeb uživatelů.
 Zajistit dobrou informovanost o našich
službách.
 Pomáhat uživatelům udržet si soběstačnost.

Sylva

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

pomoc při přípravě jídla nebo pití, příprava a podání jídla a pití)
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
(udržování domácnosti, zajištění velkého
úklidu, praní a žehlení prádla, donáška
vody a otopu, nákupy a pochůzky)
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím možnost odvozu
nebo doprovodu (pedikúra, kadeřnictví,
lékař, úřady)
ZDRAVOTNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Poskytované činnosti
 Aplikace injekcí, podávání léků.
 Odběry krve a ostatního biologického
materiálu.
 Převazy po úrazech a operacích.
 Ošetření a převazy bércových vředů.
 Léčba a prevence dekubitů.
 Péče o diabetiky, sledování aplikace inzulínu.
 Cévkování, výplachy.
 Ošetření katetru, stomií.
 Ošetřovatelská rehabilitace.
 Péče o onkologicky nemocné.
 Další výkony dle ordinace lékaře

MASÁŽE a PEDIKÚRA

Sylva Hojsáková
Dolní Rokytnice 493
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 603 217 329
Web: www.rokytnice.com/hojsakova
E-mail: hojsakova@seznam.cz
Masáže • klasická • baňková • lávovými kameny • Breussova • čokoládová se zábalem
• indická masáž hlavy • Dornova metoda • moxování • čínská masáž Tuina I.
• rašelinové zábaly/záda, kolena, ramena / Pedikúra • mokrá i suchá
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ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.
Horní 590
512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 03781224
Tel: 603 319 566 – jednatel společnosti
www.cerna-domacipece.cz

Hledám paní,
která dohlédne
v případě potřeby
na seniorku
v Rokytnici
nad Jizerou.
Děkuji za jakoukoliv
nabídku.
Více informací po telefonu.
Odměna dohodou.
Tel.: 604 146 489

8-9/2016
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STARÁME SE O NÁŠ KRAJ
Na Rokytnici nad Jizerou nám záleží – naše plány do roku 2020:
 Zásadní oprava a modernizace hlavní krajské silnice II/294 v Rokytnici
 Nové prostory pro krajskou zdravotnickou záchrannou službu, lepší pomoc obyvatelům
a návštěvníkům Rokytnice
 Podpora cestovního ruchu a spolupráce mezi horskými rekreačními středisky v Krkonoších
 Lepší využití železniční trati Martinice – Jilemnice – Rokytnice s nabídkou pro turisty
 Další rozvoj krajského domova důchodců Rokytnice nad Jizerou jako významného zaměstnavatele

Na Rokytnici
nám záleží!

Ing. Petr Matyáš, starosta Rokytnice nad Jizerou | Martin Půta, hejtman











Podařilo se nám deﬁnitivně odstranit
škody po povodních z roku 2010
Za 4 roky jsme snížili krajský dluh
o 40 milionů korun
Dokončili jsme výstavbu hospice,
heliportu v liberecké nemocnici,
zajistili jsme nové vozy pro záchranku
Za 4 roky jsme opravili 289 km silnic
a 71 mostů
Prosadili jsme férové soutěže
a otevřená výběrová řízení
jako úsporu peněz nás všech
Zrušili jsme nesystémové dotace určené
stranickým kamarádům a známým
Vytvořili jsme Dotační fond
s jasnými pravidly
Zveřejňujeme smlouvy a faktury na webu,
zřídili jsme rozklikávací rozpočet
Zasedání Krajského zastupitelstva může
každý sledovat na internetu v online přenosu

Jak chceme pokračovat?
 Další investice do krajských silnic
 Udržení stávající sítě nemocnic a dostupné
zdravotnické péče pro všechny obyvatele
 Maximální podpora hasičů a složek záchranného
systému
 Zachování všech fungujících středních škol
 Spravedlivá podpora venkova, sportu, kultury
a neziskového sektoru

Chceme i nadále naslouchat Vašim názorům
a hledat ta nejlepší řešení problémů kraje.
www.starostoveprolibereckykraj.cz

