Rokytnický zpravodaj
Ročník 2016

únor / březen

Cena 18,- Kč

Jakub Sedláček
vyhrál
Mistrovství ČR
Mistrovství ČR v klasickém
(RAW) silovém trojboji mužů
a žen (ČSST/IPF), které se
konalo v sobotu 16. 1. 2016
ve sportovní hale v Lukově
(okr. Zlín), se zúčastnil Jakub Sedláček v kategorii
open 93 kg.

Suverénně
na něm obsadil
1. místo, vytvořil
tři národní
rekordy
a ovládl tak
celou soutěž.

Další úspěch v biatlonu – 2 olympijské medaile v Rokytnici
Ve dnech 17. – 22. 1. 2016 se uskutečnila Zimní olympiáda dětí
a mládeže v Ústeckém kraji. Běžecké a biatlonové soutěže se konaly
na Cínovci. Za každý kraj v závodech startovala dvě děvčata a dva
chlapci v kategoriích mladšího a staršího žactva. Eliška SEIDLOVÁ
si vybojovala nominaci na ZODM v biatlonu.
Hned v prvním závodě s intervalovým startem klasickou technikou na 3 km se Elišce střelecky dařilo (1/0) a po velmi kvalitním běhu
obsadila 2. místo. Další den se konal závod volnou technikou na
4 km s hromadným startem. Startovala z první řady. Na trati však
měla dvě kolizní situace a přes výbornou střelbu (2× za 0) to stačilo
na 7. místo, jednu vteřinu od šestého pódiového umístění.
Dosažené výsledky z individuálních závodů nominovaly Elišku do
štafety Libereckého kraje. Složení štafet je ve spojení obou kategorií,
a tak zde startují závodnice čtyř ročníků (2001-04). Běželo se volnou
technikou na 3 × 3 km. Závod byl na prvním úseku velmi dobře rozjetý Kateřinou Vancovou z Jablonce nad Nisou v boji o třetí místo.
Úkolem pro Elišku bylo dobře zastřílet. To se jí podařilo s jedním dobíjením a udržela umístění. Na třetím úseku Tereza Žitná z Jablonce
nad Nisou kvalitním během a bezchybnou střelbou dovedla do cíle
štafetu na 1. místě. Eliška odvedla spolehlivou střelbu ze tří závodů
30 střel, jedna chyba a jedno dobíjení ve štafetě.
Zcela nečekaně tak vybojovala jednu stříbrnou a jednu zlatou medaili, které převzala na slavnostních vyhlášeních, která se uskutečnila na náměstí v Chomutově.
Elišce moc gratulujeme
a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
 Město Rokytnice nad Jizerou v současné
době prostřednictvím členů Sboru pro občanské záležitosti navštěvuje svoje občany
u příležitosti jejich narozenin nad 80 let věku.
Jedná se o občany Rokytnice nad Jizerou
včetně těch, kteří jsou již v domově důchodců a mají v Rokytnici trvalý pobyt. U této příležitosti se dává dárkový balíček v hodnotě
100,- Kč. Vzhledem k tomu, že se tato částka
v minulosti nikdy nenavyšovala, je hodnota 100,- Kč v současné době poměrně nízká
a dárkový balíček spíše symbolický. Radě
města je proto navrženo navýšit hodnotu
dárkového balíčku alespoň o 50,- Kč, což by
mělo dopad na rozpočet města asi 7.500,- Kč.
Rada města po projednání schválila navýšení ceny dárkového balíčku na 200,- Kč, a to
s účinností od 1. 1. 2016.
 Radě města byla předložena žádost Českého svazu včelařů, z. s., Základní organizace
Rokytnice nad Jizerou o schválení umístění
sídla spolku v nebytovém prostoru, v budově čp. 197, na adrese Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou. Z důvodu nového občanského zákoníku došlo ke změně
stanov a názvů všech občanských sdružení
a spolků, s čímž souvisí i povinnost stanovení
sídla. Vzhledem k tomu, že členy spolku jsou
fyzické osoby a problematičtěji sídlo spolku
hledají, požádali o tuto možnost město. Rada
města tuto žádost schválila.
 Radě města byla předložena žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor
dobrovolných hasičů v Rokytnici nad Jizerou
o schválení umístění sídla sdružení v budově čp. 333 Dolní Rokytnice, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou a další žádost Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných
hasičů Vilémov o schválení umístění sídla
sdružení v budově radnice čp. 197 Horní Rokytnice, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Z důvodu nového občanského zákoníku došlo
ke změně stanov a názvů všech občanských
sdružení a spolků, s čímž souvisí i povinnost
stanovení sídla. Rada města obě tyto žádosti
schválila.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150025 „Zpracování PD – rekonstruk-

ce a rozšíření mostu u Rokytky“ společnosti
S. A. W. Consulting s.r.o., Prašná 2324, 407 47
Varnsdorf, IČ: 28718836 za nabídnutou cenu
156.090,- Kč včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky
č. 20150024 „Územní studie rozvoje a propojení stávajících lyžařských areálů Studenov
a Horní Domky“ firmě HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8, IČ: 45797170 za nabídnutou
cenu 178.717,- Kč včetně DPH.
 Rada města schválila zadání zakázky
P0025 „Zpracování studie – využití objektu
bývalé závodní jídelny“, společnosti Projektový ateliér David, s.r.o., Ruprechtická 199/122,
460 14 Liberec, IČ: 27277577 za nabídnutou
cenu 136.730,- Kč včetně DPH.
 Radě města byla předložena smlouva
o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s panem Martinem Gebrtem, Dolní
Rokytnice 481, Rokytnice nad Jizerou. Rozsah prací, úkonů a jiné činnosti spojené s výkonem této funkce jsou přílohou smlouvy.
Hospodáři byla udělena licence k činnosti.
Výměra pozemků zahrnutých do lesního
hospodářského plánu obce je 114, 73 ha.
Město zmocňuje hospodáře ke všem právním úkonům, které jsou uvedeny v příloze
smlouvy.
 Rada města byla informována, že s účinností od 1. 1. 2016 budou služby sociální
péče poskytovány spol. ZDRAVOŠ PÉČE,
s. r. o., což je nástupní společnost paní
Jany Černé, jakožto OSVČ. Zastupitelstvo
města již za tímto účelem schválilo novou
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města s nově založenou společností. Tato společnost splňuje veškeré
požadavky, má platnou registraci Krajského úřadu Libereckého kraje a je součástí
vyrovnávacích plateb s Libereckým krajem.
Vzhledem k těmto novým skutečnostem
je třeba k datu 31. 12. 2015 ukončit stávající mandátní smlouvu s paní Janou Černou
a uzavřít smlouvu novou se spol. ZDRAVOŠ
PÉČE, s. r. o. V souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku bude uzavřena
smlouva příkazní. Jejím obsahem je specifi-

kace spolupráce při poskytování služeb sociální péče v domě s pečovatelskou službou
a služby terénní.
 Rada města schválila registraci Města
Rokytnice nad Jizerou ve Sdružení vlastníků
obecních a soukromých lesů v ČR.
 Rada města schválila přijetí sponzorského
daru od společnosti Hotel Styl, s.r.o., Praha ze
strany Domu dětí a mládeže Pod Střechou,
Rokytnice nad Jizerou ve výši 20.000,- Kč na
nákup kostýmů pro mažoretky Melissa.
 Rada města schválila konání veřejné sbírky s názvem „Veřejná sbírka na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro JSDHO
Rokytnice nad Jizerou“ za účelem pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky pro
JSDHO Rokytnice nad Jizerou s dobou konání od 1. 2. 2016 do 15. 12. 2016 a pověřila
starostu města ing. Petra Matyáše zasláním
Oznámení o konání veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů,
Krajskému úřadu Libereckého kraje.
 Město Rokytnice nad Jizerou a jeho příspěvkové organizace jsou účastníkem Vícestranné smlouvy o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání
a o zmocnění centrálního zadavatele pro
zajištění dodávek zemního plynu na období
let 2017 – 2019. Město Semily vystupuje jako
centrální zadavatel. Účastníky smlouvy jsou
dále Benešov u Semil, Víchová nad Jizerou
a jeho PO, MBS Semily s.r.o.. Dne 7. 1. 2016
se konalo burzovní shromáždění a výsledky
nákupu na Českomoravské komoditní burze
Kladno jsou u maloodběru 452,- Kč/MWh,
u středoodběru 454,- Kč/MWh (ceny bez
DPH). Dodavatel u maloodběru – společnost
Pražská plynárenská a.s., u středoodběru
společnost LAMA energy, a. s.
 Rada města schválila prodej požárního
motorového vozidla AVIA A 30 K, rok výroby
1982, za cenu 55.000,- Kč Obci Horní Branná
a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše
podpisem kupní smlouvy.

Zprávy z jednání zastupitelstva města za uplynulé období
Zastupitelstvo města dne 16. prosince 2015 přijalo následující usnesení
 Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení PaedDr. Eva
Maloňová, Ing. Jaroslav Bulušek, návrhovou
komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata, Alexandra Olaszová, Michal Seidl a zapisovatelku
Kateřinu Rotroeklovou.
 zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
města ze dne 14. 10. 2015.
 rozpočtové opatření č. 7/2015 a pověřilo
Petru Stojanovou provedením schválených
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změn v rozpočtu
 města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2015.
 rozpočtové provizorium na rok 2016.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města
v roce 2016 ve výši 2.000,- Kč na 1 motohodinu do maximální výše 300.000,- Kč společnosti Spartak Rokytnice a.s., se sídlem Horní
Rokytnice 702, 51245 Rokytnice nad Jizerou,
IČ: 27495884 za účelem financování úpravy
lyžařských běžeckých stop na území města
Rokytnice nad Jizerou v roce 2016 a zároveň

schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce
2016 ve výši 303.600,- Kč společnosti ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., se sídlem Horní Rokytnice
590, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 03781224 za
účelem financování pečovatelské služby poskytované příjemcem na území města Rokytnice nad Jizerou v roce 2016 a zároveň
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
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o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
 prodej ppč. 52, části ppč. 51 a části ppč.
1063/6 v k.ú. Rokytno v Krkonoších Karlu
Mrázkovi nar. 2. 12. 1960, bytem Dolní Rokytnice 333, Haně Mrázkové, nar. 29. 7. 1939, bytem Liberecká 3428/30, 466 01 Jablonec nad
Nisou a Daliboru Mrázkovi, nar. 28. 3. 1963,
bytem Kobylice 92, 504 01 Nový Bydžov za
cenu 110,- Kč/m2 a za podmínek stanovených
v usnesení č. 188 ze dne 23. 9. 2015.
 prodej části ppč. 51 v k.ú. Rokytno v Krkonoších za cenu 110,- Kč/m2 Rudolfu, nar.
29. 9. 1943 a Janě, nar. 25. 5. 1952 Miličovým,
oba bytem Přecechtělova 2500/36, 155 00
Praha 13, Petru Miličovi, nar. 4. 7.1949, bytem Karlštejnská 43, 252 17 Tachlovice za
cenu 110,- Kč/m2 a za podmínek stanovených
v usnesení č. 189 ze dne 23. 9. 2015.
 prodej části ppč. 775/3 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 170,- Kč/m2 Pavlu, nar.
30. 4. 1971 a Petře, nar. 19. 7. 1973 Škrabálkovým, bytem Dolní Rokytnice 506, 512 44
Rokytnice nad Jizerou za cenu 170,- Kč/m²
a za podmínek stanovených v usnesení č.
190 ze dne 23. 9. 2015.
 prodej části ppč. 775/3 v k.ú. Dolní Rokytnice Simoně Pučelíkové, nar. 16. 8. 1969,
bytem Pod Betání 838/27, 140 00 Praha 4 za
cenu 170,- Kč/m² a za podmínek stanovených
v usnesení č. 191 ze dne 23. 9. 2015.
 prodej ppč. 1878/3 v k.ú. Dolní Rokytnice
Zdeňku Žilkovi, nar. 20. 1. 1975, bytem Dolní
Rokytnice 397, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
za cenu dle cenové mapy 200,- Kč/m².
 odkoupení stpč. 842 (celé nebo části), ppč.
1410/7, části ppč. 1410/9 a části ppč. 1434/2
v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 200,- Kč/m²
od Josefa Richarda Plisky Štefánikova 839/7,
602 00 Brno-Veveří.
 bezúplatný převod pozemkových parcel
č. 208/7, 330/3, 384/7 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou a pozemkových parcel č. 25/4,
194/2, 288/3 v k.ú. Františkov v Krkonoších
spravovaných Státním pozemkovým úřadem
Praha.
 podání žádosti o úplatný převod pozemkové parcely č. 1313 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 záměr směny části ppč. 3268/1 (vlastník
Město) za část ppč. 1708/1, část stpč. 1230
(dle GP ppč. 3265/9 a ppč. 3265/10, vlastník
Šmotková Zdenka) a části ppč. 3269/2 ( vlastník Šmotková Zdenka ) vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že z ppč. 3268/1 bude
podél komunikace odměřen pruh o šíři cca
0,6 m a s tím, že rozdíl výměr směňovaných
pozemků bude žadatelkou doplacen ve výši
240,- Kč/m². Geometrické zaměření zajistí
a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje části ppč. 1063/6 v k.ú. Rokytno v Krkonoších za cenu 110,- Kč/m². Geometrické zaměření zajistí na vlastní náklady
žadatelé.
 záměr prodeje části ppč. 1063/6 (část
mezi stpč. 86 a 87) za cenu dle cenové mapy
110,- Kč/m² s tím, že dojde k vzájemné dohodě s vlastníky stpč. 86 (Najbrtovi) o rozdělení
pozemku.
 záměr prodeje části ppč. 1063/6 (část
mezi stpč. 86 a 87) za cenu dle cenové mapy
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110,- Kč/m² s tím, že dojde k vzájemné dohodě s vlastníky stpč. 87 (Hudákovi) o rozdělení
pozemku.
 záměr směny části ppč. 2807/6 (vlastník
Hrobařová Eva) za část ppč. 2807/1 (vlastník
Město Rokytnice nad Jizerou) vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou v rozsahu m² za m².
Geometrické zaměření zajistí a uhradí Město
Rokytnice nad Jizerou.
 směny části ppč. 2807/5 (vlastník Řebíčkovi) za část ppč. 2807/1 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) vše v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou v rozsahu m² za m² s tím, že směna bude uskutečněna až po vyjmutí předmětných částí pozemků z bankovní zástavy.
Geometrické zaměření zajistí a uhradí Město
Rokytnice nad Jizerou.
 záměr směny části ppč. 2129/3, části ppč.
2150/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
a části ppč. 2293/1 v k.ú. Dolní Rokytnice
(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za ppč.
240/1 a ppč. 240/2 (spoluvlastníci Pejša Ladislav, Budínská Eva, Budínský Pavel a Stárková Olga) k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
v rozsahu m² za m². Geometrické zaměření
zajistí a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou.
 směnu části pozemku parc. č. 3223/2
(nově označená parc. č. 3223/3 – vlastník
Město Rokytnice nad Jizerou) o výměře 4 m²
za část pozemku parc. č. 1199/3 (nově označená parc.č. 1199/4 – vlastníci Uhlíř Roman,
Kolín a manželé Klas Pavel a Klasová Monika,
Kolín) o výměře 4 m², vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 další diskusi ohledně umístění komunitního domu, a to o prvních třech variantách
s největším počtem hlasů vzešlých v rámci
Kulatého stolu (Horní školka, pod hotelem
Helena, sídliště).
 partnerství s městem Piechowice v rámci
přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polsko v rámci programu „INTERREG V – A
Česká republika – Polsko 2014 – 2020.
 přípravu projektu „Společná historie obchodu, průmyslu a řemesel“.
 přijetí účelové dotace od Ministerstva
vnitra – generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR vybraným obcím
v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany pro rok 2016 ve výši
2,5 mil. Kč.
 záměr pořízení nové Cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici nad Jizerou.
 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domu dětí
a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, ze dne 21. 10. 2009.
 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské
školy Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice
210, okres Semily, ze dne 21. 10. 2009.

