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Město Rokytnice nad Jizerou oznamuje široké veřejnosti, obyvatelům města a především jeho návštěvníkům, že od 1. 6. 2020 dochází
k omezení vstupu do prostoru skalních vyhlídek na vrchu Stráž.
V této lokalitě probíhá realizace stavby „Vyhlídky nad Rokytnicí –
Vybudování vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž“, v rámci které
bude vybudováno pět vyhlídkových plošin. Čtyři z nich budou stylizované do podoby postav, které obsahuje znak města Rokytnice nad
Jizerou, tj. medvěd, ovce, liška a horník. Jednotlivé vyhlídkové plošiny
budou propojeny lesní stezkou a doplněn bude rovněž mobiliář –
lavice a stoly. Vyhlídkové plošiny budou tvořeny ocelovou konstrukcí,
která bude následně opláštěna dřevem. Vzhledem k harmonogramu
stavby bude přístup do prostoru skalních vyhlídek omezen minimálně do konce roku 2020.
Jednotlivá místa staveb vyhlídkových plošin budou označena
informačními tabulemi, kterými bude vymezen prostor, kam je vstup
zakázán. Prosíme všechny obyvatele i návštěvníky města, aby zákaz
vstupu do těchto prostor bezpodmínečně respektovali a do prostoru
staveniště v žádném případě nevstupovali. Hrozí zde vysoké nebezpečí úrazu.
Jsme si vědomi toho, že skalní vyhlídka na Stráži je oblíbeným
cílem výletů a věříme, že vybudování vyhlídkového lesoparku v této
lokalitě tento výletní cíl ještě zatraktivní. Prosíme proto všechny o pochopení a vstřícnost. Pokud jste měli v plánu v letošním roce skalní
vyhlídku Stráž navštívit, prosíme, změňte tento plán a návštěvu této
lokality odložte na příští rok. Ještě jednou děkujeme za pochopení.
Petr Kadavý
místostarosta

Vážení spoluobčané,
před pár týdny skončil po dlouhých 66 dnech nouzový stav vyhlášený vládou v souvislosti s pandemií koronaviru. Související omezení nás
sice ještě nějaký čas budou provázet, ale postupně se budou uvolňovat a budeme se vracet k normálnímu životu.
Na toto období plného strachu, zmatků, nedostatku ochranných
a desinfekčních pomůcek, ale také období ohromné solidarity mezi lidmi a dobrovolné vzájemné pomoci, budeme dlouho vzpomínat. Že nikdo z nás neměl s podobnou situací zkušenosti a nemohl být tedy na ni
ani připraven, je zřejmé. Museli jsme si poradit. Že na podobnou situaci
ale nebyly připraveny ani státní instituce, které to mají ve své hlavní
náplni práce, je smutné. To, že zákonem dané postupy, kdy např. krizový štáb ČR má řídit ministr vnitra a ne premiér, nedodržuje ani sama
vláda, nebudu snad ani komentovat. Pro mě jako starostu, kterému je
na nejrůznějších školeních krizového řízení vtloukán do hlavy krizový
zákon, povinnosti a úkoly v době krizových stavů, je to nepochopitelné.
Podle mého názoru se zejména díky starostům obcí a jejich krizovým štábům, starostům obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP)
a krizovým štábům ORP, hejtmanům a krajským krizovým štábům podařilo celou situaci v ČR nakonec zvládnout dobře. Díky nim a dalším
složkám jako jsou hasiči, policie, armáda, zdravotnická zařízení, pracovníci sociálních služeb a další, se dařilo naprosto chaotickou smršť
vládních a ministerských nařízení uvádět s vypětím všech sil do praxe
a veškerá opatření pak společně realizovat. Totální nedostatek ochranných pomůcek a desinfekce se také podařilo zvládnout, alespoň v našem případě. To vše zejména díky dobrovolníkům a šitým rouškám,
díky obecnímu rozpočtu, složitě sehnané desinfekci a dalším ochranným pomůckám (jednorázovým rukavicím, ochranným brýlím, …) a zejména díky nanorouškám, nanofiltrům a desinfekci zajištěných a dodaných Libereckým krajem. Od státu jsme nedostali vůbec nic!
Jen pro představu: díky dobrovolníkům u šicích strojů, rozpočtu
města a Libereckému kraji jsme mohli distribuovat lékařům, zaměstnancům lékárny, pošty, obchodů, městského úřadu, hasičům, horské
službě, zaměstnancům škol, školek a pracovníkům sociálních služeb:
 2 500 šitých roušek
 450 l desinfekce na ruce
 12 000 ks jednorázových rukavic
Z rozpočtu města bylo zakoupeno materiálu a vybavení za
140.000 Kč.
Doufejme, že se z této zkušenosti všichni poučíme, poučí se z ní
především kompetentní instituce a budeme v budoucnu na podobné
situace lépe připraveni.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat:
všem, kteří se dobrovolně zapojili do šití roušek,
všem, kteří zajišťovali pomoc seniorům,
všem dobrovolníkům, kteří nabídli svoji pomoc,
všem lékařům, záchranné službě, hasičům, policii, horské službě,
pracovníkům sociálních služeb (pečovatelská služba, domov důchodců),
 všem prodavačkám v obchodech, zaměstnancům pošty, zaměstnancům lékárny, řidičům veřejné dopravy, zaměstnancům města,
 všem, kteří dodržovali veškerá nařízení a opatření.