Rozhodněte v krajských volbách 7. – 8. října
Rokytnický zpravodaj
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 9. 8., 17:00 | Letní příroďák – zábavná akce nejen pro rodiče s dětmi – pohádka pro děti, koncert písničkáře Pepy Štrosse, letní kino,
opékání buřtů na ohni, občerstvení zajištěno. Areál přírodního
divadla. Vstupné: 50,- Kč, děti zdarma.
 13. 8. | Běh na Dvoračky – dopoledne se běží ve skiareálu za Modrou Hvězdou dětská varianta závodu (prezentace v 8:45, start závodu v 9:30 hodin). Rozlišeno několik kategorií dle věku. Startovné:
10,- Kč, odměny pro všechny zúčastněné.
Odpoledne probíhá závod pro juniory a dospělé (prezentace
12:00 - 13:30, start ve 14:00 hodin z Dolního náměstí). Délka trati:
8,5 km, převýšení: 750 m. Startovné: 100,- Kč. Připraveny finanční
a věcné ceny, tombola.
 27. 8., 18:00 | Nazdar léto fest – open air festival – Horní Domky
U Udatných, vstupné: 99,- Kč.
 1. – 2. 10. | Rokytnická svatomichaelská pouť – tradiční pouťové
atrakce, stánky, hudba, občerstvení

 Harrachov
 13. 8. | Závod Red Bull 400 – výběh do skokanského můstku K120

 Zubačka na trati Tanvald – Kořenov - Harrachov
 20. 8. | Borůvková parní sobota na zubačce – vyjedou zvláštní
vlaky s motorovou ozubnicovou lokomotivou a zvláštní vlaky s parní lokomotivou. Borůvkové pochoutky, občerstvení, v Kořenově jízdy důlního vláčku.
 24. 9. | Bramborové ukončení sezóny na zubačce – vyjedou
zvláštní vlaky s motorovou ozubnicovou lokomotivou. Bramborové speciality, občerstvení, v Kořenově jízdy důlního vláčku.

 Příchovice – areál U Čápa
 13. 8. | Tvořivé dílny na Štěpánce – den tvoření pro děti – malování mandal, korálkování, keramika, soutěže
 20. 8. | Štěpánův jarmark na Štěpánce
 27. 8. | Rozloučení s prázdninami na Turnovské – divadelní
představení, výzdoba loutek, grilování
 1. 10. | Půl století s Cimrmanem – slavnost k 50. výročí založení
Divadla Járy Cimrmana, spanilá jízda po Cyklostezce Járy Cimrmana. Přímý přenos Českého rozhlasu. Představení v kině Jas Tanvald: Cimrman v říši hudby.

 Jablonec nad Jizerou
 19. 8., 19:00 | Jablonecká hudební noc – noc s rockovými kapelami – areál městského parku v Pilišťatech. Vstupné: 99,- Kč.
Občerstvení zajištěno.
 20. 8., 13:00 | Krakonošův festival dechových hudeb – kromě tradiční dechovky se můžete těšit na vystoupení mažoretek.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 100,- Kč, děti do 15 let zdarma. Za
nepříznivého počasí se festival nekoná!

 Jilemnice
 28. 8., 12:00 | Rozloučení s létem – rybaření na náměstí, setkání
historických válečných automobilů, hudební program, korálková
dílna pro děti, občerstvení zajištěno.
 18. 9., 15:00 | Nápady blešáka Fešáka – výpravná žertovná pohádka pro děti od 3 let, délka: 60 min., vstupné: 60,- Kč
 22. 9., 19:30 | Manželský čtyřúhelník – komedie – hrají: Dana Homolová, Daniel Rous, Martin Kraus, Michaela Badinková. Vstupné:
280,-/ 260,- Kč.
 25. 9., 19:30 | Petrolejové lampy – uvede Divadlo V Roztocké
Jilemnice. Vstupné: 90,-/ 70,- Kč.
 29. 9., 19:00 | Svatováclavský koncert – ve Sloupovém sále.
Vstupné: 90,-/ 70,- Kč.