 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské
školy Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice
555, okres Semily, ze dne 21. 10. 2009.
 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní
školy, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, ze
dne 27. 2. 2013.
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ke dni
30. 11. 2015.
 výběr nejvhodnější nabídky ze strany
Rady města v rámci výběrového řízení na „VZ
20150020 – Stavební úpravy poškozeného
krovu na ZŠ“ a výběr nejvhodnější nabídky
v rámci výběrového řízení na „VZ 20150021
– Geotechnické zajištění svahu pod komunikací ppč. 1238/9“, pověřilo starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem příslušných
smluv o dílo, zároveň schválilo zahrnutí těchto položek (cen za zhotovení díla) do rozpočtu města na rok 2016.
 informace o výstupech z veřejného jednání (1. kulatého stolu) na téma Bydlení pro
seniory.
 petici za zachování kopce nad Horní školkou pro volnočasové aktivity občanů ze dne
3. 12. 2015.
 informace o přeshraniční spolupráci Česká republika – Polsko v rámci programu „INTERREG V – A Česká republika – Polsko 2014
– 2020.
 informace starosty o vybavení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů mobilní požární
technikou, jejím stáří a technickém stavu.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 9. 9. 2015 do
2. 11. 2015.
 informace o možnosti žádat o dotace
z MMR a schválilo realizaci akce „Zvýšení
atraktivity stezek Rokytnice nad Jizerou“.
 Zastupitelstvo města pověřilo:
 radu města přijetím a schválením rozpočtového opatření v případech, kdy město
obdrží nebo naopak neobdrží finanční prostředky (dotace, příspěvky) ke konci kalendářního roku.
 Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje ppč. 2957/1 a ppč. 1993/3
v k.ú. Dolní Rokytnice.
 Zastupitelstvo města odložilo:
 projednání záměru umístění Komunitního domu seniorů na další jednání zastupitelstva.
 Zastupitelstvo města zrušilo:
 usnesení č. 924 ze dne 29. června 2006.
 usnesení č. 215 ze dne 14. října 2015.

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
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Zprávy z městského úřadu
Splatnost místních poplatků:
 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek je splatný buď jednorázově k datu 31. 3. 2016 nebo ve
dvou stejných rovnoměrných splátkách, a to k 31. březnu a k 30. září
2016.

Místní poplatek ze psů
Poplatek je splatný jednorázově k datu 31. 3. 2016.
V současné době platí tyto sazby:
za prvního psa:
 držitelé žijící trvale v rodinném domku
500,- Kč
 ostatní držitelé
1.000,- Kč
 držitel, který je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa všech držitelů
psa výše uvedených – zvýšení o 50 %

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.

Místní poplatek z ubytovací kapacity
a Místní poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt
 Poplatek za uplynulé období je splatný k 30. 4. 2016.

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

4

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.

2-3/2016
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Dotační program města Rokytnice nad Jizerou
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
1. Finanční prostředky pro tuto výzvu

8. Minimální výše podpory

13. Způsob, místo podání žádosti:

 Dle schváleného rozpočtu na rok 2016

 2.000,- Kč

2. Datum zahájení příjmu žádostí

9. Maximální výše podpory

 od 1. 1. 2016

 49.999,- Kč

3. Datum ukončení příjmu žádostí

10. Termín realizace aktivit

 do 31. 3. 2016 do 17:00 hod.

 1. 1. 2016 – 31. 7. 2016

4. Účel, na který mohou být peněžní
protředky poskytnuty

11. Forma podpory

 písemně na předepsaném formuláři - Žádost o dotaci
 poštou v zalepené obálce s označením
„GRANTY“ na adresu:
Město Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
 osobně na Městské informační centrum,
finanční úsek, podatelnu

 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu
města

14. Kritéria pro hodnocení žádostí








volnočasové aktivity dětí a mládeže
kulturní a společenské akce
sportovní akce
vzdělávací programy
akce pro seniory
podpora činnosti zájmových sdružení
a místních spolků s celoroční působností

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

6. Omezení podpory
 dotace nemůže být poskytnuta organizaci
zřizované městem
 žadatel nesmí být dlužníkem města Rokytnice n. Jiz.

7. Minimální spoluúčast žadatele

12. Požadovaný obsah žádosti

 Příloha č. II Dotačního programu - Kritéria
pro hodnocení žádostí

 Řádně vyplněná Žádost o dotaci z rozpočtu města – příloha č. I Dotačního programu (formulář lze vyzvednout na městském

15. Harmonogram administrace žádostí

úřadě v kanceláři Městského informačního centra, úseku finančním nebo na internetových stránkách www.mesto-rokytnice.cz)

 Povinné přílohy k žádosti jsou:
»» kopie občanského průkazu u fyzické
osoby nepodnikající,
»» kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku, případně kopie
výpisu z jiné evidence, ve které je žadatel zapsán
»» plná moc v případě zastoupení žadatele
na základě plné moci
»» je-li žadatel právnickou osobou,
identifikaci
osob zastupujících právnickou osobu
a s uvedením právního důvodu zastoupení,
osob s podílem v této právnické osobě,
osob, v nichž má přímý podíl a o výši
tohoto podílu.

 Minimálně 30 % skutečně vynaložených nákladů

 Konzultace žádostí (do 30. 3. 2016) –
Mgr. Denisa Hančová, tel: 481 549 321,
E-mail: info@mesto-rokytnice.cz
 Příjem žádostí (do 31. 3. 2016 do 17:00
hod.) – Městské informační centrum,
finanční úsek, podatelna
 Kontrola formální a administrativní
správnosti a úplnosti žádosti, evidence
žádostí, kontrola účelovosti (od 1. 4. 2016
– 8. 4. 2016) – Mgr. Denisa Hančová
 Hodnotící orgán a návrh na přidělení
podpory (do 15. 4. 2016) – Hodnotící komise jmenovaná Radou města
 Projednání a schválení návrhu (do
22. 4. 2016) – Rada města Rokytnice nad
Jizerou

16. Oznámení o přidělení dotace
 do 14 dnů od rozhodnutí Rady města

17. Právní forma
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Rokytnice
nad Jizerou

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou,

které se bude konat ve středu 24. února 2016 od 17.00 hodin v jídelně Základní školy Rokytnice nad Jizerou

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod, schválení programu
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky
Schválení zápisu z veřejného zasedání ze dne 16. 12. 2015
Schválení rozpočtu města na rok 2016
Schválení rozpočtu sociálního fondu na rok 2016
Schválení poskytnutí dotace na opravu kostela
Schválení realizace a financování investičních akcí VHS
Turnov
8) Žádost o podporu Místní akční skupiny „Přijďte pobejt!“ z.s.
na období 2016 -2023
9) Prodeje, odkupy a směny pozemků
10) Žádost spol. Tre Colli, s. r. o. – návrh na znovuprojednání
upuštění od smluvní pokuty
11) Schválení podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení
v rámci projektu EFECT, včetně schválení standardů VO
a optimalizace

Rokytnický zpravodaj
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12) Informace o čerpaných a plánovaných dotacích
13) Zdravá města – schválení Plánu zlepšování na rok 2016
a zhodnocení Plánu zlepšování za rok 2015, Neformální
skupina
14) Schválení realizace a financování výstavby přístupové
komunikace a inženýrských sítí v lokalitě územní studie
US6
15) Schválení pořízení změny územního plánu č. 3
16) Schválení popisu znaku města Rokytnice nad Jizerou
17) Zprávy o činnosti organizačních složek města a jiných
subjektů za rok 2015
18) Zpráva o činnosti rady města
19) Diskuse
20) Závěr
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Investiční akce, veřejné zakázky a dotace Města Rokytnice nad Jizerou v roce 2015
Investiční akce a veřejné zakázky:
 Zakázka na „Provedení stavebních oprav na kapličce v Rokytně na
ppč. 85/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších“ byla zadána firmě Zednictví
Josef Rejman, Horní Rokytnice 646 za cenu 75.450,- Kč včetně DPH.
Na zakázku byla získána dotace – viz níže.
 Zakázka na dodání „Dvou autobusových čekáren, typ City 300“
včetně montáže, vybavení a dodání byla zadána firmě Bedřich
Nosálek, Zábřeh za cenu 57.400,- Kč včetně DPH – jednalo se o zastávku U Kroupů a za cenu 47.400,- Kč včetně DPH – Jednalo se
o zastávku ve Vilémově.
 Zakázka na dodání „Jedné autobusové čekárny, typ City 200“ včetně montáže, vybavení a dodání byla zadána firmě Bedřich Nosálek, Zábřeh za cenu 41.000,- Kč včetně DPH – jednalo se o zastávku
u A-clubu.
 Zakázka na „Dodávku a montáž archivních regálů pro městský úřad“ byla zadána spol. PROMAN s. r. o., Chrudim za cenu
70.664,- Kč včetně DPH. Jednalo se o kompletní archiv stavebního
úřadu a jeden regál pro finanční úsek.
 Zakázka na provedení stavby „Františkov – Rekonstrukce veřejného osvětlení“ byla zadána spol. ELEKTROS, s. r. o., Martinice v Krkonoších za cenu 311.115,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Dodání vstupního tabla a systému videotelefonů
v prostorách základních školy včetně instalace“ byla zadána spol.
T5, s. r. o., Vrchlabí za cenu 44.226,- Kč včetně DPH a dále na „Dodání čipového systému Suprema“ za cenu 50.167,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Dodání čipového systému Suprema v prostorách mateřské školy včetně instalace“ byla zadána spol. T5, s. r. o., Vrchlabí
za cenu 30.226,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Opravu křížku na Letní straně“ byla zadána spol. Restaurátorství, pozlacovačství s. r. o., Nové Město nad Metují za
cenu 49.119,68 Kč. Na zakázku byla získána dotace – viz níže.
 Zakázka na „Opravu komunikací metodou patchmatic“ byla zadána spol. REPARE TRUTNOV s. r. o. za cenu 3.993,- Kč za tunu asfaltové emulze včetně DPH. Jednalo se o opravu výtluků v místních
komunikacích v celkovém objemu do 60 tun.
 Zakázka na „Odvodnění na ppč. 1809/9 v k. ú. Dolní Rokytnice –
dešťová kanalizace“ byla zadána spol. 1. jizerskohorská stavební
společnost, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou za cenu 845.731,- Kč
včetně DPH.
 Zakázka na vypracování „Pasportu veřejného osvětlení města Rokytnice nad Jizerou“ byla zadána spol. ARTMETAL ČECHY s. r. o.,
Jablonec nad Nisou za cenu 59.169,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na zpracování „Projektové dokumentace bouracích prací
budovy na ppč. 3451 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (prostory
bývalé betonárky)“ byla zadána spol. Stavební projekce, s. r. o., Pardubice za cenu 21.780,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Opravu nezpevněné cesty ke kapličce ve Františkově“
byla zadána spol. 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o.,
Hodkovice nad Mohelkou za cenu 698.929,- Kč včetně DPH. Na
tuto opravu město získalo dotaci – viz níže.
 Zakázka na dodání „Mulčovače Vari F-700“ pro potřeby Drobných
služeb města byla zadána firmě Pavel Serbousek, Dvůr Králové
nad Labem za cenu 74.000,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Rozvod vody a odpadů ke dřezům do minikuchyněk,
uložení chrániček pro elektrorozvody na městském úřadě“ byla
zadána spol. ELEKTROS, s. r. o., Martinice v Krkonoších za cenu
46.862,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Zpracování projektové dokumentace – odstranění
zastropení Huťského potoka“ byla zadána spol. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Vysoké Mýto za cenu 220.220,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Rekonstrukci toalet v Základní škole – WC dívky v 1NP,
2NP a 3NP (stará budova)“ byla zadána firmě Obklady Horn, Rokytnice nad Jizerou za cenu 202.572,15 Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Vypracování projektové dokumentace k žádosti o dotaci na opravu cesty ke Kapličce“ byla zadána spol. NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o. za cenu 42.350,- Kč včetně DPH.
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 Zakázka na „Výrobu a montáž oken do hasičské zbrojnice Vilémov“
byla zadána spol. Okna Tanvald s. r. o., Tanvald za cenu 45.517,- Kč
včetně DPH.
 Zakázka na „Dodávku a montáž herního prvku – lanovka – na Dolní náměstí“ byla zadána spol. Hřiště hrou, s. r. o., Turnov za cenu
97.463,08 Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Výměnu lamp veřejného osvětlení podél silnice II/294
– Horní Rokytnice“ byla zadána spol. Oáza-net spol. s r. o., Liberec
za cenu 458.168,- Kč. Jednalo se o výměnu 19 stožárů a instalace
1 nové lampy.
 Zakázka na „Vybudování dětských hřišť – dodávka a montáž herních prvků do lokality u sportovní haly a u bytového domu Rafanda“ byla zadána spol. TR Antoš s. r. o., Turnov za cenu 464.114,- Kč
včetně DPH. Realizace proběhne v období květen – červen 2016.
 Zakázka na „Pokládku zámkové dlažby před novinovým stánkem
na Dolním náměstí“ byla zadána firmě Jaroslav Jón, Jablonec nad
Jizerou za cenu 21.100,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Dodávku a montáž schodišťové plošiny pro handicapované na městském úřadě“ byla zadána spol. ITS Praha spol.
s r. o., Modřice za cenu 280.720,- Kč včetně DPH. Na tuto akci město získalo dotaci – viz níže.
 Zakázka na „Stavební úpravy na městském úřadě“ v souvislosti
s projektem zpřístupnění městského úřadu pro handicapované
byla zadána spol. Stavební firma Janda s. r. o., Jablonec nad Jizerou za cenu 272.548,69 Kč včetně DPH. Na tuto akci město získalo
dotaci – viz níže.
 Zakázka na dodání nového vozidla „Ford Transit Kombi 350 Trend
pro jednotku požární ochrany“ byla zadána spol. auto MOTOL
BENI, a. s., Praha 5 za cenu 863.152,- Kč. Na pořízení nového vozidla Město získalo dotaci – viz níže.
 Zakázka na „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
a rozšíření mostu u Rokytky“ byla zadána spol. S.A.W. Consulting
s. r. o., Varnsdorf za cenu 156.090,- Kč včetně DPH. Předání díla
bude realizováno v roce 2016.
 Zakázka na „Zpracování studie na využití a rekonstrukci objektu
bývalé závodní jídelny v Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána spol.
Projektový ateliér David, s. r. o., Liberec za cenu 136.730,- Kč včetně
DPH. Předání díla bude realizováno do března 2016.
 Zakázka na „Dodávku komponentů pro I. etapu kamerového bezpečnostního systému (škola, radnice, dům dětí, dům čp. 514 v HR)
byla zadána spol. LENIA spol. s r. o., Praha 10 za cenu 142.202,- Kč
včetně DPH. Dílo bude realizováno do konce ledna 2016.
 Zakázka na „Vypracování projektové dokumentace pro účely žádosti o dotaci na akci Sanace a stavební úpravy přírodního divadla“ byla zadána Projektovému atelieru Dobeš, Jilemnice za cenu
26.620,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Vypracování projektové dokumentace pro účely žádosti o dotaci na akci Zateplení a stavební úpravy podkroví Domu
dětí a mládeže“ byla zadána Projektovému atelieru Dobeš, Jilemnice za cenu 29.040,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Zpracování studie na zpřístupnění věže radnice turistům v Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána Ing. arch. Janu Hellerovi, Hradec Králové za cenu 54.800,- Kč včetně DPH. Dodání v roce
2016.
 Zakázka na zpracování „Územní studie propojení a rozvoje stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky“ byla zadána
spol. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Praha 8 za cenu
178.717,- Kč včetně DPH. Dodání v roce 2016.
 Zakázka na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy
hygienického zázemí mateřské školy – Horní Rokytnice 555“ byla
zadána projekční kanceláři Setunský, Vrchlabí za cenu 29.000,- Kč
včetně DPH a v případě „mateřské školy – Dolní Rokytnice 210“ za
cenu 23.000,- Kč včetně DPH.
 V rámci projektu „Konsolidace infrastruktury IT a nové služby města Rokytnice nad Jizerou“ byly zadány tyto zakázky:
»» zakázka na „Stavební úpravy a elektroinstalace nové serverovny“
byla zadána společnosti ELEKTROS spol. s r. o., Martinice v Krkonoších za cenu 78.911,- Kč včetně DPH
2-3/2016
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»» zakázka na „Dodávku a implementaci ekonomického a agendového informačního systému pro Město Rokytnice nad Jizerou
a jeho podpora“ byla zadána spol. GORDIC spol. s r. o., Jihlava za
cenu 980.100,- Kč (dodávka softwaru a digitalizačních jednotek)
a za cenu 810.700,- Kč (pětiletá technická podpora)
»» zakázka na „Dodávku technického vybavení pro provoz informačních systémů města“ byla zadána spol. Randi Group s. r. o.,
Praha 1 za cenu 1.671.861,- Kč (dodávka hardware) a za cenu
261.379,- Kč (pětiletá technická podpora)
»» Na tento projekt město získalo dotaci – viz níže.