Poděkování určitě patří i všem občanům za to, že složitou situaci
zvládli a za to, že se chovali zodpovědně.
I když by se mohlo zdát, že je krize způsobená nákazou Covid-19
za námi (pokud tedy nepřijde druhá vlna), mám obavy, že zdaleka ne-
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máme vyhráno. Z hlediska zdravotního a epidemiologického jsme na
tom patrně již dobře. Z hlediska ekonomického nás však to nejhorší
teprve čeká.
Co se týká dopadu na rozpočet města, začínají se naplňovat nejčernější scénáře. S poklesem příjmů ze sdílených daní plynoucí ze zpomalení ekonomiky, jsme počítali a jsme na tento pokles připraveni. Na
to, že stát daňové příjmy obcí a měst bude nadále krátit díky schválenému kompenzačnímu bonusu pro podnikatele a například návrhem protikrizového daňového balíčku, se však připravit nedá. I když
je pomoc podnikatelům od státu velmi důležitá, není možné ji financovat na úkor rozpočtů obcí. Obec není stát, nemůže mít každoročně miliardové schodky rozpočtu a musí hospodařit stejně jako každá
firma nebo podnikatel s reálným rozpočtem a s výdaji odpovídajícími
příjmům. V letošním roce máme díky velkým investičním akcím rozpočtové výdaje o 45 mil. vyšší než v loňském roce. Velká část je pokryta
dotacemi, ke kterým ale musíme doplatit nemalé spoluúčasti. S poklesem daňových příjmů ve výši 10 – 15 % si úspornými opatřeními,
které již v tuto chvíli přijímáme, poradit umíme. S propadem příjmů na
úrovni 20 – 30 % si už poradíme jen velmi těžko.
Pro představu pokles daňových příjmů od státu za letošní květen,
oproti květnu 2019, je více než 1 mil. Kč, což je pokles o 37 %.
V tuto chvíli můžeme jen doufat, že stát nehodí obce přes palubu,
a bude jim propad daňových příjmů nějakým rozumným způsobem
kompenzovat.
Věřím, že vše společně zvládneme, že se brzy z koronavirové krize
bez újmy vzpamatujeme a že se žádná „druhá vlna“ konat nebude.
Přeji klidné prožití letních prázdnin a dovolených a pěkné zážitky
z cestování po Čechách.
Petr Matyáš
starosta
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Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
VZ č. 20200007 – „Úprava stávajícího sociálního zařízení pro
tělesně postižené v Základní škole Dolní“
 Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo dne 3. března 2020 formou
Výzvy k podání nabídky celkem 32 firem. Současně byla tato Výzva
zveřejněna na webových stránkách města. Ve lhůtě pro podání
nabídek (tj. do 16. února 2020) byly doručeny celkem 2 nabídky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši
431.278 Kč bez DPH. Celkem byly doručeny 2 nabídky a odpovídaly požadavkům uvedeným ve výzvě výběrového řízení. Pověřená
komise provedla jejich hodnocení a sestavila výsledné pořadí, kde
byla vyhodnocena nabídka s nejnižší podanou nabídkovou cenou.
Jedná se o doručenou nabídku č. 2 s nabídkovou cenou ve výši
581.840 Kč vč. DPH, předloženou uchazečem Petr Horn – Obklady,
Dolní Rokytnice 408, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 73586391.
Rada města zadání zakázky schválila.
VZ č. 20200008 – Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů
 Rada města na svém jednání dne 2. 3. 2020 pověřila místostarostu města Ing. Bronislava Patočku zasláním výzvy k podání závazné
cenové nabídky na rekonstrukci ocelové lávky na konzolách pod silničním mostem U Kroupů, společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice
a. s., Pardubice. Výzva k podání nabídky byla zaslána dne 2. 3. 2020,
cenová nabídka byla doručena v termínu do 6. 3. 2020. Oslovený
uchazeč splnil všechny podmínky požadované pro podání nabídky.
Nabídková cena díla bez DPH a rezervy je 2.812.695,40 Kč. Cena
vč. rezervy 100 tis. Kč a DPH je 3.524.361,43 Kč. Rada města zadání
zakázky schválila. Zároveň bylo schváleno zasláním žádosti Městu
Jablonec nad Jizerou o poskytnutí dotace na tuto akci ve výši 50 %
nákladů.
VZ č. 20200004 – Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ
 Výběrové řízení bylo realizováno jako zjednodušené podlimitní řízení, a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Lhůta pro
podání nabídek byla stanovena do 20. 3. 2020. Ve stanovené lhůtě byla prostřednictvím NEN doručena pouze jedna nabídka, a to
od společnosti VV TOP s. r. o. Hodnotící komise jmenovaná radou
města provedla posouzení a hodnocení nabídek dne 20. 3. 2020
a konstatovala, že jediná doručená nabídka splnila veškeré požadované náležitosti a jedná se tak o vítěznou nabídku. Rada města
schválila výběr nejvhodnější nabídky a schválila rovněž zadání zakázky č. 20200004 „Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Rokytnice
nad Jizerou společnosti VV TOP s. r. o., Podolská 1739/38, 62800
Brno, IČ: 49977202, za cenu 3.580.777,20 Kč včetně DPH.
VZ č. 20200005 – Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ
 Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo 4. 3. 2020 formou Výzvy k podání nabídek celkem 6 firem. Současně byla tato Výzva zveřejněna na webových stránkách města. Ve lhůtě pro podání nabídek
(do 20. 3. 2020) byly doručeny celkem 2 nabídky. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 1.008.904 Kč bez
DPH. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 20. 3. 2020.
Všechny doručené nabídky odpovídaly požadavkům uvedeným
ve Výzvě výběrového řízení. Pověřená komise provedla jejich hodnocení a sestavila výsledné pořadí, kde jako nejvhodnější nabídka
byla vyhodnocena nabídka s nejnižší podanou nabídkovou cenou.
Jedná se o doručenou nabídku s pořadovým číslem 2 s nabídkovou cenou ve výši 1.124.419 Kč bez DPH a povinné rezervy, tedy
1.481.549,99 Kč včetně DPH a povinné rezervy (121.000 Kč), předloženou uchazečem PROFI KLIMA solution s. r. o., Nademlejnská
1069/24, 19800 Praha, IČ: 0620059.