 Lánov
 13. – 14. 8., 10:00 – 17:00 | Mezinárodní výstava jiřin – Horní
Lánov – velký sál

 Semily
 13. 8., 21:00 | Těla – koncert skupiny z Liberce, která hraje pop-rock-folk. Místo konání: Park Ostrov.
Výstavy v Semilech:
 24. 6. – 11. 9. | Geniální semilský vynálezce Josef Vaněk –
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 24. 6. – 30. 9. | Poklady muzejních depozitářů – Sklep Muzea
a Pojizerské galerie
 25. 6. – 11. 9. | Jan Saudek / Sára Saudková
 5. 8. – 18. 9. | Jiří Urban a Jan Kroupa – společná výstava dvou
významných českých umělců

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou připravuje pro následující období tyto akce:
Rýchory 2016
 Dne 20. 8. 2016 v 6:03 hod. odjezd z Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Martinic,
bus staví na všech zastávkách v Rokytnici n. Jiz., zde se přesedne na vlak
do Trutnova a odtud busem do Žacléře. Podrobnosti sdělí organizátor výletu. Trasa: Žacléř – Bobr - Niedamirów (Dům tří kultur (Polsko)) – Rýchorský kříž - Rýchorská Bouda – Horní Maršov. Délka trasy: cca 15 km, náročnost střední. V případě zájmu návštěva Hornického skanzenu v Žacléři.
Občerstvovací stanice: Rýchorská Bouda, Horní Maršov. Odjezd z Maršova
v 17:35 hod. cyklobusem do Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Pavel Novotný, tel: 736 459 696, bathorya@seznam.cz

Nedělní výlet na Zlaťák
 Dne 28. 8. 2016 v 8:30 hod. odjezd linkovým autobusem z Horní Rokytnice
n. Jiz. od ČSAD. Trasa: Zlaté návrší a zpátky do Rokytnice n. Jiz. Délka trasy
asi 20 km.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600

41. ročník HETOS (hlídková etapová turistická orientační superhra)
 Dne 10. 9. 2016 start 3 – 5 členných hlídek (bez rozdílu věku) průběžně
od 8:00 do 9:00 hod. od sportovní haly v Horní Rokytnici n. Jiz. Předpokládaný příchod do cíle, kterým je restaurace U Mojmíra v Rokytnici
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n. Jiz., od 16:00 do 18:00 hod. Letos bude HETOS probíhat v okolí Rokytnice n. Jiz. Délka trasy asi 15 km. Tužku a poznámkový blok s sebou.
Startovné: 30,-Kč za hlídku.
 Akci organizuje: Jan Mikulášek, tel: 732 889 801

Polské Krkonoše
 Dne 8. 10. 2016 v 8:04 hod. odjezd linkovým autobusem z H. Rokytnice
n. Jiz. od ČSAD do Harrachova a odtud dále vlakem do Sklářské Poreby.
Trasa: Sklářská Poreba – po žluté na Schronisko pod Labskim Szczytem
a dále po zelené skrz Sněžné jámy a po modré na Vysoké kolo. Poté přes
Labskou boudu a Dvoračky do Rokytnice n. Jiz. Délka trasy cca 21 až 25 km,
náročnost – střední. Doporučená výbava: kvalitní pohorky nebo trekové
boty, teleskopické hole, kapesné ve zlotých i v Kč, mapa Krkonoše, dobrá
nálada.
 Výlet organizuje: Pavel Novotný, tel: 736 459 696, bathorya@seznam.cz

Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Změna programu je
vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat
vedoucího akce.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
8-9/2016
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Městská knihovna
Romány pro ženy:
»» Bártová – Rok Patrika
»» Dvořáková – Sítě
»» Zadinová – Země nikoho
»» Jakoubková – Prodám manžela…
zn. Spěchá
»» Walden – Skrýš na konci útesu
»» Halpern – Mladá můžeš být jen
dvakrát
»» Howard – Nečekej slitování
»» Nurowská – Setkání v Paříži
»» Gruen – Na břehu jezera
»» Brown – Reportér
»» Forman – Jen jeden rok