DOTACE:

 Město Rokytnice nad Jizerou získalo neinvestiční účelovou dotaci
z rozpočtu Libereckého kraje na akci Pašeráckej vejkend 2015 ve
výši 20.000,- Kč.
 Město Rokytnice nad Jizerou získalo 2 účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.2 – Podpora ochrany přírody
a krajiny, a to na „Opravu křížku na Letní straně“ ve výši 24.000,- Kč
(max. 48 % z celkových způsobilých výdajů projektu) a na „Výsadbu
zeleně před komunitní kompostárnou“ ve výši 16.000,- Kč (max.
48,48 % z celkových způsobilých výdajů“).
 Město Rokytnice nad Jizerou získalo od Libereckého kraje další
účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně na výdaje jednotek
sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015, 1. část (akceschopnost jednotek) ve výši 120.000,- Kč a 2. část ve výši 10.786,- Kč.
 Dále byly získány účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, a to:
»» na „Nákup osobních ochranných prostředků“ ve výši 30.875,- Kč
»» na „Pořízení dálkového ovládání JSVV rotační sirény“ ve výši
21.700,- Kč












»» na „Pořízení vozidlové radiostanice“ ve výši 12.000,- Kč
»» na „Pořízení 9místného dopravního automobilu“ ve výši
300.000,- Kč
»» U těchto dotací se poskytuje max. 60 % způsobilých výdajů.
Město Rokytnice nad Jizerou získalo dalších 50.000,- Kč na „Opravu
kapličky v Rokytně“ od Ministerstva kultury (jednalo se o obnovu
vnějších a vnitřních omítek, obnovu podlahy, vyrovnání a očištění
kamenných stupňů, zhotovení okapového chodníčku).
Město Rokytnice nad Jizerou získalo ze strany Státního fondu životního prostředí České republiky podporu ve výši 520.000,- Kč na
akci „Oprava nezpevněné cesty ke kapličce ve Františkově“.
Město Rokytnice nad Jizerou získalo z Operačního programu životní prostředí dotaci ve výši 1.340.158,- Kč na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Dům dětí a mládeže Pod Střechou“.
Dotace byla přiznána již v roce 2014, realizace ovšem probíhala
v letech 2014 – 2015.
Mezi největší dotace patřila dotace na projekt „Konsolidace infrastruktury IT a nové služby města Rokytnice nad Jizerou“, který sjednocuje informační systémy používané městským úřadem (software i hardware). Dotace byla získána z Integrovaného operačního
programu EU ve výši 2.422.013,80 Kč.
Město Rokytnice nad Jizerou dále získalo na projekt „Zpřístupnění
Městského informačního centra a vybudování hygienického zázemí pro handicapované turisty“ dotaci ve výši 260.869,- Kč ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj.
Na konci roku 2015 Město Rokytnice nad Jizerou získalo dotaci
ve výši 32.000,- Kč ze strany Libereckého kraje na „Opravu křížku
u domu dětí a mládeže“. Realizace se ovšem předpokládá až v roce
2016.

Výsadba zeleně před komunitní kompostárnou
Před komunitní kompostárnou probíhala výsadba deseti kusů
vrby jívy, deseti kusů bezu černého a čtyř kusů javoru klenu. Tato výsadba probíhala v rámci projektu „Výsadba zeleně před komunitní
kompostárnou“. Tento projekt podpořil Liberecký kraj, který poskytl

dotaci ve výši 48,48 % z celkových nákladů na tento projekt. Celkové
náklady na tento projekt činí 33 000,- Kč. Výsadba vrby jívy a bezu
černého probíhala na podzim letošního roku a výsadba javoru klenu
probíhala na podzim roku 2014.

Třídění odpadů v Rokytnici nad Jizerou
 Žádáme všechny obyvatele města, jejich hosty a ostatní návštěvníky, aby
respektovali systém, který je stanoven pro třídění odpadů.
 Do velkoobjemových nádob i pytlů na tříděný odpad patří jenom to, pro co
jsou určené. Ne váš komunální odpad.
 I takto může třídění v Rokytnici vypadat, o to víc ale musí město na systém
doplácet ze svého rozpočtu a o to víc může navýšit místní poplatek všem.
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Revitalizace aleje „HORNÍ VES“ – 2. část
V letošním roce byl dokončen projekt Revitalizace aleje „HORNÍ VES“ – 2. část. V rámci realizace projektu bylo odstraněno 22 ks neperspektivních dřevin, ošetřeno 11 ks stávajících dřevin a dosázeny javory mléče v počtu 17 ks. Projekt byl spolufinancován v rámci Operačního programu
životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny v oblasti podpory 6.3 – obnova krajinných struktur. Výše poskytnuté podpory činila 93 481,20 Kč. Celkové výdaje na tento projekt činí 148 837,- Kč.

Upozornění pro vlastníky kotlů na pevná paliva o příkonu 10 – 300 kW
 S účinností od 1. 1. 2016 byl novelizován
zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
 Podle tohoto zákona (§ 17 písm. h) je provozovatel stacionárního zdroje 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 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, a předkládat
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Jilemnice)
doklad o provedení této kontroly vystavený
odborně způsobilou osobou potvrzující, že
stacionární zdroj je instalován, provozován
a udržován v souladu s pokyny výrobce
a tímto zákonem.
 První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Podívejme se blíže na zdroje využívající tuhá paliva a vezměme v úvahu
domácnost, která vytápí dům deset let
starým kotlem na uhlí nebo na dřevo.
Na co se musí připravit a co jim novela
ukládá?
Zákon by měl především napravit situaci, kdy jeden nepřizpůsobivý občan je svým

jednáním schopen zamořit půl vesnice. Do
nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy je
totiž možno přikládat i odpady a nevyhovující či zakázaná paliva. To u moderních kotlů
s automatickým přikládáním nelze nebo je to
velmi složité.
Lidé se musí připravit na to, že budou mít
od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností
předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné
označena emisní třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun.
První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes.
Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou
povinné nově i pro kotle na tuhá paliva. Odhadovaná cena za 1 revizi bude cca 1 500
korun. Součástí revize by mělo být i seřízení
kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou
za dva roky.
U zmíněné domácnosti provozující 10
let starý kotel je předpoklad, že tento kotel
zpřísněným požadavků nevyhoví. Bude tedy
nutná jeho výměna za modernější zdroj vytápění.
Můžete odhadnout, kolika domácností se opatření, jež novela zákona
o ochraně ovzduší zavádí, dotkne?
Podle údajů z posledního sčítání lidu se
novela dotkne cca 650 000 domácností v ČR.
Odhaduje se, že dnes přibližně půl milionu

domácností používá do budoucna nevyhovující kotle z 1. nebo 2. třídy podle ČSN EN 303-5
a pouze dalších cca 150 000 domácností má
kotle z 3. nebo vyšší třídy, tedy v budoucnu
vyhovujících.
Pokud se daná nařízení nesplní, jsou
již stanoveny sankce za porušení? Kdo
bude kontroly kotlů v domácnostech
provádět?
Ano, sankce jsou již stanoveny příslušnou
novelou. Je třeba počítat s pokutou 20 000
korun za to, když zákazník nepředloží po
1. 1. 2017 revizi svého kotle a pokutou 50 000
korun od 1. 9. 2022, pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň
3. třídy. A dále pokutou 50 000 korun za to,
pokud bude v kotli používat paliva, která jsou
zakázána (především odpady, uhelné kaly
apod.).
Novela zákona ukládá povinnost předložit revizi kotelny obecnímu úřadu (Městský
úřad Jilemnice), pokud si to vyžádá. Tam, kde
budou obecní úřady požadovat po občanech
předložení revizí, občané ze zákona budou
muset revize předložit sami. Žádný úředník
nebude muset do kotelny chodit a ústavní
právo na soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů a funguje dobře
i v řadě zemí v zahraničí, například v Německu.

Zlatý erb – Soutěž o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí
V letošním roce se poprvé do soutěže Zlatý erb
o nejlepší webové stránky přihlásilo také město
Rokytnice nad Jizerou. Cílem soutěže je podpořit
modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů
s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech
a obcích České republiky.
Soutěžícími jsou města, městské části a obce ČR.
Předmětem soutěže jsou oficiální webové stránky
a elektronické služby měst, městských částí, obcí a
krajů České republiky. Město Rokytnice nad Jizerou
do soutěže přihlásilo nejen svoje webové stránky
samotné, ale také 2 nové elektronické služby – Portál pro hlášení závad a Videozáznamy z jednání zastupitelstva města.
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Pokud se vám líbí webové stránky města Rokytnice nad Jizerou, můžete jim udělit svůj hlas. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude
poslána ověřovací zpráva. Hlasovat můžete jen pro
jedno město či obec. Do pondělí 22. 2. 2016 16:00
budou hlasy započítány do krajské ceny veřejnosti,
do čtvrtka 31. 3. 2016 16:00 do celostátní ceny veřejnosti.
Hlasovat je možné na webu www.mesta.obce.cz,
na který se dostanete kliknutím na odkaz, který je
umístěn na webových stránkách města Rokytnice nad Jizerou pod úřední deskou na úvodní straně. Pro odeslání hlasu stačí vyplnit pouze platnou
e-mailovou adresu.
Za Vaše hlasy děkujeme.
2-3/2016
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REŠERŠE O HISTORICKÉM ZNAKU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Stanislav Kasík | Heraldická kancelář„Dauphin“ |Roudnice nad Labem 2014

3. ČÁST

„TAJNÝ“ ŽIVOT ROKYTNICKÉHO ZNAKU
Přesto, že znak nebyl Rokytnici nikdy udělen, byl tak jako tak používán v praxi. Jestliže na radnici nelze jednoznačně mluvit o znaku,
pak v tympanonu průčelí školy na protější straně náměstí je artefakt,
který má všechny charakteristiky městského znaku. Z úrovně plochy náměstí nelze s určitostí posoudit, zda je plastika znaku štuková
nebo tesaná do kamene. Znak je dokonce polychromovaný a to nám
umožňuje vůbec poprvé vnímat zamýšlenou barevnost znaku. To, co
způsobuje možnost hodnocení plastiky jako skutečného znaku, je štít
s vydutými boky, nahoře se rozšiřující do dvou panelů („neúplných“
rolverků), mezi nimi se dvěma do středu stáčenými volutami v horní
části štítu a mírně půlkulatou patou.
Hodnocení této plastiky jako městského znaku umocňuje použití
kvádrované hradební koruny s pěti stínkami na horním okraji štítu.
Krom koruny je zřejmé, že inspirace pro tvar štítu byla nalézána na
radnici, ale ve štítě není čtvrcené oválné pole a čtvrcen je celý štít.
Dle fotografie byla budova školy opatřena znakem už v roce 1907
(Pichler, Hans: Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge. Marktobersdorf 1991, s. 382, vyobr. 187; dále jen Pichlerova kronika). Doplnění
znaku o hradební korunu je zcela v souladu s názorem vídeňských
znakových cenzorů na přelomu 19. a 20. století, kteří u nově udělovaných městských znaků prosazovali hradební koruny, mající zřejmě na
první pohled odlišit znaky z kategorie komunální heraldiky od jiných
znaků. Tato praxe skončila se zánikem Rakousko-Uherska a v Československé republice nebyla opakována.

Znak Rokytnice nad Jizerou na škole
(foto Stanislav Kasík – 2014)

Základní barevností znaku na rokytnické škole je žluto-modře
čtvrcený štít. V prvním žlutém poli na zelené trávě klečí černě oděný
horník, držící v rukách černý špičák, který se dotýká tupým koncem
červenohnědé skály vpravo. Ve druhém modrém poli na zeleném návrší, vpravo s vykořeněným pařezem, vlevo s kameny, obojí červenohnědé, kráčející bílá (šedivá?) liška. Ve třetím modrém poli na zeleném
trávníku s červenohnědými kameny vykračující bílá ovce s černými
kopýtky. Ve čtvrtém žlutém poli na zeleném návrší s červenohnědým
kamenem vpravo, červenohnědý doleva otočený vzpřímený medvěd,
držící levou tlapou bílý gotický štítek. Na štítě bílá kvádrovaná hradební koruna. Barevnost je popisována v souladu s barevností artefaktu,
tak jak je obvyklé a nikoliv heraldicky přesným způsobem, ve kterém
by žlutá musela být nazvána zlatou a bílá stříbrnou. Nelze říci, že uvedená barevnost znaku na škole je původní a z počátku 20. století.
Stejně tak nevíme, zda byla v minulosti původní polychromie obnovována ve shodě s předlohou. Je také možné, že obarvení znaku na
průčelí rokytnické školy je výsledkem spontánního konání při nějaké
opravě fasád.
Rokytnický znak žil svým „tajným“ životem a nebyl z oficiální encyklopedické literatury a z heraldických kompendií vůbec znám. Není
zmiňován Ottovým slovníkem naučným, v jehož devátém díle z roku
1895 je heslo Rokytnice nad Jizerou (Ottův slovník naučný. Díl IX. Praha 1895, s. 696). Nezmiňuje ho ani August Sedláček ve svém díle o historické topografii Čech, dokončeném v roce 1908 (Sedláček, August:
Místopisný slovník historický Království českého. b. m. a d. v. [Praha
1908/1909], s. 769).
V roce 1923 byl použit znak Rokytnice nad Jizerou na pamětním
listu vydaném u příležitosti vlasteneckých oslav konaných v Rokytnici
29. 7. 1923 a organizovaných Okresním spolkem Společnosti Němců
v Čechách z Vrchlabí (Rokytnice se zde jmenuje jako „Rochlitz im Riesengebirge“ – „Rochlice v Krkonoších“ a nikoliv „Rochlice“ nad Jizerou).
Znak uplatněný na pamětním listu je ve čtvrceném štítě a figury jsou
inspirovány razítkem z počátku 20. století – 1. pole horník stojící na
trávníku čelně s mlátkem v pozdvižené pravé ruce vedle skály vpravo,
2. pole na trávníku běžící liška, 3. pole na trávníku doleva (!) vykračující
ovce, 4. pole na trávníku vzpřímený medvěd otočený doprava (!). Jak je
patrné, tak názor na podobu znaku Rokytnice nad Jizerou nebyl ustálen a podléhal subjektivnímu náhledu jeho zpracovatele.