VZ č. 202000010 – „Rekonstrukce a vybavení odborné učebny
v Základní škole Rokytnice nad Jizerou“
 Výběrové řízení bylo realizováno jako výběrové řízení malého
rozsahu IV. kategorie a zveřejněno na profilu zadavatele města
Rokytnice nad Jizerou a rovněž na webových stránkách města.
Ve stanovené lhůtě byla doručena pouze jedna nabídka a to od
firmy Ing. Martin Kmoníček, Nový Svět 469, 512 46 Harrachov,
IČ: 72758759. Hodnotící komise jmenovaná radou města provedla posouzení a hodnocení nabídek dne 9. 4. 2020 a konstatovala,
že jediná doručená nabídka splnila veškeré požadované náležitosti
a jedná se tak o vítěznou nabídku. Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky a schválila rovněž zadání zakázky č. 20200010
„Rekonstrukce a vybavení odborné učebny v ZŠ Rokytnice nad Jizerou“ firmě Ing. M
 artin Kmoníček, Nový Svět 469, 512 46 Harrachov,
IČ: 72758759, za cenu 1.164.334 Kč včetně DPH.
VZ č. 20200003 – „Realizace nového veřejného osvětlení –
lokalita US6“
 Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo dne 20. 4. 2020 formou Výzvy
k podání nabídky celkem 3 firmy. Současně byla zveřejněna tato Výzva na webových stránkách města. Ve lhůtě pro podání nabídek (do
1. 5. 2020) byly doručeny celkem 3 nabídky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 392.000 Kč bez DPH.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 4. 5. 2020.
Všechny doručené nabídky odpovídaly požadavkům uvedeným
ve výzvě výběrového řízení. Pověřená komise provedla jejich hodnocení a sestavila výsledné pořadí, kde jako nejvhodnější nabídka
byla vyhodnocena nabídka s nejnižší podanou nabídkovou cenou.
Jedná se o nabídku, s pořadovým číslem 1 a nabídkovou cenou ve
výši 299.000 Kč bez DPH (361.790 Kč včetně DPH), předloženou
uchazečem BIMONT s. r. o., České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec, IČ: 47781262. Rada města zadání zakázky schválila.
Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020
 Radě města byly předloženy ke schválení konečné rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020. Tyto byly v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, zveřejněny na úřední desce webových
stránkách města. Po schválení budou zveřejněny na webových
stránkách města. Oproti návrhu byla upravena výše příspěvku zřizovatele podle skutečnosti. Rada města tyto rozpočty schválila.
Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor
– ordinace dětského lékaře
 Rada města byla informována, že byl zveřejněn záměr pronájmu nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy radnice
za účelem zřízení ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.
Po ukončení činnosti ze strany MUDr. Soukupových bylo jednání
s MUDr. Hanou Kubinovou, která o otevření praxe v Rokytnici nad
Jizerou projevila zájem. RM vzala tyto informace na vědomí a schválila uzavření příslušné nájemní smlouvy s MUDr. Hanou Kubinovou
s tím, že provoz bude zahájen od 1. 5. 2020.
Informace o nákladech za zimní údržbu v zimě 2019/2020
 V období zima 2019 – jaro 2024 zajišťuje zimní údržbu komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou společnost AVE CZ
odpadové hospodářství, s. r. o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha
10, IČ: 49356089, provozovna Harrachov ve spolupráci s Drobnými
technickými službami města Rokytnice nad Jizerou. Zimní údržba
probíhá podle schváleného Plánu zimní údržby komunikací.
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 Náklady na zimní údržbu v sezoně 2019/2020:
»» Listopad 2019
144.038 Kč vč. DPH
»» Prosinec 2019
439.185 Kč vč. DPH
»» Leden 2020
546.754 Kč vč. DPH
»» Únor 2020
500.199 Kč vč. DPH
»» Březen 2020
244.532 Kč vč. DPH
»» Celkem:
1.874.707 Kč vč. DPH
 Uvedené ceny obsahují provoz mechanismů, pohotovost, posypové materiály, osazení sněhových tyčí a dispečink. V posypovém
materiálu je zahrnut i materiál, který ze skladu dodavatele odebíraly i Drobné služby města. Náklady za období prosinec 2019, leden
2020, únor 2020, březen 2020 ve výši 1.730.669 Kč vč. DPH byly hrazeny z paragrafu 2212 Silnice, položky 5169 nákup ostatních služeb.
V rozpočtu na rok 2020 je na zimní údržbu vyčleněno 2.300.000 Kč.
Pojízdná prodejna uzenin na Dolním náměstí
 Rada města byla informována, že v současné době projevili zájem
o prodej masa a uzenin na Dolním náměstí formou pojízdné prodejny celkem 3 prodejci. Bylo dohodnuto, že prodej bude umožněn
všem prodejcům za podmínek stanovených v tržním řádu a v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích. Bylo doporučeno, aby
každá z prodejen jezdila v jiný den. Firma Čermák, Frýdštejn bude
dojíždět každý sudý čtvrtek dopoledne, firma Rydval, Zásada každý
pátek odpoledne a zboží firmy Libštát ve středu. Tyto dny ještě mohou být upřesněny nebo rozšířeny po dohodě s prodejci.
Funkční období ředitelky Základní školy,
Rokytnice nad J izerou, okres Semily
 Rada města byla na minulém jednání informována, že k datu
31. 7. 2020 končí 6leté funkční období ředitelce Základní školy
Rokytnice nad Jizerou Mgr. Blance Zemánkové. Podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může v období od 1. února do
30. dubna 2020 zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurz.
Zřizovatel vyhlásí konkurz a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před za-