Společenské a psychologické
romány:
»» Mitchell – Atlas mraků (dar)
»» Ebersdorf – Dánská dívka
»» Backman – Byla tady Britt-Marie
»» Somer – Ryba jménem Ian
»» Jansson – Kniha léta
»» Flatland – Když můžeš, zůstaň.
Když musíš, odjeď.
»» Jacobson – Bílý oceán

Nové knihy v červenci a srpnu
Historické a životopisné
romány:
»» Eco – Pražský hřbitov (dar)
»» Worth – Králova dcera
»» Haich – Zasvěcení
»» Eddings – Diamantový trůn. Rubínový rytíř. Safírová růže (fantasy)

Napětí (detektivky, thrillery):
»» Dán – Popel všechny zarovná
»» Christie – Královský rubín
»» Le Carré – Jeden musí z kola ven
(dar)
»» Smith – Utajovaný projev
»» Carol – Dobře se dívej
»» Haynes – Do nejtemnějšího kouta
»» Williams – Dívka, která si říkala
Tuesday
»» Mankell – Psi z Rigy

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci červenci a srpnu 2016 tito naši spoluobčané:
80 let Votočková Stanislava
Fischerová Terezia
Šlahůnková Anna
Vondra Zdeněk
Koldovská Jarmila
Seidel Jindřich
81 let Novotný Josef
Hnyková Iva
82 let Jedlička Ferdinand
Košetická Jarmila
Novotná Zdenka
Hanuš Jan

84 let Glos Václav
Votoček Luděk
Jedličková Lidmila
Kučera Vladimír
85 let Šínová Miloslava
Breuerová Ilse
86 let Bašusová Helena
87 let Kalafútová Anna
88 let Kovaříková Božena
Neoproudová Miloslava
Baudišová Miloslava
Sejpal Václav
Sasková Emilie

89 let Votočková Miloslava
91 let Kubátová Anna
Novotná Věra
92 let Doubková Miluše
Vokálová Marie
93 let Soukupová Olga
Jindřišek Miloslav
Holatová Miluše
Prokůpková Marie
94 let Kavanová Milada
Všem oslavencům blahopřejeme!

Máte slovo
Reakce na článek Ze života vozíčkáře č. 13 - Pár otázek na Spartak
Pan Seidl pravidelně využívá strany Rokytnického zpravodaje k šíření svých subjektivních
názorů a myšlenek, které vydává za obecné
pravdy. Mrzí mě, že pan Seidl předkládá pouze kritiku, aniž by předložil jakékoliv reálné
způsoby řešení problémů, napadá a očerňuje
mnoho aktivních lidí z Rokytnice, kteří svůj volný
čas dobrovolně věnují práci v orgánech TJ nebo
A.S. Vzhledem k tomu, že považuji jednání pana
Seidla, kdy Vám, čtenářům, předkládá neúplné,
či přímo nepravdivé a neověřené informace,
za nekorektní, rozhodl jsem se reagovat na poslední článek pana Seidla a poukázat na to, že
situace v Rokytnici není pouze černobílá, jak ji
pan Seidl opakovaně vykresluje. Z následujících
řádků si prosím udělejte názor sami.
Co se týče pozemku č. 610/4 na P1 – nešlo o prodej pozemků, nýbrž o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Na
základě smlouvy mělo dojít ke zrušení podílového spoluvlastnictví P1 z pěti vlastníků na
Rokytnický zpravodaj
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dva, což by posílilo pozici akciové společnosti
ve vztahu k P1, a oddělení části pozemků odpovídající spoluvlastnickým podílům ostatních tří spoluvlastníků. Jedná se tedy o zcela
jinou majetkovou dispozici, než uvádí pan
Seidl. Cena za metr čtverečný byla upravena
kvůli ochranným pásmům zasíťování, která se týkala oddělovaných pozemků na P1.
Jelikož pan Seidl zřejmě nemá odpovídající
informace, troufám si říct, že jeho názor na
cenu za metr čtverečný je naprosto nepodstatný. Tento návrh na vklad nebyl zamítnut
z důvodu formální chyby, nýbrž chyby ze
strany vedení A.S. (představenstvo A.S. pověřilo podpisem smlouvy prokuristu, ačkoliv
ten nebyl k takovému jednání kompetentní).
V důsledku této chyby A.S. mohou nejen pánové Nechanický a Svatý, ale také pan Kadlec
požadovat po A.S. náhradu škody, jež jim
vznikla zmařením tohoto záměru, což dosud
neudělali. Také si myslím, že tento pozemek
je velice důležitý pro A.S., bohužel nepatří