Znak Rokytnice nad Jizerou z roku 1923
» Pokračování v dalším čísle RZ »

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Ordinační hodiny soukromých ordinací stomatologů: sobota, neděle, svátky 7.30 – 11.30 hod.:
13. – 14. 2. 2016
20. – 21. 2. 2016
27. – 28. 2. 2016
5. – 6. 3. 2016
12. – 13. 3. 2016
19. – 20. 3. 2016
26. – 28. 3. 2016

MUDr. Marcela Vérostová, Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou, tel. 773 006 770
MUDr. Jaroslav Řezníček, Fučíkova 62, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 672 063
MUDr. Marie Stehlíková, Komenského 165, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 671 255
MUDr. Petr Jonáš, 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
MUDr. Jiřina Slavíková, Tyršova 394, Semily, tel. 481 622 687
MUDr. Věra Nožičková, 5. května 715, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 673 156
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Jablonecká 15, Liberec, tel. 485 102 379

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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VHS TURNOV informuje
STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2016 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ
SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV Tisková zpráva VHS Turnov, vydána 22. prosince 2015
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 16. prosince 2015, a to jako výstup z průběžného celoročního
projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad
Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami
a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice,
Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov
u Semil, Chuchelna a Benecko.
1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 2,12 % u vodného
a o 6,64 % u stočného. Meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 4,24 %.
2. Celková cena (m³) pro rok 2016
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 46,09 Kč a stočné na
hodnotu 42,61 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí
88,70 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,61 Kč, a to
z 85,09 Kč v roce 2015.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak
stanovena na výši 102 Kč, z toho vodné 53 Kč a stočné 49 Kč.
3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Klíčovou základnou se stala dohoda o budoucím finančním řízení
společného svazku měst a obcí. Nově zvolení starostové věděli, že je
letos již nutné uzavřít skoro tříletou diskuzi, která do té doby nepřinesla žádné konkrétní dohody. Dalším východiskem byla skutečnost,
že se v posledních letech navyšovala cena méně, než bylo potřeba
a než schválili starostové v roce 2010 jako svůj závazný výhled na další
roky. Ve VHS díky tomu postupně začaly chybět peníze na potřebné
akce. Muselo se proto znovu stanovit, jaký díl potřebných prostředků
na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl obecní nebo městské
rozpočty. Současně starostové řešili úvěrové zatížení VHS Turnov –
zda mohou města a obce svoji organizaci oddlužit, čímž by se uvolnily
v rozpočtu VHS peníze na potřebné investice nebo, zda naopak nemá
VHS přijímat další úvěry pro získání potřebných finančních prostředků.
Komplikovaná a náročná diskuze byla na podzim úspěšně ukončena, protože všichni dokázali učinit potřebné kompromisy. Nová
finanční pravidla řízení přinesla i jasná cenová rozhodnutí pro další
roky, a proto nakonec výsledné stanovení ceny pro příští rok jen naplnilo uzavřenou finanční dohodu.

Každoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní
roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v cenovém koncesním
jednání ovlivnit. Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci
vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování
nově připravovaných investic. Podílově je nájemné ve skvělé struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám v ČR – u nás tvoří již reálně 50 %
z provozních nákladů. Ve finančním vyjádření jde přibližně o 95 mil.
Kč základních příjmů svazku. Přesto však tyto prostředky stále ani
zdaleka nestačí na nutnou obnovu extrémně zanedbaného majetku
zejména z druhé poloviny minulého století.
V rámci diskuze představitelů měst a obcí proto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského
majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali.
Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitnímu
koncesnímu řízení může meziročně narůst míra zisku provozovatele
i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst, který byl i pro tento
rok zcela minimální.
Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi
blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti. V časové řadě lze vysledovat, že jde za posledních 15 let o třetí
nejnižší nárůst ceny. A po dopočítání lze zjednodušeně konstatovat,
že nárůst plateb pro čtyřčlennou rodinu platící vodné i stočné bude
pouze 48 Kč měsíčně, což je v době ekonomického růstu společnosti
velmi přijatelné a akceptovatelné. Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností.
Jsme přesvědčeni, že díky dalšímu nárůstu ceny vodného a stočného pro rok 2016 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro
obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele
majetku dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě,
ale také zejména ve vysoké kvalitě.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CEN
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS, a tím ceny vodného
a stočného mají vliv čtyři klíčové skutečnosti:
Skutečná potřeba těch nejdůležitějších
investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu vysoké spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení
a vnímání veřejného mínění i cenotvorby
v širších měřítkách. Skutečnou potřebu investičních akcí pak prioritně ovlivňují výčet
havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších
legislativních norem kvality nebo návaznost
na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.
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VHS Turnov nebude příští rok čerpat velké evropské dotace. O ně budeme žádat na
naše nejvýznamnější připravované akce až
pro další roky. Naštěstí již mnoho let skvěle
čerpáme i dotace Libereckého kraje. Protože
byly letos přiznány se zpožděním a letošní
přísliby se tak budou čerpat většinově až příští rok, tak společně s novou vypsanou výzvou v příštím roce očekáváme nejméně 10
dotačních úspěchů. Dlouhodobě proto přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek
ve prospěch vodárenství v malých obcích.
I zde však platí jasné pravidlo, že realizace jen
těch nejpotřebnějších akcí v malých obcích
přinese v součtu velký požadavek na spolufinancování z našich peněz.

Nová finanční pravidla řízení VHS sice nepřinesla zásadní snížení jeho dluhů z velkých
dotačních staveb (Čistá Jizera atd.), ale přinesla
dohodu starostů o větším podílu komunálních
rozpočtů na obnovu komunikací zasažených
stavbou. To však, bohužel, nemělo na rozhodování o ceně zásadní vliv, protože menší podíly VHS na celkovém financování byly ihned
využity v možnosti uskutečnění většího počtu
potřebných akcí. Jedním z konkrétních závěrů
dohod uvnitř VHS byl totiž dvojnásobně redukovaný plán jen těch nejnutnějších investic
pro příští roky. I když všichni „škrtali“ potřebné
akce jen na to úplně nejnutnější minimum, tak
by stejně bylo ve finále potřeba nejméně dvakrát více peněz, než bude mít VHS k dispozici.
2-3/2016
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Přesto věříme, že se budeme i v roce 2016
chovat velmi odpovědně vůči příštím generacím a realizujeme nejpotřebnější obnovu našeho majetku.
V největším městě našeho svazku - v Turnově - připravujeme řešení havarijních stavů
vodovodů v Mašově, v Dolánkách a pravděpodobně znovu na sídlišti u nádraží. Dále
projektujeme odstranění rizik velkých provozních havárií. Našimi cíli jsou rekonstrukce
rozvodných a výtlačných řadů na průmyslové
zóně Vesecko, obnova klíčového areálu vodojemů v Ohrazenicích, rekonstrukce úpravny vody v Nudvojovicích a dílčí modernizace
čistírny odpadních vod u zastávky ČD.
I v dalších městech připravujeme klíčové
projekty pro intenzifikace ČOV a několik akcí
na obnově sítí v městských komunikacích.
Největší akcí příštího roku bude ve spolupráci s Libereckým krajem rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Komenského ulici v Lomnici
nad Popelkou. Rozsáhlá bude i rekonstrukce
obou sítí v ulici Čsl. Legií v Jilemnici. V příštím
roce budeme také pravděpodobně řešit rozsáhlé rekonstrukce vodojemů na Károvsku
v Turnově a v Benešově u Semil. Stavět bychom měli také nový vodojem v Rakousích,

který bude klíčový pro dostatečnou dodávku
vody do celé obce a také nový vodojem pro
lokalitu Komárov na Kozákově. Rekonstruovat budeme i klíčovou přerušovací komoru
pro vodárenský systém v Semilech. Nový
vodovod a kanalizaci bychom měli dostat do
centrální lokality Rokytnice nad Jizerou u nástupní stanice vleků. Dokončíme rekonstrukci vodovodů v Tatobitech, na Benecku a na
Vyskři. Dostane se i na Malou Skálu, kde musíme řešit oddělení splaškových dešťových
vod v kanalizační síti v lokalitě pod nádražím.
Města nezapomínají ani na bytové zóny
– ty chtějí zasíťovat v Semilech, Lomnici nad
Popelkou, v Turnově i v Rokytnici nad Jizerou.
Dostavíme také novou kanalizaci v Ohrazenicích. Koncepčním tématem číslo jedna se
pak pro nás stal připravovaný projekt „Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice“.
Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí
v roce 2016 je však stále zřejmé, že klíčovým
úkolem VHS je obnova existujícího majetku.
Bohužel opět nebudeme schopni dodržet
zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území
je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století

tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově
vyšších peněžních prostředků, abychom
docílili alespoň toho stavu, aby existující
majetek dále nechátral.
Peněžních prostředků na nutné investice
bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat
všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní skutečností, že jsme
v posledních letech svědky daleko vyšší kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně
nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. potřebnou jistotu mnohaletého provozování, tak
postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a procesní postupy. Provozovatel například dokončil rekonstrukci svého
areálu v Turnově. Společně s ním současně
stanovujeme pásma ochrany vodovodních
zdrojů, vylepšujeme automatický systém
řízení objektů, novelizujeme provozní řády
jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci
majetku, zrychlujeme výměnu vodoměrů,
dosloužilých čerpadel apod.
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Městské informační centrum
PROVOZNÍ DOBA MIC
19. 12. 2015 – 18. 3. 2016:

19. 3. – 30. 6. 2016:

Pondělí – sobota: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Neděle:
9:00 – 13:00

Pondělí:
Úterý – pátek:
Sobota:
Neděle:

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

NOVÉ KNIHY V INFOCENTRU
Rádi bychom Vás informovali o prodeji několika nových knih, které se obsahem a tématikou dotýkají Rokytnice nad Jizerou a našeho blízkého okolí.

František Karel PACHOLÍK: Poudačky a vhačky
Knížka vznikla podle zápisků
F. K. Pacholíka, rázovitého lidového vypravěče a písmáka z Pasek
nad Jizerou. Jeho texty tvoří pozoruhodný tematicky různorodý
soubor historek, zachycujících
život v Podkrkonoší na počátku 20. století. Jsou zajímavé i po
stránce jazykové, především bezprostředním podkrkonošským
nářečím, které navozuje atmosféru spontánního vypravěčství.
Vydavatel: Nakladatelství Bor,
2015, formát A5, 292 stran, měkká vazba. Cena: 265,- Kč

František Karel PACHOLÍK: Drobečky z pobejtek
Po Poudačkách a vhačkách,
vydaných roku 2011, představuje
tato kniha druhý soubor vyprávění z pera lidového vypravěče
a písmáka z Pasek nad Jizerou
Františka Karla Pacholíka. Stejně
jako ta první líčí život v Podkrkonoší na počátku 20. století a kromě vážných i humorných příběhů ze života, přibližujících reálie
Pacholíkova rodiště a jeho okolí,
obsahuje také pověsti a pověrečná vyprávění. Kniha v maximální
míře uchovává Pacholíkův svébytný styl, pro nějž je příznačné
bohaté využívání prvků místního
dialektu. Méně srozumitelné nářeční výrazy jsou objasněny ve výkladovém slovníčku. Knihu ilustrovala Ludmila Matoušová.
Vydavatel: Nakladatelství Bor, 2015, formát A5, 216 stran, tvrdá vazba. Cena: 275,- Kč

Rokytnický zpravodaj

2-3/2016

11

JSDHO Rokytnice nad Jizerou
Veřejná sbírka na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro JSDHO Rokytnice nad Jizerou
Vážení spoluobčané, podnikatelé, vlastníci rekreačních objektů,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc s financováním nákupu
nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Rokytnice nad Jizerou.
Jednotka SDH je zařazena v kategorii JPO II, tzn. s výjezdem do
5 min. Hasiči zasahují u všech typů mimořádných událostí, za jakéhokoliv počasí, v kteroukoliv denní nebo noční hodinu. Kromě klasických zásahů u požárů, technických pomocí a živelných pohrom je

jednotka předurčena k zásahům u dopravních nehod, zásahům při
úniku nebezpečných látek, zásahům v souvislosti s následky větrných
smrští a sněhových kalamit, zásahům ve spolupráci s leteckou hasičskou službou. Jednotka je ročně povolána přibližně k 50 zásahům.
I když má jednotka naštěstí dostatečné množství dobře vyškolených
a vycvičených hasičů, potřebuje k zajištění své akceschopnosti hlavně
kvalitní techniku. Nároky na hasičskou techniku jsou stále vyšší a jsou
umocněny náročným horským terénem, klimatickými podmínkami,

dlouhými dojezdovými vzdálenostmi a nedostatkem zdrojů hasební
vody. Zvýšené požární nebezpečí území obce, zapříčiněné existencí
velkého množství hromadných ubytovacích zařízení (privátů, penzionů, hotelů, horských chat) s velkou lůžkovou kapacitou vyvolává také
výrazně zvýšené nároky na akceschopnost a vybavení hasičů.
Hasiči v současné době využívají ke své zásahové činnosti dosluhující 28 let starou cisternu LIAZ CAS 25, která už má své dávno odslouženo. Pořízení nové cisterny, která má výrazně lepší parametry
a jízdní vlastnosti, vyjde téměř na 6 mil. Kč. Z Fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů získalo město
dotaci ve výši 2,5 mil Kč. Z Dotačního fondu Libereckého kraje je možnost získat
1 mil. Kč. I přesto chybí stále hodně peněz,
které jsou pro město velmi obtížné zajistit.
Z tohoto důvodu se společně snažíme tyto
chybějící finance sehnat formou sbírky
a obracíme se na Vás s prosbou o pomoc
s financováním nákupu nové cisternové
automobilové stříkačky pro JSDHO Rokytnice nad Jizerou a o podpoření dobré a potřebné věci.
Sbírka je konána na základě Osvědčení
o konání veřejné sbírky vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje pod číslem jednacím KULK 2767/2016.
Přispět je možné bezhotovostně na
bankovní účet sbírky vedený u Komerční
banky č. ú. 43 – 5147120237/0100 nebo do
putovních pokladniček v Městském informačním centru a na akcích SDH Rokytnice
nad Jizerou.
V případě potřeby Vám můžeme vystavit potvrzení o přijetí daru nebo je možné
uzavřít darovací smlouvu. Poskytnutý finanční dar si můžete ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmu, odečíst od
základu daně z příjmu jako bezúplatné plnění na požární ochranu.
O průběhu sbírky Vás budeme průběžně informovat.
Zdeněk Volf

Ing. Petr Matyáš

velitel JSDH

starosta města

Novinky ze Základní školy
Speciální třída
Základní školy Rokytnice nad Jizerou
Letos nám vyšly perfektní podmínky. Lyžovali jsme pět dní
mrazivého lednového týdne na krásně upraveném svahu areálu
Pařez. Někteří z nás pronikali do základů lyžařského umění a ti
zkušenější zlepšovali lyžařský styl. Všichni jsme během výcviku
dokázali vyjet na vleku a bezpečně sjet ze svahu dolů. Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat panu Palmemu za bezplatné
lyžování a jeho zaměstnancům za jejich ochotu a velkou trpělivost, kterou nám denně poskytovali. Velké poděkování patří také
Udatným za zapůjčení veškerého lyžařského vybavení za minimální poplatek. Všichni jsme si lyžování moc užili.
Děkují učitelky a žáci speciální třídy
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PŘEDVÁNOČNÍ SBÍRKA PRO OPUŠTĚNÉ PSY A KOČKY
Již čtvrtým rokem jsme uspořádali sbírku pro opuštěné, staré
a nemocné psy a kočky. Účast byla rekordní – 103 dobrých duší, výtěžek taktéž. Největší za celé čtyři roky: 80 psích a 38 kočičích konzerv,
167 kg psích a 40 kg kočičích granulí, na stovku pamlsků, 50 balíků
piškot, deky, vodítka, pelíšky (nejhezčí od naší Káti Javůrkové, které
sama ušila), hračky, oblečky. Plný kabinet a velká radost.
Pomoc šla tentokrát na tři místa. Pro 20 pejsků do depozita Adélka
Lindy Chříbkové v Javorníku – Linda se dvěma psíky přijela a šla osobně po třídách i vedení školy sama poděkovat a její pejsci udělali dětem
radost. Největší část putovala do Skřivan Míše Kmoníčkové, kam jsme

Třetí část sbírky, ta kočičí, jela poštou do kočičího
útulku v Polné na Vysočině, odkud nám též přišlo
milé poděkování.

už před rokem vezli převážnou část sbírky. Tam je pomoc nejpotřebnější, Míša s přítelem se stará o 29 většinou nemocných, slepých psů
nebo nechtěná štěňata. Míša s přítelem k nám tentokrát sami přijeli,
aby děti jako před rokem nemusely losovat o cestu, kdo pojede a kdo
ne… A tak všichni, co přinesli sebemenší dáreček, se mohli seznámit
s pěti úžasnými chlupáčky. Dvěma malými „štěndy“, kteří byli nalezeni
v igelitové tašce v příkopu, krásným kamarádským pejskem, kterého
bohudík včas našli v lese uvázaného u stromu a ještě dvěma milými
pejsky a bylo vidět, že kdyby mohly, nechaly by si je tu děti všechny.
Dokonce dva pejsci dostali svá nová jména. Kaštánek a Kejsinka.