čátkem lhůty pro vyhlášení konkursu (před 1. únorem) návrh na
jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže
zřizovatel nevyhlásí konkurz a neodvolá ředitele, počíná dnem následujícím konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.
 Rada města po projednání této věci rozhodla nevyužití svého
práva na vyhlášení konkurzu a potvrdila ve funkci ředitelky školy
Mgr. Blanku Zemánkovou na období dalších 6 let.
Žádost o souhlas se zapojením do projektu
„Vzdělávám se společně – MŠ Dolní Rokytnice“
 Radě města byla předložena žádost Mateřské školy, Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jizerou o souhlas se zapojením do projektu
„Vzděláváme se společně – MŠ Dolní Rokytnice“. Jedná se o výzvu
MŠMT č. ISKP14+. Celková částka, o kterou MŠ žádá, je 301.887 Kč.
Částka bude proplacena jednorázově po vydání právního aktu.
Dotace z rozpočtu města 2020 (granty) – schválené žádosti
 Radě města bylo předloženo ke schválení doporučení hodnotící
komise k došlým žádostem o neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2020. Na základě zveřejněné výzvy bylo předloženo 19 žádostí/projektů s celkovým finančním požadavkem na rozpočet města: 220.000 Kč. Žádná ze žádostí
nebyla pro neúplnost nebo nesprávnost vyřazena. Výše a oprávněnost dotace byla posuzována dle hodnotících kritérií Dotačního
programu města Rokytnice nad Jizerou. V rozpočtu města na rok
2020 je pro dotační program vyčleněno 220.000 Kč, přičemž hodnotící komise doporučila poskytnout jednotlivým projektům dotace
v celkové výši 163.000 Kč. Rada města předložený návrh schválila.
Finanční dary
 Rada města schválila uzavření darovací smlouvy na poskytnutí
finančního daru ve výši 2.000 Kč Domovu sv. Josefa v Žirči.

Zastupitelstvo města 27. 5. 2020
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání
 ověřovatele zápisu ve složení Michal Hák a Martin Pozdníček, DiS.
a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou
 zápis z minulého jednání ze dne 4. 3. 2020
 rozpočtové opatření č. 1/2020 a pověřilo Mgr. Denisu Hančovou
provedením schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou pro rok 2020
 účetní závěrku města Rokytnice nad Jizerou za rok 2019
 závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2019 a souhlasilo s celoročním hospodařením města Rokytnice nad Jizerou za rok
2019 bez výhrad
 dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 2013-4042-GU uzavřené mezi
ČMZRB a. s. jako bankou a městem Rokytnice nad Jizerou jako
klientem a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
dodatku
 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 3.600.000 Kč
Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287,
Turnov, IČ: 49295934 na realizaci investiční akce „Rokytnice nad Jizerou – obnova ČOV“ a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice
nad Jizerou v předloženém znění
 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 2.985.000 Kč
Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287,
Turnov, IČ: 49295934 na realizaci investiční akce „Rokytnice nad
Jizerou – BZ ÚS 6“ a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice
nad Jizerou v předloženém znění
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 záměr prodeje pozemkové parcely č. 1244/1 a pozemkové parcely
č. 1243 v k. ú. Dolní Rokytnice za cenu dle cenové mapy 200 Kč/m2
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 850/8 a pozemkové parcely
č. 850/9 v k. ú. Rokytno v Krkonoších za cenu dle 430 Kč/m2
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 3121 a části pozemkové parcely č. 1430/2 v k. ú. Dolní Rokytnice s tím, že z pozemkové parcely
č. 1430/2 bude podél komunikace odměřen pruh o šíři cca 1 metr
a dále odměřen vjezd k sousednímu pozemku. Cena 180 Kč/m2.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 72/6 v k. ú. Dolní Rokytnice za
cenu dle cenové mapy 400 Kč/m2
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 72/4 v k. ú. Dolní Rokytnice za
cenu dle cenové mapy 400 Kč/m2
 uzavření Dohody o závěrečném vypořádání předchozích smluvních ujednání s Bytovým družstvem Rokytnice – Horní Kout, Horní
Rokytnice 668, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 26744864 a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše jejím podpisem
 uzavření Darovací smlouvy na převod vlastnictví přípojek a přístřešku na odpad se Společenstvím vlastníků Horní Rokytnice 667, se
sídlem Horní Rokytnice 667, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 05925371
a Společenstvím vlastníků Horní Rokytnice 668, se sídlem Horní Rokytnice 668, Rokytnice nad Jizerou, IČ: 05926238 a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše jejím podpisem
 uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci se společností Memtech s. r. o., se sídlem: Na Vráži 800, 251 64 Mnichovice, IČ: 28959914
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 uzavření Smlouvy o postoupení Smlouvy o vzájemné spolupráci
a o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o právu stavby s paní
Vlastou Erlebachovou, bytem Horní Rokytnice 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou a panem Jaroslavem Šťastným, bytem Polní 143,
293 06 Bradlec a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy

 uzavření smlouvy, navazující na již uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci, se společností Rokytnice Development s. r. o.,
IČ: 6910521, Na Zlatnici 186/15, 147 00 Praha – Podolí a pověřuje
starostu města jejím podpisem
 podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava střechy objektu čp. 518
v Dolní Rokytnici“ přes Místní akční skupinu „Přiďte pobejt!”, z. s.
v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 z Ministerstva zemědělství
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města k datu 30. 4. 2020
 informace o vyúčtování nákladů na údržbu běžeckých stop v zimní
sezóně 2019 – 2020 a pověřuje radu města dalším jednáním s Městem Harrachov ohledně převzetí a odkupu rolby Pisten Bully 160D
a schválením odkupu tohoto stroje
 informace o jednotlivých dotačních projektech
 zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období
od 17. 2. 2020 do 27. 4. 2020
Zastupitelstvo města souhlasilo:
 ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona s tím, že záměr
rozvoje lyžařského areálu Horní Domky – prodloužení lanové dráhy
A1 je součástí projednávané Změny č. 3 Územního plánu Rokytnice
nad Jizerou

Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 55/6 v k. ú. Rokytno v Krkonoších
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 2354/4 v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou
 ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v úplném znění (dále
jen stavební zákon), pořízení samostatné změny Územního plánu
Rokytnice nad Jizerou na návrh společnosti Spartak Rokytnice a. s.,
IČO: 27495884 týkající se rozvoje lyžařského areálu Horní Domky –
prodloužení lanové dráhy A1

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města,
včetně rozprav a diskusí k jednotlivým bodům,
jsou v plném znění včetně audiovizuálního záznamu ZM
zveřejněny na webových stránkách města:
www.mesto-rokytnice.cz.
Termín následujícího jednání zastupitelstva města
bude včas zveřejněn na úřední desce.

Zprávy z města a městského úřadu
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – CO AKTUÁLNĚ PLATÍ
V současné době již nedošlo k prodloužení nouzového stavu, ale
nadále platí řada mimořádných opatření. Aktuální přehled těchto
opatření naleznete na těchto webových stránkách:
 www.vlada.cz
 https://koronavirus.mzcr.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD – ÚŘEDNÍ HODINY
Informujeme občany, že všechny odbory a úseky již plně fungují
v původních úředních hodinách. Nadále však doporučujeme záležitosti přednostně řešit e-mailem nebo telefonicky.
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí
středa		

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

OTEVÍRACÍ HODINY CENTRÁLNÍ POKLADNY:
pondělí
úterý		
středa		
čtvrtek
pátek		

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 14.30
12.30 – 17.00
12.30 – 14.30
12.30 – 14.30

Nadále upřednostňujeme bezhotovostní platbu! Příslušné platební
údaje vám sdělí pracovníci finančního úseku, pokladny nebo místních
poplatků.
BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ:
 Dodržujete nařízení chození v rouškách a 2 metrové rozestupy!
 Do kanceláří vstupujte jednotlivě po vyzvání.
 Při vstupu do budovy používejte dezinfekci na ruce, která bude
umístěna ve vstupní hale.
 Dodržujte pokyny zaměstnanců úřadu.

ZRUŠENÍ MÍSTA PRO ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ
NA PARKOVIŠTI POD DRUŽBOU
Informujeme občany, že v současné době došlo ke zrušení
 rčeného místa pro odkládání objemnějších větví na parkovišti pod
u
Pensionem Družba, neboť toto místo bude v letošním roce sloužit jako
skládka materiálu pro opravu cesty na Strážník.
V případě, že budete v rámci venkovních prací potřebovat zlikvidovat větve ze stromů a keřů, máte v rámci nakládání s bioodpadem
organizovaným městem následující možnosti:
 menší množství větví do průměru maximálně 5 cm (lépe pouze do
3 cm) je možné vhazovat do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad,
 větší množství větví a větve o větším průměru než 5 cm je možné odkládat na určené místo. Bližší informace k určení místa sdělí
vedoucí Drobných služeb města, Daniel Skrbek (tel. 605 348 466).

ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE ROKYTNICE NAD
JIZEROU ZAHÁJILA PROVOZ OD 1. 5. 2020
MUDr. Hana Kubinová, sestra Lucie Repaská
Provozní doba:
pondělí
čtvrtek