pouze A.S., a to je další z důležitých aspektů,
který pan Seidl opomíjí. Podotýkám, že katastr nemovitostí je veřejný rejstřík, a tudíž každý si může informaci jednoduše ověřit dříve,
než ji zveřejní. Informace uveřejněné panem
Seidlem jsou tedy lživé, zavádějící a vytržené
z kontextu jednotlivých událostí, což pouze
dokládá, jakým způsobem pracuje.
Další nařčení pana Seidla, zejména ta
ohledně organizované skupiny sestávající ze
všech členů volených orgánů A.S. a snad i TJ,
nebudu již rozebírat, jelikož předpokládám,
že to jsou pouze další hypotézy, které jsou
vyneseny na základě nepřesných informací
a prvoplánových soudů podložených jeho
vševědomostí.
Co se týče auditu, rád bych uvedl opět
pouze příklad:
Jestliže je prošetření skipasů dozorčí radou, auditem provedeným nezávislou fir-
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mou a orgány činnými v trestním řízení pro
pana Seidla nedostatečné, není asi problém
v těchto institucích a v TJ, nýbrž v něm. Poukazuje to pouze na jedno. Pokud není po
jeho a jednotlivé výsledky neodpovídají představám pana Seidla, je vše podvod, ve většině
případů pak provedený organizovanou skupinou podvodníků a tunelářů.
Ke každoročnímu výkazu zisku a ztrát A.S.
Předpokládám, že panu Seidlovi díky jeho
informovanosti neuniklo, že dle zákona je
A.S. povinna provádět kontrolu účetní závěrky nezávislým auditorem. Pokud by byly
náklady společnosti nesprávně účtovány,
auditor by jistě na tuto skutečnost musel
poukázat. Po naprostou většinu období let
06-15 byla A.S. poměrně značně zadlužena,
veškeré náklady tedy musela odsouhlasit
také banka, která samozřejmě hlídá finanční toky kvůli plnění své pohledávky. Nemám
informaci, že by pan Seidl někdy pracoval
v bance, auditorské společnosti nebo byl jinak vzdělán v této problematice, tudíž nechápu, z čeho vychází při posuzování řádnosti
zisku a účetní závěrky A.S., když zpochybňuje
práci auditorů a bankéřů, jež účetní závěrky
museli vidět a odsouhlasit. Nadto bych chtěl
upozornit, že členu TJ Spartak jak stanovy TJ
Spartak, tak stanovy A.S., ani zákon nedávají
možnost vůči A.S. tyto informace požadovat a společnost úkolovat. Nic panu Seidlovi
nebránilo ucházet se o funkci člena dozorčí
rady, do jejíchž kompetencí kontrola hospodaření A.S. spadá.

Na informace o hospodaření TJ má zajisté nárok každý člen TJ, proto také na podnět
pana Seidla V TJ pověřil kontrolní komisi vyhodnocením jeho požadavků a prověřením
poskytnutých informací. Nejsem si však jistý,
zda je vůbec reálné zkontrolovat jednotlivé
položky v hodnotě 35.390.839,- Kč a to 11 let
do minulosti, jak požaduje. Jen připomenu,
že se to týká plateb za cestovné na soutěže
a přípravu, plateb příspěvků na trenéry a další v hodnotě tisícikorun, z čehož usuzuji, že se
může jednat o cca 20-50.000 položek.
Pan Seidl uvádí jistou chybnou optimalizaci finančních toků mezi TJ a A.S., kvůli
které jsme museli podle jeho názoru zaplatit o takřka 22.000.000,- Kč více na daních.
V tomto ohledu bohužel nejsem vzdělaný,
pokusím se tedy nastínit problematiku selským rozumem:
Jelikož jednotliví členové TJ Spartak Rokytnice jsou organizovaní v jednotlivých
oddílech, jejichž podstatou je tělovýchovný
proces a soutěžení, potřebují alespoň částečně stabilní příjem do oddílů, aby jim byla
umožněna podstata jejich členství v TJ. Jeví se
mi jako zcela zcestné spoléhat se na vyplácení dividend (podílu na zisku) od společnosti,
která od svého založení bojuje s dluhem vysoce převyšujícím 100 000 000 Kč a plněním
svých závazků jednotlivým věřitelům je stále
příliš oslabena, abychom se mohli bavit o výplatách podílu na zisku. Nicméně předpokládám, že se touto otázkou zabýval nejeden
ekonom a právník, kteří jsou schopni toto