Často se o mladé generaci nehezky mluví. Neumí
nic jiného než sedět u počítače a zírat do mobilu.
Tak to není tak úplně pravda. Jak je vidět, mnozí mají
srdce na správném místě
a osud těch, kteří jsou na
nás lidech závislí, jim není
lhostejný. A tak: moc děkuji, vážím si vás. A snad zase
za rok…
J. Vávrová

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA LYŽÍCH
I přes počáteční nedostatek sněhu a nepřízeň počasí se i letos uskutečnilo lyžování v rámci zájmové činnosti školní družiny. V průběhu
14 dní nám počasí opravdu moc přálo, kvalitně
zasněžený svah na vleku Udatný U Koupaliště,
dostatek sluníčka a ochotná obsluha – co víc
jsme si mohli přát J.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat
firmě Udatný za poskytnutí možnosti lyžovat za
symbolický poplatek 50,- Kč / dítě / 14 dní J.
V počtu 44 malých lyžařů se velká ochota
a snaha pomoci celého personálu vleku moc
hodila.
Děkujeme i všem ochotným rodičům, kteří
se také zapojili a jakýmkoli způsobem se snažili
pomoci, ať už s odvozem lyží, obouváním lyžařů, pomoci při závěrečných závodech či výuce
lyžování.
Zvláště děkujeme pí Aleně Setunské za vše již
zmiňované J
Moc děkují a na další spolupráci se těší
vychovatelky ŠD a spokojené děti J

Rokytnický zpravodaj
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Horní Mateřské škola

Fotogalerie na str. – 24 –

Prosinec a leden jsme prožili opět aktivně. Začátkem prosince jsme
společně s rodiči, prarodiči a sourozenci upekli a nazdobili vánoční
perníčky, které jsme jako každoročně spolu s básničkami a písničkami
roznesli po důležitých institucích našeho města. Děti svým vystoupením přispěly ke slavnostní atmosféře na vánočních trzích, ve školce
nás dopravně vzdělával klaun Tútú, v Jablonci nad Jizerou jsme shlédli
Vánoční pohádku, přišla k nám návštěva z pekla. Předvánoční atmosféra vyvrcholila besídkou a posezením nejen s rodiči, ale také návštěvou výstavy betlémů.
Přestože o Vánocích na nás Krakonoš se sněhovou nadílkou nějak
pozapomněl, vynahradil nám ji v lednu. Díky němu a provozovatelům
lyžařského areálu jsme mohli 2. týden v lednu uspořádat lyžařský výcvik ve Skiareálu Modrá hvězda. Tímto bychom chtěli moc a moc
poděkovat bratrům Langerovým za jejich vstřícnost a ochotu.
Velký dík patří též lyžařským instruktorům a obsluze vleku za

jejich trpělivost, nadšení a stále dobrou náladu, panu Kubíčkovi
za každodenní občerstvení a rodičům, kteří v hojném počtu pomáhali s oblékáním, odvozem a výcvikem dětí. Ještě jednou velké
díky všem!!!!!!
Lyžařský výcvik ovšem nebyl jedinou sportovní aktivitou v měsíci
lednu. 21. 1. jsme se v hojném počtu zúčastnili 1. miniolympiády pro
MŠ, která se konala ve Vysokém nad Jizerou. Děti pod vedením zkušených trenérů plnily základní sportovní dovednosti – skok do výšky
a dálky, hod do dálky a na přesnost, překážkovou dráhu. Všem se
sportovně strávené dopoledne moc líbilo a odměnou pro každého
závodníka byla zlatá medaile a sladké překvapení. Vzhledem k tomu,
že se nám tento nápad zalíbil, domluvili jsme se s trenéry na pokračování této miniolympiády na jaře právě u nás v Rokytnici.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté školičky“

Dolní Mateřská škola

Fotogalerie na str. – 24 –

Lyžařský výcvikový kurz Dolní MŠ
Ve dnech 11. – 15. 1. 2016 měla naše školka lyžařský výcvik –
t radičně se konal ve skiareálu Udatný a byl zakončen obřím slalomem.
Všichni jsme si dojeli pro zlatou medaili, dobrotu, diplom a plyšáka.
Děkujeme:
 I. Hrbkovi a J. Votočkovi za pomoc při uspořádání závodu.
 Panu M. Udatnému, lyžařským školám – Roky ski school, YETTI,
Rokytnice ski school, Classic za symbolické ceny, které nám poskytly.
 Velké díky patří i lyžařské škole Major, která vybranou částku věnovala dětem jako příspěvek na výlet.
 Všem vlekařům děkujeme za trpělivý přístup k začínajícím lyžařům.

Protože jsme sportovně turistická školka, dále pokračujeme v následném lyžování (místo vycházky jdeme lyžovat). Následné lyžování
probíhá ve skiareálu Pařez a skiareálu Udatný. Proto děkujeme rodině Palmových a panu M. Udatnému, že můžeme v jejich zařízeních
kdykoliv zdarma lyžovat.
Dále mají děti možnost navštěvovat lyžařský kroužek pro předškolní děti pod vedením Martiny Slánské a Ivo Hrbka.
21. 1. jsme se ve Vysokém nad Jizerou zúčastnili miniolympiády,
kterou pořádala Škola Sportu! Děti byly velice šikovné, a proto všechny získaly zlatou medaili a k tomu ještě krabici plnou dobrot z vysocké
pekárny.
Těšíme se na jaro, až opět začnou tréninky se Školou Sportu!
www.msrokytnice.skolniweb.cz

Dům dětí a mládeže POD STŘECHOU
DDM děkuje:
Dnes bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Karlu Vránovi, Václavu Šírovi a Ladislavu Markovi za peněžitý sponzorský dar,
kdy nám darovali část hotovosti z pokladničky letošní „TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDY“. Tento
dar nám pomůže opět uspořádat DEN DĚTÍ,
protože za něj můžeme nakoupit sladkosti
a drobné dárky pro jednotlivá stanoviště tak,
aby žádné z oněch cca 250 dětí, které přijdou,
nepřišlo zkrátka.
Děkujeme tedy i všem, kteří do pokladničky těchto TŘÍ KRÁLŮ na Letní straně i jinde přispěli. Jsme potěšeni, že část penízků
(8.200 Kč) od dobrých lidí si našla cestu právě k nám (kromě nás obdarovali tři králové
také kostel sv. Michaela (2 100 Kč) a kapli
církve Československé husitské (1 100 Kč).
Tito králové každým rokem věnují svůj volný čas této bohulibé tradici a my doufáme,
že budou kolem 6. ledna koledovat ještě
mnohokrát a usměvavý pan Vrána přinese
opět „něco málo“ v obálce, protože tento
dar je pro nás kromě jiného také ujištěním,
že naší práce pro děti si váží i TŘI KRÁLOVÉ
a podporují nás.
Ještě jednou DĚKUJEME.
Kolektiv pracovnic DDM

14

Ceny DofE
v DDM Pod Střechou:
V roce 2014 se náš dům dětí certifikoval
jako poskytovatel programu pro mládež –
Cena vévody z Edinburku, známá také jako
„DofE“. V minulém školním roce bronzovou
úroveň této ceny plnila skupina čtyř děvčat,
program ukončily v červnu 2015 expedicí „Po
stopách Hanče a Vrbaty“. V pondělí 25. ledna
2016 jsme jeli do Prahy na slavnostní předávání cen, bronzové plakety předala děvčatům lady Helena Abrahams.

Chorvatsko 2016
10. - 19. června 2016 - Drvenik – tradiční
zájezd do Chorvatska, cena 6.580 Kč + pobytová taxa (zahrnuje dopravu a polopenzi).
Více informací v DDM
nebo na www.ddmrokytnice.cz.
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Město Rokytnice nad Jizerou v letech 2014 a 2015 realizovalo projekt s dotací fondů Evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu: Dům dětí a mládeže Pod střechou“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu. Na objektu byla instalována
kvalitní okna s trojskly, zatepleno obvodové zdivo a strop objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 1,95 mil. Kč byla z fondů Evropské unie –
ERDF uhrazena částka ve výši 1,24 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 73 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným
úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 209 GJ tepla, což odpovídá úspoře 11 tun CO2 ročně.

Vánoce v Domově důchodců

Adventní čas začal v Domově důchodců podobně jako všude. Výzdoba v celém domě a adventní věnce připomínaly nadcházející Vánoce a snad jen ten sníh k celkovému dojmu všem chyběl.
Postupně se ze všech pater začala linout i vůně cukroví a vánoček,
které si klienti připravovali na svá vánoční posezení.
Veškeré vánoční dění započalo 9. 12. Mikulášskou zábavou, kdy nás
svým příchodem poctil Mikuláš s družinou andělů a s čertovským doprovodem. Hojnou účast klientů podpořili i příbuzní a známí klientů,
za což jsme velice rádi.
Vánoční atmosféru nám tradičně zpestřila i vystoupení dětí. V pátek
11. prosince u nás vystoupily děti ze Základní umělecké školy z Jablonce nad Jizerou s hudebně – tanečním pásmem. V pondělí 14. 12. přijel
soubor Terezáček – klienti Domova Tereza z Benešova u Semil, kteří nám představili vystoupení plné zpěvu a koled, se kterým sklízeli

INZERCE

úspěchy nejen v Libereckém kraji. A ve středu 16. 12. zakončily šňůru
vánočních vystoupení děti z místní Základní školy s velice podařeným
pohádkovým příběhem o narození Ježíška.
Všechna vystoupení se klientům a ostatně i zaměstnancům líbila,
moc za ně děkujeme a budeme se těšit na další.
Dalšími předvánočními akcemi byla posezení klientů na jednotlivých odděleních. Zúčastnit se mohl každý, kdo přišel. Každé oddělení
si připravilo pohoštění, cukroví, vánočky a něco na zapití a samozřejmě nechyběl hudební doprovod.
Na Štědrý den pak každý z klientů měl pod stromečkem i dárky.
Tímto chceme poděkovat paní Podzimkové a paní Kučerové za
krásné vánoční dárky pro klienty. A dále pak paní Petře Šimůnkové
s dětmi ze ZUŠ Jablonec n. J., Magdě Jarošové s dětmi, místní hudební
skupině Good Time a manželům Brožovým za hudební doprovod na
jednotlivých odděleních.
Závěrem přijměte naše přání všeho nejlepšího, štěstí, spokojenost
a zejména zdraví nechť vás provází celý následující rok.
kolektiv Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou

Rokytnický zpravodaj
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Kulturní servis
BŘEZEN – měsíc divadla v Rokytnici nad Jizerou
Srdečně Vás zveme na akci plnou kultury
Březen – měsíc divadla v Rokytnici nad Jizerou.
Cyklus divadelních představení proběhne přímo v našem Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou.
Během tří večerů nám ochotníci z regionálních divadelních spolků
nabídnou hry klasické, tragikomické i komediální. Každý si jistě vybere dle svého oblíbeného žánru anebo rád navštíví všechna neopakovatelná představení.
Akci pak završí dubnové vyprávění populárního Iva Šmoldase, který
zaručeně posílí Vaši bránici.
Pojďme se tedy zasmát, ukápnout slzu pochopení i radosti a potěšit se jedinečným zážitkem.
Věříme, že Vás toto pozvání potěší a budeme moci s divadelní
nabídkou pokračovat i v dalších letech v podobném duchu.
Předprodej vstupenek na všechna představení:
Městské informační centrum Rokytnice nad Jizerou.
A tady je nabídka inscenací:
 sobota 5. března 2016, 19:30 hod. KD v Rokytnici nad Jizerou
SVĚTÁCI – DS Jizeran Rakousy
„Než každý rok k Máchovu jezeru, to radši jednou za život do Monte
Carla“
Vstupné: 60,- Kč
 pátek 11. března 2016, 19:30 hod. KD v Rokytnici nad Jizerou
NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY – DS Josefův Důl, Vstupné: 60,- Kč
 sobota 19. března 2016, 19:30 hod. KD v Rokytnici nad Jizerou
PETROLEJOVÉ LAMPY – Divadlo v Roztocké - Jilemnice
Vstupné: 60,- Kč
 pondělí 4. dubna 2016, 19:30 hod. KD v Rokytnici nad Jizerou
ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE s písničkami Pepy Štrosse
Vstupné: 150,- Kč
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 Rokytnice nad Jizerou
 5. 3. | Český pohár ve skialpinismu – O dřevěného Krakonoše –
areál Horní Domky
 11. – 13. 3. | Vo zlámanou grešli - na svahu u Horského hotelu Stráž se sejdou lyžníci z celé republiky, aby poměřili svoje síly
v lyžnických disciplínách s historickým vybavením

 Harrachov
 12. 3., 8:00 | Veterániáda 2016 – závod ve skoku na lyžích na K40
a K70 pro kategorie dříve narozených a pamětníků bývalých stylů
 19. 3. | Příjezd Krakonoše – přivítání jara pánem hor a jeho družinou, bohatý kulturně – zábavný program

 Jablonec nad Jizerou
 13. 3., 18:00 | Koncert Hany Zagorové a jejího hosta Petra Rezka za doprovodu Boom Bandu Jiřího Dvořáka – KD Jablonec nad
Jizerou, vstupné: 600 – 650,- Kč
 18. – 19. 3. | Finále Českého poháru v jízdě na skibobu – skiareál
Kamenec
 15. 4., 19:00 | Hvězdy padají vzhůru – hudebně zábavná travesti
show skupiny Kočky

 Vysoké nad Jizerou
 12. 2., 17:00 | Učitelkou v Himaláji – povídání s Blankou Herčíkovou o horách a lidech, kteří v nich žijí, vstupné: 40,- Kč/ dospělý,
30,- Kč/ důchodce, student
 13. 2., 20:00 | Divadelní maškarní bál – soutěž masek, tombola,
vstupné: 70,- Kč
 4. 3., 19:30 | V rytmu tanga – komedie v podání
DS Vicena z Ústí nad Orlicí

 Jilemnice

Rokytnický zpravodaj
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 Semily
 23. 2., 19:00 | Hvězdy padají vzhůru – celovečerní travesti show
skupiny Kočky, sál KC Golf Semily
 8. 1. – 21. 2. | Malíři Pojizeří – pocta Pavlu Holasovi – výstava
vM
 uzeu a Pojizerské galerii

 Dolní Dvůr
 13. – 15. 2. | Memoriál Dr. Václava Vojtěcha - Ledová jízda – jubilejní 25. ročník závodu psích spřežení. Start a cíl Dolní Dvůr.