13.00 – 16.00 hodin
7.00 – 12.00 hodin

 Provoz ordinace bude prozatím (v období pandemie) pouze po
telefonické dohodě, tel: 733 553 386, 605 987 617.
 V ostatní dny je možno využít ordinace MUDr. Kubinové v Jilemnici.
 Ordinační dobu naleznete na www.detskylekar-jilemnice.cz,
aktuality/dovolená.
 Prosím rodiče všech pacientů, aby telefonicky nahlásili, zda budou
chtít děti zaregistrovat v této ordinaci, event. nahlásili, kam děti přeregistrovali (karty pacientů budou přeposlány).
 Karty dospělých pacientů (nad 19 let) byly převezeny do Harrachova, kde jsou k vyzvednutí u MUDr. Všetičkové.
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Vážení obyvatelé města Rokytnice nad Jizerou,
dovolte mi napsat úvodník k následujícímu článku, který bude
v Rokytnickém zpravodaji otištěn již po několikáté, jehož název je
„Jak na změnu trvalého bydliště“.
Záměrně oslovuji všechny obyvatele města, ne pouze občany. Rozdíl mezi slovy obyvatel a občan nemusí být na první pohled zřejmý, je
ale významný. Obyvatelem je ten, kdo nějaké území obývá – tedy na
něm tráví určitý čas a má k danému místu vazbu, například tam vlastní
nemovitost nebo podniká.
Občanem je ten, jak je ze slova samotného zřejmé, kdo je součástí
obce. Tímto „bližším spojením“, vznikají občanům práva a povinnosti
ve vztahu ke svojí obci (městu) – tedy společenství lidí, s kterými se buď
pravidelně, nebo jen občasně potkávají a ve své podstatě řeší velmi
podobné problémy.
Každá obec (i velké město je v tomto významu obec) má svoje území, které spravují zvolení občané – a zvolit je mohou opět jen občané
stejné obce. To je jeden z příkladů práv a povinností, jak funguje v České republice místní samospráva – obce „sami sebe spravují“, starají se
o sebe.
Aby se obce o sebe mohly postarat, potřebují k tomu v první řadě
finance. Ve většině případů všechny peníze, které obce na svoje „starání se“ dostávají, jsou od státu. Stát peníze vybírá formou daní od všech
obyvatel a při následném přerozdělování dostanou svůj podíl i obce.
A zde se kruh uzavírá – obce dostanou naprostou většinu peněz od státu podle toho, kolik je v obci přihlášených občanů k trvalému pobytu.
V Rokytnici nad Jizerou žije v současné době 2 624 trvale hlášených
obyvatel. Za posledních 15 let je nás každý rok v průměru o 40 občanů
méně, ale území, o které se místní samospráva musí starat, zůstává

stále stejné. Podle posledních údajů je průměrný příjem obcí v ČR na
1 obyvatele 14.830 Kč.
Pro rok 2020 dostanou všechny obce výrazně nižší podíl z přerozdělovaného balíku státních peněz – podle odhadů obce dostanou až
o 25 % méně, než kolik očekávaly. Pro Rokytnici to znamená snížení
příjmu o přibližně 10 milionů korun.
Tento velice výrazný pokles je mimo jiné způsoben takzvaným
kompenzačním bonusem pro živnostníky, kteří byli zasaženi opatřeními souvisejícími s ochrannou zdraví během pandemie koronaviru.
V Rokytnici nad Jizerou žije mnoho obyvatel, kteří ale nejsou občany našeho města – nemají zde trvalý pobyt. Stejně tak zde podnikají
živnostníci, kteří zde nemají sídlo své firmy – tedy adresu trvalého bydliště mají hlášenou v jiném městě. V Rokytnici ale fakticky žijí a mohou
tak čerpat stejná práva, jako trvale hlášení občané – jezdí po opravených cestách, v zimě mají kolem domu prohrnuto, v noci chodí pod
rozsvícenými lampami nebo jejich děti využívají služeb mateřských
škol nebo Domu dětí a mládeže.
Stát ale dává peníze jiným městům, v kterých naši obyvatelé (prozatím ne občané) využívají mnohem méně „práv“, než v Rokytnici.
Upřímně žádám jménem občanů Rokytnice nad Jizerou všechny naše spoluobčany, kteří v Rokytnici žijí nebo podnikají a cítí
se býti místními, aby zvážili změnu svého trvalého bydliště. Pomůžete nám tak zlepšit finanční příjem našeho (i Vašeho) města
a přitom Vás to bude stát „jenom“ nějaké papírování navíc.
S úctou