posoudit z hlediska své odbornosti daleko
lépe než já nebo pan Seidl tak, abychom se
nevystavili nebezpečí daňového penále nebo
jiných právních sankcí. Nicméně jelikož je
toto Achillovou patou v systému převádění
finančních prostředků mezi TJ a A.S., pokládám za naprosto legitimní získat více informací o možnostech změny systému převodu
financí mezi oběma společnostmi. Bohužel si
nejsem jist, že výsledek jednání odborníků na
ekonomii, právo a daně bude pro pana Seidla dostatečně uspokojivý. Rád bych Vás (čtenáře) ujistil, že V TJ tuto otázku neopomněl
a řeší ji vzhledem k současné situaci.
Závěrem bych rád uvedl jediné:
V TJ přistoupil k pořádání informačních
schůzek právě z důvodu, aby omezil šíření
hospodských řečí založených na domněnkách a neúplných informacích. Pan Seidl tuto
skutečnost nejen ignoruje, nýbrž tato nařčení a informační šum šíří prostřednictvím
zpravodaje města Rokytnice nad Jizerou. Rád
bych touto cestou pana Seidla vyzval, aby
namísto šíření dezinformací a pomluv nejprve řádným a legitimním způsobem vyčerpal
prostředky a cesty, které se mu nabízí k řešení jednotlivých problémů.
Marek Nechanický

Ze života vozíčkáře č. 14
Toto píši pro milé a hodné obyvatele Rokytnice nad Jizerou. Bylo mi doporučeno,
že mám své příspěvky trochu zkrátit. Vždy
jsem se snažil to maximálně vysvětlovat.
První je celkem pozitivní, aspoň pro mne
a možná, že i pro některé z vás. Po mém tříletém snažení mi přišlo oznámení ze státního
zastupitelství v Semilech ze dne 28. 6. 2016
o zahájení úkonů trestního řízení ve věci týkající se Spartaku Rokytnice. Asi již konečně
někdo pochopil, že určité vážné skutky jsou
důvodem k zahájení tohoto řízení. Tímto se
potvrzují mé domněnky a obavy, že to tak
růžové s hospodařením v této firmě nebylo.

Za druhé se ptám, co asi dělá výbor TJ?
Opakovaně se neschází tak, jak je třeba. Již se
třikrát nesešli a akciová společnost je bohužel na jejich rozhodnutích závislá, a v podstatě tak brzdí přípravy na další sezónu. Nerad
bych na podzim poslouchal něco na téma,
že akciová společnost nebo pan ředitel něco
nezvládli. Spíše to na mne dělá dojem, že záměrně zdržují důležitá rozhodnutí týkající se
především služeb, jako jsou bufety, ski-servis
a půjčovny. Já se ani nedivím. Ono se vzdát
takových služeb ve prospěch Spartaku a.s.
musí bolet. Takže kdyby se nám čirou náhodou opět objevili na zimu stejní provozova-

telé těchto služeb, tak se nedivte. Ptejte se
jich na podzim, jak prospívají a zprůhledňují
hospodaření TJ. Podobně si myslím, že také
čekali s důležitými rozhodnutími o minulém
hospodaření, až se něco nahoře v akciové
společnosti promlčí. Lhůta je 10 let. Naštěstí
díky zahájení řízení již to nestihli.
Na závěr děkuji těm, co si to přečetli,
a přeji krásný a klidný zbytek prázdnin.
Zdraví Michal Seidl
seidl111@gmail.com
www.proski-rokytnice.cz
mobil: 602 334 517