 Špindlerův Mlýn
 20. 2. | MTB Chinese Downhill – závod s hromadným startem na
horských kolech na sněhu
 5. 3. | Krkonošská 70 – veřejný legendární závod hlídek i jednotlivců v běhu na lyžích
 16. – 20. 3. | Snowjam – FIS Snowboard World Cup – největší
snowboardový závod v ČR
 21. – 25. 3. | FIS World Criterium Masters
 26. – 28. 3. | Velikonoční veselí – maskiáda – koná se tradičně
v centru města a ve skiareálu ve Sv. Petru

PAŠERÁCKEJ
VEJKEND

Pátek 19. února 2016

19. - 20. 2. 2016

 11. 2., 19:00 | Léčivé divadlo Gabriely Filippy – Andělé v mém srdci – divadelní představení podle bestselleru irské mystičky L orny Byrne. Vstupné: 240,-/ 220,- Kč
 15. 2., 18:00 | Jáva – království sopek – promítání Tomáše Plecháče s vyprávěním o tomto ostrově. Kino 70,
vstupné: 80,- Kč
 18. 2., 19:00 | Vrátila se jednou v noci - komedie Eduarda Rovnera . Účinkují: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá a další. Vstupné: 350,-/ 330,- Kč.
 20. 2., 17:00 | Smolíkovi – představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu. Hrají:
Eva Holubová, Bob Klepl, Jana Stryková a další. Uvede Studio Dva Praha. Vstupné: 350,-/ 330,- Kč, děti: 200,- Kč.
 20. – 21. 2., 13:00 – 18:00 | Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou – škola a školka Na Horu, cena:
1.400,- Kč
 1. 3., 19:30 | Petrolejové lampy – představení podle
románu Jaroslava Havlíčka. Vstupné: 90,-/ 70,- Kč.
 3. 3., 19:30 | Poslední trik Georgese Meliese – uvede
Divadlo DRAK, Hradec Králové. Vstupné: 100,-/ 80,- Kč.
 6. 3., 15:00 | Zubatá story – rozverná show pro malé
i velké o tom, co se všechno může stát, když se o chrup
nepečuje tak, jak se má. Uvede DS Vojan Desná.
Vstupné: 60,- Kč.
 8. 3., 19:30 | Drůbeží nářez – 5 příběhů o životě samém, o výchově nebo spíše nevýchově dětí, o běžných
starostech i nastupujícím stáří. Uvede DK Nakafráno,
Turnov. Vstupné: 100,-/ 80,- Kč.
 13. 3., 19:30 | Zločin v Posázavském Pacifiku – hudební retrokomedie Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře. Uvede DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou. Vstupné:
100,-/ 80,- Kč
 17. 3., 19:30 | Úča musí pryč – komedie s překvapivými
dějovými zvraty. Hrají: Linda Rybová, David Prachař a další. Uvede Divadlo Verze Praha. Vstupné: 350,-/ 330,- Kč.
 19. 3., 10:00 – 16:00 | Kurz automatické kresby pod vedením Moniky Machačkové – Montessori škola,
Masarykovo náměstí 135, cena: 670,- Kč

 20. 3., 18:00 | Víkend s Bohem – zamyšlení nad věcmi vážnými
i nevážnými. Hrají Mario Kubec a Matouš Ruml. Uvede Divadlo Na
Prádle, Praha. Vstupné: 290,-/ 270,- Kč.
 22. 3., 19:30 | Úžasná svatba – situační groteska o následcích loučení se svobodou. Uvede DS Vojan Desná. Vstupné: 90,-/ 70,- Kč.
 30. 3., 19:30 | Ondřej Havelka a Melody Makers (házejí) dávají
Perly swingu. Vstupné: 390,- Kč.

DOLNÍ NÁMĚSTÍ

SKIAREÁL STUDENOV

PAŠERÁCKEJ JARMARK
10:00 Zahájení Pašeráckýho vejkendu. Prodej místních
a regionálních výrobků
Vepřové hody (jitrnice, jelítka, ovar, tlačenka,
zabijačkový guláš, prdelačka a sulc)
10:30 Loutková pohádka „Vodnická pohádka“
12:00 Vystoupení kapely BERUŠKY
13:00 Krkonošská poudačka Martina Hnyka
13:30 Vystoupení kapely BERUŠKY
14:00 ZUŠ JABLONEC NAD JIZEROU – flétnový soubor
14:30 Vystoupení kapely BERUŠKY
15:00 Loutková pohádka „O perníkové chaloupce“
16:00 Příchod KRAKONOŠE
Přivítání pašeráků a pašeraček na Dolním náměstí
16:30 Odchod průvodu na Studenov
Občerstvení zajišťuje SDH Rokytnice nad Jizerou
a řezníkovy speciality.

16:30 - 17:30 Hry a soutěže s Horskou službou
17:30 Příchod pašeráků z Dolního náměstí,
rozcvička pod vedením pana řídícího
18:00 - 18:30 Výjezd na kopec a ohňová show
18:30 - 19:00 Sjezd pašeráků
19:00 Ohňostroj a volná zábava na sněhu
Občerstvení zajišťuje Horská služba Rokytnice nad Jizerou.
Po dobu doprovodného programu hudba zajištěna.

Sobota 20. února 2016
SKIAREÁL HORNÍ DOMKY
9:00 - 9:45

Přivítání lyžníků na dolní stanici lanové dráhy
Horní Domky (celodenní permanentka
za 100,- Kč pro účastníky v dobovém oblečení
nebo v maškarní masce).

DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY LYSÁ

10:00 - 11:00 Sraz lyžníků
11:00 - 16:00 Pašerácká stezka pro lyžníky
Sled Dogs – Bruslení na sněhu pro všechny

Kontakt:

Infocentrum

| Tel: 481 522 001

|

E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
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Městská knihovna

Nové knihy na leden

Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Moyes – Dívka, již jsi tu zanechal
»» Roberts – Rudý šál
»» Walden – Maorská princezna
»» Ellison – Drobný poklesek
»» Chalupová – Pomněnkové matky
»» Obermannová – Láska
»» Viewegh – Biomanžel
»» Murgi – Accabadora
»» Lanchester – Chceme to, co máte vy
»» Miller – Norsko v noci

Historické a životopisné romány, vzpomínky, osudy:
»» Vondruška – Husitská epopej III.
»» Weidermann – Ostende 1936 –
Léto jednoho přátelství
»» Mildnerová – Můj soused je čaroděj
»» Šebek – Mise Afghánistán (Český
chirurg v zemi lovců draků)
»» Novotný – Ze života myslivců
»» Mihule – Vzlet zakázán

Romány pro ženy:
»» Hošková – Zlato(v)lásky
»» Juráčková – Lizucha
»» Fielding – Povídej, co vidíš
»» Lowell – Všem na očích
»» Izaguirre – Když ještě život býval náš
»» Picoult – Čas odejít
»» Andrews – Nemilovaná. Temný
stín. Zklamaná srdce. Příslib naděje.
Pavučina snů – romantická rodinná
sága (dar)

Společenské, historické a psychologické romány:
»» Guillou – Klapky na očích (Velké
století 4.díl - další osudy tří bratrů
ze Švédska)
»» Boswell – Nějaká vzdálená země
(příběh rodiny a dětství v Československu za německé okupace - podle
skutečných osudů autorky)
»» Bernieres – Mandolína kapitána
Corelliho (válka, láska, řecký ostrov
- magický realismus)

Napětí:
»» Hawkins – Dívka ve vlaku
»» Deaver – Tvůj stín
»» Mankell – Než přijde mráz
»» Cleeves – Skryté hlubiny
»» Patterson- Osudná třináctka
»» Grisham – Grayova hora
»» Stevens – Úlovek
»» Christie – Cyankáli v šampaňském
»» Pospíšilová – Šamanský bubínek
»» Vácha – Hranice (válečný román)

Regionální literatura:
»» Pacholík – Drobečky z pobejtek
»» Lášek – Krkonoše v roce 1938.
Armáda a opevnění (+ mapová
příloha)
»» Jeleni v Krkonoších
»» Netopýři českých a polských
Krkonoš

Nové knihy na únor
»» Ryan – Srdce na obrtlíku (současné
Irsko – dramatické osudy obyvatel
maloměsta)
»» Wright – Tony a Susan (manželský
psychothriller (dar)
»» Renault – Do poslední kapky
(příběh z Peloponéské války – dar)
Vzpomínky, povídky, deníky:
»» Šťastná – Jak jsem sebrala odvahu
»» Šabach – A nakonec Vánoce
»» Nix-Jones – Tajemství vysmáté kozy

»» Rollins – Blues černýho kafe
»» Hagen – Járo, kakao!
Napětí:
»» Christie – Nekonečná noc
»» Adamová – Dům nad řekou
»» McClure – Bílá hrozba
»» Patterson – Jedenáctá rozhodne
»» Roberts – Očistím tě od hříchu
»» May – Výjimeční lidé
»» Roslund – Made in Sweden

Nové knihy pro děti a mladé čtenáře (1/2016)
Pro nejmenší:
»» Prasátko Peppa a její dobrodružství
»» Říkačky o autech a strojích
»» Bláznivý rok Pippy a Poma
»» Jak zvířata spí
»» Povíš mi to? Hravé rozšiřování
slovní zásoby

»» Autíčko Karlík
»» Vynálezce Tadeáš
»» Harry štěně bez domova
»» Julinka a její zvířátka
»» Chechtavé pohádky
»» O modrém světle
»» Jakopes

Pro začínající čtenáře
a nejmladší školáky:
»» Tappi a první sníh
»» Detektivové a falešní stěhováci

Pro větší čtenáře a čtenářky:
»» Hunterová – Zákon smečky (3.)
Temnota padá
»» Almond – Kluk, co se koupal s piraňami

Novinky v knihovně
- poplatky za registraci
Dospělí nad 70 let mají registraci zdarma,
což je dáno především skutečností, že jsou to
většinou naši dlouholetí čtenáři a zaslouží si
nějakou odměnu - už za tu věrnost knihovně
nebo poctivé včasné vracení knih. Tak si tuto
výsadu všichni, koho se týká, užívejte, co nejčastěji, nejdéle a s radostí.
Děti školního věku (7 -15), budou platit za
roční registraci snížený poplatek 30,- Kč.
Každý, kdo si půjčuje knihy, by měl mít svoji
průkazku – dítě i dospělý. Děti také proto, že
jenom registrovaný čtenář se může zapojit do
každoročního hodnocení nejpilnějších čtenářů
v tomto školním roce. Na dětskou registraci se
mohou půjčovat pouze dětské knihy (výjimku
tvoří četba ke studiu nebo doporučená školní
četba z dospělého oddělení).
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»» Priestley – Příšerné příběhy vánoční
»» Webbová – Emily Pírková a začarované dveře
»» Borůvková - Annie a berlepsové
Komiksy:
»» Pupíky 1.-4. (pro holky)
»» Simpsonovi – Prčou napakovaný
potlach
»» Válečníci – Ztracený válečník (kočičí
klany)

Další dospělí čtenáři v jedné rodině budou
mít možnost úlevy (anebo příspěvku knihovně – to záleží na přístupu každého, kdo služby
knihovny rád a často využívá). Mohou mít svoji
registraci a průkaz za symbolických 50,- Kč, pokud projeví zájem.
 Dospělí (20-69) zaplatí za roční regis
traci 100,- Kč
 Studující (16-19) zaplatí za roční registraci 50,- Kč
 (beze změny, jen se příznivěji posunula
věková hranice)
Registrační (roční) poplatek se platí tehdy,
pokud se rozhodnete využívat služby knihovny
a má platnost 365 dní. Poplatek za každoroční
registraci čtenáře je v podstatě poplatkem manipulačním (za samotné půjčování se ve veřejných knihovnách ze zákona neplatí). Všechna
opatření ohledně registrací čtenářů směřují
k přesnějším údajům o tom, kdo jsou naši čte-

Pro dospívající:
»» Boswell – Čarodějka z Turlinghamu
(1.)
»» Cass – Selekce (1.)
»» Yoon – Všechno, úplně všechno
»» Poznanski – Erebos (Hra, která
zabíjí!)
»» Boorman – Smrtná zima
»» Fombelle – Tobiáš Lolness – fantasy dobrodružství pro malé i velké

náři a ke zjištění jejich skutečného počtu. Děkuji za pochopení a těším se na Vaši návštěvu.

Čtenářský metr
Předškolní děti mají nyní registraci zdarma.
Od letošního roku dostanou nejmenší čtenáři
k první čtenářské průkazce také milou pozornost: Čtenářský metr – papírový nástěnný
metr s místem na zapisování přečtených nebo
oblíbených knížek. Může to být první čtenářský
záznamník, průvodce nebo památníček – to už
záleží na rodičích a později dětech samotných.
Tyto metry věnuje knihovna nejmladším čtenářům přihlášeným též v loňském roce, tedy
zpětně. Získala jsem je od kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou a obdobné
pomůcky se již běžně používají v jiných evropských knihovnách. U nás se s nimi začíná – přijďte si s dětmi pro jeden, a také pro pěkné knížky.
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci lednu a únoru 2016 tito naši spoluobčané:
80 let

81 let
82 let
84 let
85 let

Wildová Alžběta
Srna Josef
Novotná Anežka
Pavlatová Marie
Lorencová Vlasta
Štěpánková Paula
Kučerová Věra
Rosůlková Soňa
Janoušková Lidmila
Janoušková Marie

86 let

87 let

Chlumová Jaroslava
Gernert Kurt
Metelka Antonín
Vait Mojmír
Prajslerová Božena
Kmínková Božena
Slavíková Jaroslava
Slavík Václav
Lukešová Božena

88 let
90 let

93 let
94 let

Pacholíková Jaruška
Patočka Karel
Hančilová Věra
Geletičová Julie
Márynková Věra
Štěpánková Marie
Zajíčková Miloslava
Koldovská Vlasta

Všem oslavencům blahopřejeme!

Matriční statistika z roku 2015





K 31. 12. 2015 má Rokytnice nad Jizerou 2.787 trvale přihlášených obyvatel, z toho je 26 cizinců.
V roce 2015 se do Rokytnice nad Jizerou přistěhovalo 34 obyvatel, odstěhovalo se 67 občanů. V rámci obce se přestěhovalo 25 občanů.
V roce 2015 bylo u našeho matričního úřadu uzavřeno 32 sňatků.
V roce 2015 se narodilo 26 dětí a zemřelo 35 občanů.