Bronislav Patočka, místostarosta

JAK NA ZMĚNU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ?
Změna trvalého bydliště obnáší návštěvu minimálně dvou úřadů
a padesátikorunový poplatek. Pokud ale máte řidičský průkaz, pobíráte důchod nebo podnikáte, proces se protáhne. Na počátku je vyplnění formuláře „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.
Každý občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Je to
adresa, která je pro úřady směrodatná – adresa, kde byste si měli vždy
vybírat poštu a kde doopravdy bydlíte. Místo trvalého pobytu musí být
v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci a který
je označen číslem popisným nebo evidenčním.
AKCE ZAČÍNÁ USTŘIHNUTÍM ROHU OBČANKY
Vaše první kroky povedou na ohlašovnu v místě nového trvalého
pobytu, tj. na obecní úřad, popř. na úřad městské části nebo městského obvodu. Nejdříve navštívíte přepážku, kde vyplníte a podepíšete „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatíte 50 Kč (osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny). Bude vám
ustřižen růžek občanky a vydán prozatímní doklad – žlutá kartička
„Potvrzení o změně trvalého pobytu“, kde máte už uvedenou novou
(ale ještě i starou) adresu.
Novou adresu musíte něčím doložit. Při koupi nemovitosti výpisem
z katastru nebo kupní smlouvou s razítkem katastru nemovitostí. Při
nájmu smlouvou nájemní. Chyba je, pokud koupíte nemovitost
a jdete na magistrát ještě dříve, než jste jako majitelé zapsáni
v katastru. Pokud nemáte trvalý pobyt čím doložit, lze tak učinit úředně ověřeným písemným potvrzením oprávněné osoby o souhlasu
s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Potvrzení se nevyžaduje,
pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu
k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého
pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.
ZMĚNA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DÍTĚTE
Pokud jste vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, tak na
její adresu můžete přihlásit i další osoby. Nejčastěji například
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manžela/manželku a děti. Pak si i oni musí změnit osobní doklady. Při
přihlašování musíte navíc vyplnit souhlas s tím, že ve vaší nemovitosti
budou bydlet i další osoby. Pokud máte vyřízenou dětskou občanku,
tak nezapomeňte dětské doklady přinést, protože i dětské občance
poté ustřihnou růžek a vy musíte zařídit dětem nové doklady.
JE POTŘEBA PRO ZMĚNU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ SOUHLAS
MAJITELE NEMOVITOSTI?
Častým mýtem je, že pro nahlášení trvalého bydliště potřebujete
souhlas majitele nemovitosti, pokud byt nemáte v osobním vlastnictví
a máte ho pouze v nájmu. To ale není pravda. V minulosti byla sice
navrhnuta změna zákona, která počítala se zavedením povinného
souhlasu majitele nemovitosti, ale k novele zákona o evidenci obyvatel
zatím nedošlo. K přihlášení k trvalému pobytu dle zákona 133/2000
Sb. § 6 odstavec 6, potřebujete pouze vyplnit výše uvedený formulář
a předložit důkaz, že nemovitost užíváte. Pokud jste tedy v nájmu,
tak stačí nájemní smlouva.
ŽÁDOST O NOVÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ
Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. Na
jiné přepážce tedy zažádáte o nový občanský průkaz. Poplatek se
neplatí. Nový občanský průkaz bývá k vyzvednutí do 30 dnů. O nové
občanské průkazy musíte zažádat i dětem. Od 1. července 2018 se vydává pouze tzv. e-občanka. Zažádat o ni můžete na kterémkoliv úřadu
obce s rozšířenou působností, standardní doba vydání je 30 dnů, ale
můžete si požádat i o zrychlené vydání za poplatek.
ŘIDIČI SE NEVYHNOU ODBORU DOPRAVY
Jako motorista si na úřad obce s rozšířenou působností nezapomeňte vzít také osvědčení o registraci vozidla (ORV, „malý techničák“) i technický průkaz. Nový řidičský průkaz potřebovat nebudete, pokud se stěhujete v rámci jednoho města či obce. V ostatních
případech je nutné zažádat o nový řidičák. Změnu jakéhokoliv údaje
na řidičáku musíte v novém místě pobytu nahlásit do pěti dní od chvíle, kdy k ní došlo. Správní poplatek v tomto případě činí 50 Kč, v případě expresního vydání řidičského průkazu do 5 dnů je to 500 Kč.

Dopravní odbor musíte navštívit především kvůli změně v registru
vozidel (do 10 pracovních dnů). Zde zaplatíte opět správní poplatek
50 Kč. Jdete vlastně žádat o nový „malý techničák“, který vám bude
vydán už s novou adresou. Do „velkého techničáku“ vám budou doplněny nové údaje. I při stěhování do jiného kraje vám zůstane stará
registrační značka vozidla.
OZNAMOVACÍ POVINNOST ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ
I když od roku 2012 fungují základní registry, ke kterým jsou připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále platí oznamovací
povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musíte tedy do
30 dnů od změny trvalého bydliště tuto změnu své pojišťovně oznámit
bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD – TRVALÝ POBYT VS. SÍDLO PODNIKATELE
Pokud podnikáte, nemusíte změnu adresy trvalého pobytu živnostenskému úřadu hlásit. Údaj si změní živnostenské úřady v rejstříku
živnostenského podnikání samy. Stojí však za upozornění, že adresa
sídla podnikatele zůstává bez ohledu na změnu trvalého pobytu na
původní adrese. V případě, že se mění rovněž adresa sídla podnikatele je nutné novou adresu sídla do 15 dnů nahlásit na jakémkoli
živnostenském úřadě. Změnu provedou na místě a bude vás to stát
správní poplatek 100 Kč. Případně můžete na živnostenském úřadě
stanovit, že vaše sídlo podnikatele vždy má souhlasit s adresou vašeho trvalého bydliště. Příště tak už nemusíte změnu na živnostenském
úřadě hlásit, vše se natáhne z registrů.
FINANČNÍ ÚŘAD VYDÁ ROZHODNUTÍ DLE ZÁKLADNÍCH
REGISTRŮ
U finančních úřadů záleží na tom, zda jste u FÚ registrováni, tj. zda
máte DIČ (daňové identifikační číslo) či nikoliv. Pokud nejste registrováni a přestěhujete se mimo územní působnost stávajícího finančního
úřadu, zašle vám ten původní oznámení o změně, ve kterém uvede
také, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu
bude uložen daňový spis. Pokud jste registrovaným daňovým subjektem a přestěhujete se mimo územní působnost finančního úřadu,
vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem výslovně uvedeným v rozhodnutí přechází
místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.
POBÍRÁTE DŮCHOD? NOVÉ TRVALÉ BYDLIŠTĚ NAHLASTE ČSSZ
Pokud pobíráte důchod prostřednictvím složenky na poště, je třeba
změnu nahlásit nejprve na kterékoliv poště. Ta převede výplatu důchodu na novou poštu dle místa trvalého pobytu a následně změnu ohlásí
i samotné ČSSZ. Jestliže důchod dostáváte na účet, nahlásíte změnu
přímo ČSSZ dopisem s vlastnoručním podpisem (ČSSZ, Křížová 25,
225 08 Praha 5). V něm uvedete rodné číslo a novou adresu. Oznámit
nový pobyt můžete rovněž na formuláři Hlášení změny adresy nebo
jména a příjmení u výplaty důchodu poukazovaného na účet, který je k dispozici ke stažení na stránkách ČSSZ.
NEZAPOMEŇTE SE OZVAT DALŠÍM INSTITUCÍM
Jste-li v evidenci úřadu práce, musíte do 8 dnů od změny adresy
trvalého pobytu tuto změnu příslušnému oddělení úřadu práce nahlásit.
Se změnou trvalého bydliště se ozvěte i dalším institucím, mezi
které patří:
 banky a další finanční instituce, kde máte účty či úvěry
 dodavatelé energií (elektřina, plyn)
 pojišťovny, kde jste pojištěni vy nebo váš majetek
 ošetřující lékaři
 zaměstnavatelé či školy
 pošta (SIPO, televizní a rozhlasové poplatky)
 telefonní operátor atd.