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny soukromých ordinací stomatologů: sobota, neděle, svátky 8.00 – 12.00 hod.:
6. – 7. 8. 2016
13. – 14. 8. 2016
20. – 21. 8. 2016
27. – 28. 8. 2016

MUDr. Miroslav Michálek
MUDr. Marie Folprechtová
MUDr. Jana Hrbková
MUDr. Aleš Malý

Harrachov 252
Horní 164, Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou 321
Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou

tel. 481 529 241
tel. 481 523 876
tel. 481 591 103
tel. 481 523 393

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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Sport
43. ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 24. - 26. 6. 2016 se v Rokytnici nad Vlárou konal 43. ročník Setkání Rokytnic ČR. V letošním roce jsme vyrazili na Vláru
s kompletní výpravou složenou ze zástupců fotbalu, stolního tenisu
a hasičů. Po několikaleté odmlce fotbalistů jsme tak měli za Jizeru
zajištěnu účast ve všech soutěžích – fotbalovém turnaji, turnaji ve
stolním tenise a soutěži hasičských družstev.
Celkové výsledky Setkání Rokytnic ČR 2016:
FOTBAL:
1. Rokytnice nad Vlárou
2. Rokytnice u Přerova
3. Rokytnice nad Rokytnou
4. Rokytnice v Orlických horách
5. Rokytnice nad Jizerou
HASIČI:
1. Rokytnice u Přerova
2. Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice nad Jizerou
4. Rokytnice nad Vlárou
5. Rokytnice v Orlických horách
STOLNÍ TENIS:
1. Rokytnice nad Rokytnou „A“
2. Rokytnice nad Vlárou „A“
3. Rokytnice nad Vlárou „B“
4. Rokytnice nad Jizerou
5. Rokytnice nad Rokytnou „B“
6. Rokytnice v Orlických horách

Organizaci celého turnaje zvládla pořádající obec opět na výbornou.
Všem zúčastněným za Jizeru děkuji za účast a za vzornou reprezentaci našeho
města. Zvláštní poděkování patří sestavě našich fotbalistů, kteří se svým „retro“ týmem nenechali svým o generaci mladším soupeřům žádný zápas zadarmo a bojovali do poslední minuty. Důkazem je i ocenění našeho brankáře Tomáše Höcka jako
nejlepšího brankáře turnaje.
Věřím, že se všem na této akci líbilo a že v roce 2017 vyrazíme do Rokytnice
v Orlických horách opět v plné sestavě.
Ing. Petr Matyáš
starosta

Fotbal v Rokytnici nad Jizerou
V letošním roce slaví fotbalový oddíl dvě
kulatá výročí – 70 let trvání oddílu, který byl
jako první od poválečné doby, a tím byly
dány základy založení TJ a dále 20 let provozu travnaté hrací plochy.
Bohužel obě tato výročí nekorespondují
s bohatou činností fotbalu v Rokytnici z předešlých let.
Jaké jsou důvody? V posledních letech
je to úbytek mládeže nejen v Rokytnici, ale
i v celém Libereckém kraji a dále i jiné záj
my než sport. Co se týče Rokytnice, je zde
nedostatek práce, a tím mladí lidé odcházejí
po studiích a vyučení za prací z Rokytnice jinam. Tímto se snižují počty členů TJ a počty
aktivních sportovců.

Tato situace zavinila, že mužstvo mužů
mělo nedostatek hráčů a muselo vzít do
svých řad hráče na hostování z Jablonce
nad Jizerou, ty, kteří se neuplatnili v jejich
divizním týmu. Nový přestupní řád, který
platí od sezóny 2016/2017, již neumožňuje
hostování. Po zralé úvaze a dlouhých jednáních Jablonec nad Jizerou dospěl k názoru,
že divizi za těchto podmínek již nepřihlásí.
Divize v Jablonci byla po jarní sezóně zrušena a hostující hráči odešli. Nastala situace,
kdy ani oddíl fotbalu Rokytnice ani oddíl
fotbalu Jablonec nad Jizerou neměly dostatek hráčů na to, aby se mohly přihlásit do
soutěže. Oba oddíly se dokázaly dohodnout a sezónu 2016/2017 odehrají pod