Děti narozené v roce 2015:

Občané zemřelí v roce 2015:

Čechová Viktorie
Tesárková Tereza
Račák Samuel
Olšanský Martin
Bulušková Shanti
Hotmar František
Hanoutová Elena
Pičmanová Emma
Lukešová Jesika
Chomanič Zdeněk
Jirouš Michal
Pouchová Klaudie
Waldmann Matyáš

Varšová Dáša
Doležalová Jaruška
Černá Antonie
Beldová Helena
Pacholík Stanislav
Janouch Jaroslav
Kaprasová Věra
Procházka Leopold
Javůrková Jaroslava
Horčičková Miluše
Jiroušová Libuše
Votoček Stanislav

Volfová Eliška
Florián Antonín
Papoušek Kavanová Charlotte
Bárta Jan
Klepak Zuzana
Matějková Aneta
Josífko Josef
Lukeš Kryštof
Rybín Josef
Jeřábek Janek
Holubec Jakub
Kadavý Jonáš
Vízek Kryštof

Brix Adolf
Pacholík Daniel
Škrabálková Božena
Erban Jan
Štefanová Julie
Fantová Miloslava
Štajer Miroslav
Jindra Antonín
Černý Jaroslav
Fišerová Věra
Žilka Jaroslav
Kefurtová Milada

Duchoň Martin
Polák Otto
Simanová Anna
Vojáčková Blažena
Dohelská Alena
Hrubý Ladislav
Čermák Vladimír
Šín Zbyněk
Baudyšová Drahoslava
Špidlenová Věra
Holubcová Anna

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Zdeňku Vlasovi za ochotu a citlivé jednání při posledním rozloučení s paní Annou Holubcovou. Zvláště veliké
poděkování patří paní Věře Soukupové za procítěnou smuteční řeč. Také děkujeme všem, kteří se s ní přišli naposledy rozloučit dne 29. 12. 2015.
děkuje rodina

Máte slovo
PODĚKOVÁNÍ ODVÁŽNÝM
Schválená cena vodného a stočného pro rok 2016 je 102 Kč/m3
včetně DPH. I když pan starosta na posledním zastupitelstvu pronesl,
že díky kontrolnímu orgánu VHS Turnov - Dozorčí radě (ve které zastupuji naše město) je navýšení menší, než mělo být původně, nepovažuji to za úspěch, protože snížit cenu o 0,26 % je spíš výsměch než
úspěch.
Zde bych chtěla poděkovat panu Vaňkovi z Jilemnice a pánům
starostům z Chuchelny a Ohrazenic, kteří jako jediní hlasovali
proti zvýšení ceny pro r. 2016. Svým jednáním ukázali, že ne vždy
musí nutně zvítězit groupthink (viz. wikipedia).
Podle metodiky Operačního programu Životního prostředí prioritní osa 1 je pro Liberecký kraj vyhlášena sociálně únosná cena pro
Rokytnický zpravodaj
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rok 2016 ve výši 101,14 Kč/m3. Už v r. 2015 jsme byli na pátém místě
v rámci celé ČR. Účelově se nehovoří např. o blízkém Mladoboleslavsku, kde stanovili cenu pro rok 2016 ve výši 90,14 Kč/m3 nebo o Trutnovsku s cenou 71,70 Kč/m3. Pro úplnost – obě tyto oblasti nefungují
jako svazek obcí, ale jako a.s., která po společném rozhodnutí vyplácí
členům dividendy. Není tam solidarita, tedy rozhodně ne v takové
míře jako u nás. Ale počítám s tím, že pro Ing. Hejduka toto nebude argument, ale jen populistické řeči osobnostně slabého jedince.
Mám různé povahové vlastnosti, ale mohu říci, že tohle rozhodně
nejsem :-).
Vážení pánové, ještě jednou Vám za všechny naše voliče děkuji.
Alexandra Olaszová
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Reakce na článek uveřejněný v posledním vydání RZ 11-12/2015 na str. 20 – Ze
života vozíčkáře v Rokytnici č. 11 – Letem
světem rokem 2015, odst. Zhodnocení,
kde se pan Michal Seidl mj. vychvaluje,
že se mu povedlo zabránit nevýhodnému
pronájmu lesů v majetku města Rokytnice Správě KRNAP.
Rád bych se vyjádřil k tvrzení pana Seidla
a fakta z článku uvedl na pravou míru. Nejdříve na vysvětlenou: drtivou většinu lesních
pozemků získalo město Rokytnice nad Jizerou do svého vlastnictví teprve v roce 2013,
kdy byl obci tento historický majetek navrácen. Správa KRNAP na těchto pozemcích do
uvedeného roku řádně hospodařila a po
převodu na město je měla už jen v pronájmu
do doby, než se obec prostřednictvím zastupitelstva rozhodne, jak vlastně bude tyto
pozemky spravovat. Jedná se cca o 115 ha
lesa a s hospodařením na takto rozsáhlém
majetku neměla Rokytnice dosud žádné zkušenosti – právě proto dočasně povolila pronájem Správě KRNAP, u které byla záruka, že
les do dalšího rozhodnutí „nevydrancuje“. Na
takovýto majetek musí být totiž vypracován
samostatný Lesní hospodářský plán (LHP),
který byl schválen s platností od 1. 1. 2015
a město teprve poté v létě 2015 vypsalo
a řádně zveřejnilo veřejnou soutěž na pacht
svých lesů.

Nyní se dostáváme k číslům, která vyplynula z nového LHP, a o kterých píše pan
Seidl. Hlavní zdroj příjmů z lesa je samozřejmě prodej dříví, a je pravda, že za 10 let
je možné v lesích města Rokytnice vytěžit
8 000 m3 dřevní hmoty, což při současných
cenách průměrného zpeněžení představuje
tržby přibližně 12 mil. Kč. Pan Seidl ale úplně
opomněl do své kalkulace započítat výrobní
náklady na těžbu a přibližování dřeva na odvozní místo, které činí v závislosti na hmotě
těžených stromů a hlavně na povaze terénu
mnohdy i 800 Kč/m3. Dále se rozhodně netěží pouze kulatina, ale při výrobě napadají další, méně hodnotné sortimenty, např.
hlavně z probírek, kde se jejich prodejní cena
často rovná výrobním nákladům. Ne všechny
lesní činnosti představuje jen výnosná těžba
dřeva, ale je třeba vzít v úvahu náklady na
pěstební činnost, tj. obnovu a ochranu lesa
(ožínání, výstavba oplocenek, prořezávky
atd.), které také představují nemalé náklady.
Je třeba zmínit i investice do lesní dopravní
sítě, opravy a údržby cest, které jsou lesnickým provozem často poškozovány a spoustu
dalších nevýdělečných činností, které lesnický provoz přináší.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že tržby
z prodeje dřevní hmoty sice možná budou ve
výši 12 mil. Kč., ale město bude mít zároveň
i mnohamilionové výdaje, se kterými dosud
nebylo vůbec kalkulováno, a že tedy čistý zisk
rozhodně nebude 12 milionů. Vypočítat část-

ku za pronájem lesů není problém, protože
vlastníci lesní půdy většinou dobře vědí, kolik činí čistý zisk z hektaru lesa po odečtení
všech nákladů. Otázkou je, proč se do veřejné soutěže přihlásila jediná firma, právě zmíněná Správa KRNAP? Je třeba také zmínit, že
lesy se nacházejí ve 3. zóně národního parku
nebo v jeho ochranném pásmu, a jsou tedy
zařazeny do lesů zvláštního určení, kde je
třeba počítat s určitými omezeními v hospodaření.
Pravdou je, že mnoho měst a obcí se
pronájmem lesních pozemků dostalo do
problémů, když nájemce les pouze vytěžil,
dřevo prodal, nikdo nezjistil ani jeho skutečné množství a firma poté „zkrachovala“. Jak
se v tomto státě bohužel běžně děje. Pronajímateli pak zůstala jen povinnost obnovit
les, což musí ze zákona provést do dvou let
od vzniku holé seče. A obnova lesa znamená nemalé náklady, přičemž minimálně po
dobu čtyřiceti let z lesa neplyne žádný zisk,
právě naopak. Takže obci zůstaly jen dluhy.
Asi bych se nepřikláněl k variantě pronájmu
jedinému uchazeči a veřejnou zakázku znovu
přehodnotil. Jsem ale přesvědčen, že pokud
by o les pečovala Správa KRNAP, popsaný
problém by zcela jistě nehrozil. A to, zda cenová nabídka Správy KRNAP byla adekvátní,
ukáže jen a jen čas. Protože, jak píše pan
Seidl, město si od letošního roku bude lesy
spravovat samo.
Antonín Blomer

Ze života vozíčkáře leden 2016 – Hra na kočku a myš
Nebudu vás zatěžovat mými pocity, ty už znáte. Dnes si dáme na
začátku roku literaturu faktu.
1) Na poslední schůzi jsme se s panem Riedlem jasně dohodli z důvodů transparentnosti, že se poskytne celé znění auditorské
zprávy v jednom výtisku na každého přítomného delegáta na
konferenci, aby si každý udělal vlastní představu o jednotlivých
bodech. Poslední informace, kterou mám, je, že bude tento audit k nahlédnutí u paní Holubcové. Považuji toto řešení opět za
krok, který má ztížit běžnou informovanost. Není to o tom, že
se má každý člen jednotlivě zajímat, je to o tom, že výbor musí
udělat vše pro to, aby informoval všemi prostředky co nejširší
členskou základnu. Do současnosti nic takového nedělá, spíše
naopak, a bude si, myslím, zase filtrovat informace podle toho,
jak se jim to hodí.
2) Již v prosinci prosákly první výsledky. Jedná se o hospodářsky nestandardní hospodaření s výdejem skipasů. Myslím si, že tento
naprosto benevolentní, chaotický systém byl vytvořen zcela záměrně, aby se nedala doložit jednotlivá odpovědnost. Pokud se
to bude prověřovat, tak to zůstane na těch, kteří to fyzicky vytiskli
a nedokážou vysvětlit, pro koho takto činili. Otázka je, co dělaly
naše jednotlivé orgány. Patrně asi nic a možná, že z těchto výhod
pro vybrané jednotlivce měly také samy užitek. Měla by následovat nějaká forma konkrétní odpovědnosti. Budu trvat na tom,
abychom s tímto bodem byli podrobně seznámeni veřejně, včetně jednotlivých osob a přijatých opatření. Zdůrazňuji, že to bude
na konferenci. Pokud se to nestane, tak to opět najdete v mých
příspěvcích.
3) Jako každý člen TJ máte právo si nechat ukázat jednotlivé smlouvy.
Takže jsem to udělal. Smlouvu na pozemky u Lovčenky, která je
uzavřena do roku 2042, za Spartak podepsal pan Ing. Tomáš Gebrt
a pan Petr Doubek na celkovou cenu cca 880 000 Kč ročně. Dovoluji si říci, i přes to, že bych to těmto lidem přál, že si myslím, že
pokud se dožijí jejího konce, budou mít velké štěstí. Další perlou,
která je uzavřena na naprosto nestandardní částku, je nájemné ve
výši 250 000 Kč na 1 rok. Jedná se o pozemek pana Jiřího Krause,
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z kterého využíváme u příjezdu na přibližovacím vleku pouze cca
260 m². Celkově utrží 1 milion Kč za celou smlouvu. Tuto smlouvu
za akciovou společnost podepsal Ing. Petr Ceé. Vypadá to spíše
jako odstupné za ekonomické služby. Moji oponenti budou zase
nadávat a pomlouvat. Patrně tyto informace považují zase za tajné. Tyto informace však musí znát všichni členi TJ z toho důvodu,
aby si udělali jasnou představu, jak se hospodařilo a také z důvodu, aby věděli, jak všechny naše kontrolní mechanismy pracovaly.
Jednotlivě je vyjmenuji, jedná se o: představenstvo, dozorčí radu
a především i ty, co stále opakovaně volili velký výbor za TJ. Nájemné bylo nevyvážené, dalo by se říci protekční, a tato poslední
smlouva, kterou jsem jmenoval, se výrazně vymyká hospodaření,
jak by měl hospodařit řádný hospodář. Nabízí se otázka, jaké výhody to má přinést lidem, kteří ji uzavřeli a schválili a nekontrolovali.
4) Další je tajemný dlužník z nerealizovaného nákupu pozemku.
Standardně při koupi nebo prodeji nemovitosti se využívá z důvodu bezpečnosti jak prodávajícího, tak kupujícího, advokátní
úschova, pro případ nerealizovaného obchodu. V ten moment se
peněžní prostředky vrátí tomu, kdo je poskytl. V případě Spartaku
a.s. je opět vše jinak a je to znovu proti řádnému hospodaření.
Byla uzavřena pouze smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemku na Studenově s paní Evou Palmovou na celkovou částku
2 400 000,- Kč. Naprosto proti všemu zaběhnutému se vyplatila
v roce 2009 záloha ve výši 80 % = 1 800 000 Kč bez kupní smlouvy a to pouze na základě smlouvy o smlouvě budoucí. V roce
2013 jsem na to začal upozorňovat a v témže roce Spartak a.s.
a již paní Eva Kadavá tuto smlouvu vypověděli a dohodli se asi na
splátkovém kalendáři. V tuto chvíli zbývá zaplatit mně neznámou
sumu. Ovšem, co je na tomto všem děsivé, je jednak to, že v letech 2009 – 2013 tyto prostředky neúročili, tak také vůbec nespláceli. Když započítáte průměrnou roční inflaci, tak ta představuje
60 000 Kč za rok a to je bez jakéhokoliv úroku, který by tam také
měl být připočítán, minimálně ve výši 4 – 6 %. Myslím, že to také
odporuje pravidlům účetnictví. Když to tedy jednoduše shrnu, tak
paní Eva Kadavá měla a bude mít celou částku, kterou obdržela
2-3/2016
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1 800 000 Kč v roce 2009 po celou dobu k vlastnímu uvážení, a to
bez úroků a inflace. Také si myslím, že pokud paní Kadavá použila peněžní prostředky na něco jiného než jako zálohu, tak je na
zváženou, jestli je to dle práva v pořádku. Něco podobného se asi
nikdy nikomu jinému nepovede. Na pováženou je, že v témže roce
se realizovalo parkoviště na Studenově, na které obdržela dotaci.
Toto vše jsou dostupné informace z 90 % z veřejných informačních zdrojů. Názor si na tento bod uděláte jistě sami. Je jisté, že
velkou roli za tímto hrají vzájemné vztahy a zájmy. Spartak je tak
neuvěřitelně velkorysý, až je mi z toho nevolno.
5) Dalším bodem je „výhodné“ přeúvěrování a zastavení majetku
v roce 2008. Myslím, že za tímto krokem budou pouze provize od
bank za zprostředkování. Vzhledem k profesím lidí, kteří měli rozhodující pravomoci, bych se tomu vůbec nedivil.
6) Již asi čtrnáct dní má hotový audit velký výbor TJ. Zatím ho tají.
Panu Riedlovi jsem volal a i přes to, že můj hlas výrazně ovlivnil
výběr auditora, tak jsem apeloval na to, abych mohl být dále u výsledku a řešení závěru tohoto auditu. Zatím se však nic neděje.
Zase to vypadá jako minulý rok – ticho po pěšině.
7) Bohužel tento audit nám ukáže pouze malé stopy v celkovém
nepořádku, který zde panoval. To, co by nás mělo zajímat, je primárně v případě Spartak a.s. částka 200 000 000 Kč, které jsem
zmiňoval v rozdílu hospodaření s Harrachovem, který se skrývá
v účetnictví a. s. a také v hospodaření vlastní TJ, kde se také nestandardně zvedly náklady z průměrných 1 500 000 Kč do roku
2005 na sportovní činnost. Došlo k navýšení u této činnosti celkem o minimálně 23 000 000 Kč za roky 2006 – 2014, které si,
myslím, nebyly odpovědně vynaloženy a k tomu také další naše
naprosto nadstandardně zaplacené daně z příjmu za TJ, ve výši
21 000 000 Kč. V součtu naše vedení nedokázalo efektivně zkontrolovat minimálně 200 000 000 Kč v akciové společnosti a minimálně 44 000 000 Kč v TJ za léta 2006 – 2014. Výbor tyto případy
ignoruje. Všichni dělají, že asi neslyší.
8) Plno lidí si vůbec neuvědomuje, za co tady léta bojuji. Dovoluji si
konstatovat, že, doslova na poslední chvíli, jsem vám zachránil
Spartak a.s., aby si ho někdo doslova nezprivatizoval téměř zadarmo s bez mála vaší podporou. Ta nebezpečná doba byla v roce
2014 v srpnu. Bohužel jste byli léta informováni, že je vše v pořádku a společnost prosperuje. Průběh tohoto nekalého jednání má
poměrně hodně shodných znaků s tím, jak proběhlo zadlužení
a rozprodání majetku města Rokytnice nad Jizerou. Vše, co uniká
z poznatků z účetnictví a.s., vypadá, že si to léta někdo systematicky připravoval. Po kritikách, které jsem odstartoval, se zřejmě
zalekli a začali se bát.
9) Výbor TJ – bohužel pro mne, je naprosto nevěrohodný. Zatím
neudělali nic sami od sebe. Vždy konají až po nějakém nátlaku
na poslední chvíli, když to již nemohou nijak „okecat“. Ničeho si
neváží, mají neúctu k vykonané práci a schází jim jakákoliv empatie. Jsou ve střetech zájmů jak osobních, tak příbuzenských. Tento
výbor nedělá nic jiného, než si hájí své území. S takovým výborem
nemáme žádnou budoucnost, akorát se vše zakonzervuje s jejich
oblíbeným „nám to stačí“.
10) Na závěr něco klasického z rokytnického prostředí. Lidé díky špatné informovanosti začali šířit nechutné zprávy o novém řediteli. Ti,
co tyto informace přejímají, jsou hloupí nebo k tomu mají nějaký
zištný nenávistný důvod, třeba vypovězenou nájemní smlouvu.
Nový ředitel jenom tím, že se ekonomicky rozhlédl, tak jeho provedené změny Spartaku a.s., a především jednotě, ušetřily částku,
která se blíží 10 000 000 Kč. Pozitivní jsou i změny, které probíhají v nájmech pozemků. Když dopadnou, tak se bude úspora blížit 5 000 000 Kč. Dá se říci, že 80 % je již vyřešeno a ostatní řeší
právníci. Pak zasáhl do poklidného socialistického kádru našich
zaměstnanců, kteří byli již poměrně „oprsklí“ a využívali poměrně
propracovaný systém toho, že nikdo za nic neručil a také nekontroloval, a to vůbec nehovořím o tom, jak se chovali arogantně
k turistům. Každý věděl něco na toho druhého. Veškeré nářadí
nebylo evidováno na karty zaměstnance. Každý si nakupoval
nákladové položky, jak uznal za vhodné. V tomto se nyní jedná
o úsporu 2 500 000 Kč. Přezaměstnanost akorát stála peníze cca
3 000 000 Kč. Lidé si přestali vážit svého zaměstnavatele a také
toho, že mají práci. Zarazil také značný nepořádek ve skipasech.
Dále vyřešil parkování, kdy také něco Spartak utrží za parkovné
a ne, že bude vše a všem platit. Ubytovatelé v okolí parkovišť
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v podstatě vesele parazitovali na Spartaku a asi to považovali za
normální. Kdyby to dělal někdo jim a parkoval na jejich pozemku,
tak by se jim to nelíbilo. Lidé, kteří měli blízko k vedení, si všichni
ze Spartaku udělali dojnou krávu. Těmto všem se nový ředitel nehodí do krámu. Tyto zvyky zde panovaly již z dob komunismu, ale
ne v takové míře. Nenažranost se rozvinula až v době a.s. Co je ale
vůbec nejdůležitější, je to, že tak aktivně inicializuje nový územní
plán s ohledem na lyžařské a turistické aktivity. Místní podnikající
v podobných aktivitách se totiž za celá léta nejsou schopni dohodnout a někteří ani nějaký kolektivní směr k prosperitě nechápou.
Dělá práci, kterou zde nikdo z občanů není schopen vykonávat
vzhledem k vzájemnému provázání a zájmům. Měli by být všichni
hospodští chytráci rádi, že ho zde máme. Zaznamenal jsem dokonce, že se někteří těší na nového ředitele v další sezoně. Tito
jedinci, kteří tyto informace šíří, tak dokáží pouze někomu něco
ukrást, a to jak peníze, tak nápady a nemají žádnou úctu k lidem,
kteří něco dokážou. Tito lidé nic jiného než parazitovat na někom
neumí a maximálně si otevřou ústa v hospodě s jim podobnými.
Umí pouze závidět a šířit pomluvy. Jsou to duševní mrzáci. Vy, kteří
jim nasloucháte a nedokážete si to v hlavě srovnat a rozlišit, tak
jste stejní. Tento člověk, asi jako druhý po starém panu Udatném
v celé historii, něco pozitivního udělal. Považuji to za urážku všech
těch, co tuto jednotu zakládali. Na rozdíl od jiných, je schopen si
na svou výplatu řádně vydělat a také vydělat svému zaměstnavateli. Budu se o něj bát, aby tento duševní tlak omezených závistivců vydržel. Zde v Rokytnici jsou tyto praktiky zcela běžné proti těm,
co něco umí a mohli by jakkoliv ohrozit jejich tupou stádovitost
a přístup k finančnímu zdroji nebo výhodám. Budu mu držet palce a nadále budu v roce 2016 bojovat za prosté nezkorumpované
členy a čistotu podnikání této TJ.