hlavičkou TJ Sokol Jablonec nad Jizerou. Od
příští sezóny bude toto spojení oficiálně
s názvem Jablonec/Rokytnice.
Od podzimní části se budou domácí
utkání střídavě hrát v Jablonci a v Rokytnici.
Je samozřejmé, že to není populární
řešení, které se setkává s nespokojeností
veřejnosti i bývalých hráčů a funkcionářů,
ale každá pomoc oddílu je vítaná, i když je
samozřejmé, že hospodské řeči a kritika nic
nevyřeší.
Oddíl fotbalu
při TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

TENIS
2. 7. se konal na kurtech u sportovní haly Turnaj Kuby Ungermanna v tenise. Za krásného počasí zvítězil ve finále Pavel Šetka nad
Karlem Kučerou z Rokytnice. Děkujeme sponzorům P. Kalendové,
P. Štensovi a TJ Spartak za finanční příspěvek a pronájem kurtů.
Zároveň tímto zveme na již 9. ročník Rokytnice Open 27. 8.
Letos na turnaj čtyřher nebo jen na pivko a klobásku na grilu :-)
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SILOVÝ TROJBOJ

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

Mistrovství Evropy v silovém trojboji masters

ROKYTNICKÉ VOLEJBALOVÉ DNY

12. - 16. 7. 2016, Plzeň

sobota 20. 8. 2016

Ve dnech 12. - 16. července proběhlo v Parkhotelu v Plzni Mistrovství Evropy v silovém trojboji masters, kde čeští trojbojaři získali
17 medailí (15 muži a 2 ženy) za trojboj.
Za Českou republiku z TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou se mistrovství zúčastnil Vladimír Medek - zástupce v kategorii do 83 kg. V dřepu
získal malou stříbrnou medaili a za bench malou zlatou. Celkově se
umístil na úžasném 2. místě s celkovým výkonem 675 kg.

Tradiční propagační soutěž v RAW
bench-pressu zvaná O siláka Sedlčan 2016

TURNAJ ROKYTNICKA
40. ročník
pro amatérská družstva místních podniků a organizací






V kategorii do 105 kg dominoval český reprezentant Jakub Sedláček, který soutěžně zatlačil 225 kg a následně mimo soutěž pokořil i 230 kg. To vše při tělesné hmotnosti 91,85 kg, což je naprosto
neuvěřitelný výkon.

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

neděle 21. 8. 2016

MEMORIÁL ZBYŇKA NEUMANNA
pro družstva mužů oblastních přeborů a soutěží





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

Společné pro oba turnaje:
 Předpis: hraje se podle platných pravidel volejbalu
 Systém: bude určen pořadatelem podle počtu přihlášených
družstev
 Ceny: nejlepší družstva všech turnajů obdrží diplomy a věcné
ceny dotované místními sponzory
 Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem přímo na Pěvíně

TURNAJE SE KONAJÍ POD ZÁŠTITOU
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU

Varnsdorfský pohár v mrtvém tahu
25. 6. 2016
Zde se předvedli nejlepší trojbojaři z celé republiky. Mezi nimi se
blýsknul i Rokytničák Tomáš Sedláček, který obsadil skvělé 3. místo
v kategorii masters RAW.

Zbyněk Neumann – pořadatel, předseda VO
Tomáš Gebrt – pořadatel

KRKONOŠSKÝ POHÁR ve dřepu v Trutnově
16. 7. 2016
 této soutěži se ukázal veterán Tomáš Sedláček, který soutěžil
V
v kategorii masters, kde dřepl fantastických 262,5 kg a vybojoval tak
1. místo.

Pohárová soutěž v bench-pressu a mrtvém
tahu, Memoriál Petry Chroustovské
Staré Křečany, 9. 7. 2016
Této prestižní soutěže se zúčastnil Sedláček Tomáš, který v kategorii bench-press masters obsadil vynikající 3. místo.
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