Tato jednota byla léta doslova jako zvíře za živa
porcována. Je neuvěřitelné, co všechno vydržela.
Zdraví Michal Seidl.
www.proski-rokytnice.cz • seidl111@gmail.com

INZERCE

PRODEJ
POZEMKU

včetně stavebního povolení

na apartmánový dům
 Pozemek se nachází v blízkosti hlavní páteřní komunikace
procházející Rokytnicí, cca 300 m od dolního náměstí směrem
do Horní Rokytnice.
 Parcelní čísla pozemků 2230, 2256, 3473/1 a 3473/2. Celková
výměra pozemku 2 492 m2.
 Součástí prodeje je stavební povolení na apartmánový dům
o 24 bytech, 13 parkovacích stáních a 18 garážových stání.
 Celková podlahová plocha činí 1 536 m2.
 Celková cena 2 500 000 Kč.
 Pro více informací:
+420 601 366 565;
reality@metrostavdevelopment.cz
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Sport
Silový trojboj
WPC WORLD CUP
7. - 10. 12. 2015 PRAGUE, CZECH REPUBLIC
TUTO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PERFEKTNĚ ZVLÁDL

TOMÁŠ SEDLÁČEK.

V KATEGORII M3 – 100 KG OBSADIL

1. MÍSTO

Skialpinistický závod O dřevěného Krakonoše letos slaví 15. narozeniny
Po několika letech se do seriálu závodů Českého poháru ve
skialpinismu opět dostává závod typu rally, kterým bude závod
O dřevěného Krakonoše. Závod se koná 5. března v krkonošském lyžařském středisku Rokytnice nad Jizerou, konkrétně ve
skiareálu Horní Domky. Rokytnice nad Jizerou je tradičním místem pořádání skialpinistických závodů a mezi závodníky patří
mezi ty nejvíce oblíbené.
Pořádající oddíl TJ Spartak Alpin Club Rokytnice nad Jizerou stál
u zrodu závodního skialpinismu v České republice, když v roce 2001
poprvé uspořádal 0. ročník závodu O dřevěného Krakonoše. V roce
2016 tak tento závod slaví své 15. narozeniny a současně se vrací
k původnímu typu závodění – rally jednotlivců.
Závod typu rally je svou formou bližší tradičnímu pojetí skialpi
nismu, kdy se nezávodí pouze stylem tzv. start – cíl, kdy vyhrává ten
fyzicky nejlépe připravený. Rally kombinuje všechny prvky pohybu
v horách na lyžích. Součástí závodu je jak časovka, tedy sprint do kopce, tak sjezd v brankách na sjezdovce. Toto celé je v rámci etapy, která
zahrnuje výstup i sjezd ve volném terénu, pohyb na mačkách a slaňování ze skály.

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

10:3
10:2
1:10
10:0
10:3
10:0
10:0
10:0
10:1
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TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Sokol Turnov D
TJ Sokol Horní Branná B
TJ Sokol Horní Branná A
TT Benešov u Semil A
Orel Studenec u Horek B
TJ Sokol Košťálov B
TJ Sokol Nová Ves n. P. B
TJ Sokol Bradlecká Lhota A
STAR Sokol Turnov A

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
6
5
5
3
3
3
0
0

0
0
0
0
0
2
1
0
2
1

Jan Doubek – předseda Alpin Club Rokytnice nad Jizerou
tel.: +420 606 157 932 • e-mail: alpin.club@seznam.cz
Bronislav Patočka
tel.: +420 604 423 068 • e-mail: patocka@rokytnice.com
Zde naleznete podrobnější informace o závodu:
www.alpin-rokytnice.cz, Facebook – O dřevěného Krakonoše

0
1
3
4
4
4
5
6
7
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90:10
83:28
70:70
64:62
63:68
65:75
59:73
53:70
41:88
45:89

Náš oddíl pořádal 26. 12. 2015 „Vánoční “ turnaj v rapid
šachu. Zúčastnilo se 32 hráčů z 10 oddílů. Turnaj se stal populární, takže kromě našich hráčů se zúčastnili i hráči z Turnova,
Liberce, Tanvaldu, Vrchlabí, Jičína, Jilemnice, Víchové, Libštátu
a Kutné Hory. Zvítězil ing. Zdeněk Joukl z Desné, který hraje za
náš oddíl, před Tománkem z Turnova. Z našich hráčů v první
polovině tabulky obsadil Z. Hollmann 7. místo, V. Šír 10. místo,
ing. Kubát 14. místo, J. Hanuš 15. místo a Z. Lenc 16. místo.
Turnaje se také zúčastnili 4 naši žáci, kteří ale vzhledem ke
konkurenci skončili v závěru tabulky. Je ale dobré, že mají o tuto
královskou hru zájem v době počítačových her.
Poděkování patří L. Šimůnkovi a J. Pohořalému za bezchybnou organizaci turnaje.

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

Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Šachy

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

Rokytnický závod je 5. závodem Českého poháru ve skialpinismu.
Stejně jako v minulých letech, tak i letos budou otevřeny kategorie
„Open“ pro muže i ženy. Závodu se tak může zúčastnit kdokoli bez
ohledu na to, jestli je registrovaným závodníkem. Pro příchozí bude
připravena půjčovna skialpinistického vybavení.

27
25
21
19
19
17
16
15
11
10

Náš oddíl by chtěl uspořádat 16. 4. 2016 obdobný turnaj
„Jarní krkonošský”.
 „A” mužstvo má v krajském přeboru odehráno 6 kol. Ziskem
10 bodů (3 výhry, 1 remíza, 2 prohry) je na 5. místě tabulky
z 12 oddílů.
 „B” mužstvu se v krajské soutěži již tolik nedaří, zatím získalo
1 bod.
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Vyhlášení soutěže
„Nejúspěšnější sportovec roku 2015“
Dne 27. 1. 2016 v Jilemnici proběhlo slavnostní vyhlášení 9. ročníku soutěže
„NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2015“.
Ski Klub Masters podal výboru TJ Spartak celkem tři návrhy do kategorií:
 Jednotlivec nad 19 let
 Kolektivy nad 19 let
 Sportovec s handicapem
V kategorii „Kolektivy nad 19 let“ převzali zástupci Ski Klubu Masters cenu
za 4. místo, přičemž bylo hodnoceno celkem 9 nominovaných kolektivů.
Matěj Ponocný - závodník se handicapem, nad kterým Ski klub Masters
převzal patronát, se umístil na krásném druhém místě.
Gratuluji k těmto výborným umístěním.
Vladimír Málek
předseda Ski klubu Masters

Ocenění turistů
V sobotu dne 5. 12. 2015 se konala výroční
schůze odboru KČT v Rokytnici nad Jizerou,
která byla současně schůzí oddílu turistiky
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou. Na schůzi
byla zhodnocena činnost turistů za uplynulý
rok. Rokytnický KČT pořádá kromě známého
Přejezdu Krkonoš a HETOSu také Novoroční
výstup na Strážník, zimní setkání turistů, týdenní cyklozájezd a spoustu dalších zajímavých akcí, kterých se v roce 2015 zúčastnilo
celkem 732 příznivců turistiky. Mimo to naši
značkaři obnovili a nově vyznačili pro celou
veřejnost cca 120 km pěších značených tras,
za což jim patří naše poděkování. Vítězstvím
v Nápadu za desítku nám byla dána možnost
realizovat projekt: „Turistický tematický odznak Rokytnické kapličky“ (dále jen TTO). Záznamník TTO je možno zakoupit v městském
infocentru na radnici, kde po splnění podmínek obdrží účastník krásný odznak. Tolik

velmi krátké shrnutí činnosti našeho KČT
v minulém roce.
Pro několik turistů bylo připraveno ocenění za jejich dlouholetou obětavou práci pro
KČT i oddíl turistiky TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou, jubilantům byl s oceněním předán
malý dárek.

Ocenění II. stupně – Veřejné uznání
KČT s medailí obdržela:

Čestné uznání odboru KČT obdrželi
z rukou předsedy Ing. Jaroslava Hejrala:

Všem oceněným bych chtěl ještě jednou
poděkovat za odvedenou práci pro ostatní
občany a popřát jim, ať jim to stále dobře šlape i v dalších letech.

Danuše Šimůnková a Zdeněk Šimůnek – za dlouholeté pořádání oblíbené akce
Za krásami našich vesniček a další obětavou
práci pro turisty.
Markéta Hejralová – která v roce 2015
oslavila kulaté životní jubileum. Je autorkou
diplomů ze setkání turistů na Bratrouchově
a na Háskově.

Eva Konířová – členka výboru a dlouholetá pokladní odboru KČT, neúnavná turistka
a pořadatelka výletů po blízkém okolí. Také
ona oslavila kulatiny.

Mgr. Antonín Sajdl
místopředseda KČT,
odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Klub českých turistů odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou připravuje pro následující období tyto akce:
 42. Přejezd Krkonoš – memoriál Karla Šaldy
 Dne 20. 2. 2016 odjezd v 7:30 hod. z autobusové zastávky Klub
mládeže v Horní Rokytnici n. Jiz. zvláštním busem (staví i na dalších
zastávkách na trase) do Jakuszyc. Protože obě trasy vedou přes
Polsko, nezapomeňte s sebou občanský průkaz. Přejezd je veden
po upravených i neupravených trasách!
 Trasa A – 35 km: Jakuszyce – Rozdrože pod Cicha Rownia – Wysoki
Kamieň – Zwalisko – lom Stanislaw – (Vysoka Kopa) – Sine Skalki –
Velká Jizera (Chatka Gorzystow) – Orle – Harrachov.
 Trasa B – 21 km: Jakuszyce – Rozdrože pod Cicha Rownia – Velká
Jizera (Chatka Gorzystow) – Orle – Harrachov.
 Zpět do Rokytnice linkovým autobusem (několik možností) – platí
pro obě trasy.
 Trasa A pouze pro zdatné lyžaře od 15 let!
 Upozornění: Změny tras podle počasí, sněhových podmínek a dalších okolností vyhrazeny.
 Bližší informace podá a přihlášky přijímá: Ing. Jan Kocourek,
Velká Jesenice čp. 15, PSČ 552 24, tel: 731 601 221, e-mail:
Jan.Kocourek@eurovia.cz
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 Na MDŽ do hospůdky
 Dne 5. 3. 2016 ve 13:00 hod. sraz u Modré hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz. Odtud se vydáme do Bratrouchova do bývalé hospůdky
U Mikšů. Je vhodné mít něco na zahřátí po cestě s sebou.
 Akci organizuje: Eva Konířová, tel: 608 059 716.

 Poslední mazání – zakončení zimní turistické sezóny
 Dne 26. 3. 2016 v 9:00 hod. sraz u bývalého infocentra KRNAP
v Horní Rokytnici n. Jiz. Poté podle počasí, sněhových podmínek
a nálady buď na běžkách nebo pěšky do okolí Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.
 Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být konečný. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.
 Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com

2-3/2016

Rokytnický zpravodaj

 Obrazem z Horní Mateřské školy

 Obrazem z Dolní Mateřské školy

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo
481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 3. 2016. Sazba & tisk SURA s. r. o.