Pravidla pro vydávání povolení
k vjezdu do vybraných míst a částí
města Rokytnice nad Jizerou
V Rokytnici nad Jizerou již řadu let platí omezení vjezdu pro
motorová vozidla do vybraných částí města, které je dáno platnou
obecně závaznou vyhláškou a na ni navazujícími pravidly pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou. Protože od zavedení těchto pravidel uplynula jíž
řada let, a protože na některá z těchto pravidel se s odstupem času
trochu zapomnělo a bývají velmi často porušována, chceme připomenout některé základní principy, které pro omezení vjezdu do
vybraných částí města platí:
 Účelem omezení je regulace provozu v místech, která slouží
k rekreaci, prochází tudy turistické a cykloturistické stezky a často se nachází v ochranném pásmu případně přímo v některé
zóně KRNAP.
 Pravidla umožňují vydání povolení k vjezdu pouze těm osobám,
které prokáží řádný důvod k vjezdu.
 Vydané povolení neopravňuje k odstavení nebo parkování
vozidla v těchto vybraných místech.
Odstavení nebo parkování vozidla ve vybraných místech
je možné pouze na odstavné nebo parkovací ploše, která
byla k tomuto účelu úředně povolena, případně ve stavbách k tomuto účelu určených.
Nejsou-li taková místa k dispozici, lze vydané povolení využít jen k dopravě osob a zavazadel k objektu a neprodlenému odvozu vozidla mimo vyhrazená místa!!!
 Ubytovatelé, jejichž ubytovací zařízení se nacházejí v zónách
s omezením vjezdu motorových vozidel, mají možnost se registrovat do online systému, který jim umožní napřímo vydávat povolení k vjezdu pro své hosty, a to v návaznosti na počet
parkovacích míst, kterými ubytovací zařízení disponuje. Mají tak
možnost zajistit svým hostům povolenky předem a jejich hosté
tak nemusí o povolenku žádat na úřadě nebo v Městském informačním centru.
 V případě, že host, který je ubytovaný v ubytovacím zařízení
v zóně s omezením vjezdu motorových vozidel, žádá o vystavení povolení k vjezdu na MÚ nebo v Městském informačním
centru sám, musí se prokázat potvrzením, dokládajícím, že má
v dané lokalitě zajištěno ubytování (voucher, potvrzení rezervace, emailová korespondence s ubytovatelem…).
Z potvrzení musí jasně vyplývat doba, na kterou je ubytování
poskytováno, a také název a adresa ubytovacího zařízení.
Celé znění pravidel pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou je k dispozici na
webových stránkách města v části „Úřad / Povolení k vjezdu“.
www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/povoleni-k-vjezdu.
Všem hostům, kteří mají zajištěny služby v ubytovacím zařízení, nacházejícím se v zóně s omezením vjezdu motorových vozidel,
doporučujeme, aby se provozovatele ubytovacího zařízení dotázali, jakým způsobem má zajištěno parkování pro své hosty, a jakou
formou jim bude vydáno povolení k vjezdu.
Dodržování výše uvedených pravidel a principů přispěje
k tomu, že místa, kam se všichni rádi vydáváme za odpočinkem a relaxací, zůstanou k těmto účelům i nadále vhodná
a nestanou se jen další frekventovanou komunikací nebo dalším odstavným parkovištěm u supermarketu.
Petr Kadavý – místostarosta
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DOTAČNÍ PROGRAM města Rokytnice nad Jizerou 2020
Přehled podpořených projektů
V rámci dotačního programu města bylo pro rok 2020 rozděleno 163.000 Kč.
Rada města schválila přiznání dotace všem 19 přihlášeným projektům a 1 individuální žádost.
Žadatel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
		

Název projektu

Schválená výše dotace

Hák Zdeněk
Prvovýstup na Nangpai Gosum
Klub důchodců v Rokytnici nad Jizerou
Aby nikdo nebyl sám
Horská služba v Rokytnici nad Jizerou
Kulturně-vzdělávací činnost HORSKÉ SLUŽBY
Hartych Stanislav
RNL 2020 - Rokytnická neregistrovaná liga
Svaz důchodců Vilémov
Aby člověk nebyl ve stáří sám
Alpin klub, TJ Spartak Rokytnice n. J., z. s.
Skialpinistické závody „O dřevěného Krakonoše 2020“
Paraglide Club, TJ Spartak Rokytnice n. J., z. s.
Závod „Vo zlámanou grešli - Memoriál Borka Nechanického“
Oddíl kuželky, TJ Spartak Rokytnice n. J., z. s.
Pronájem kuželny ve Vrchlabí
Lyžařský klub, TJ Spartak Rokytnice n. J., z. s.
Horský běh Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky
ASPV, TJ Spartak Rokytnice n. J., z. s.
Olympiáda dětí a mládeže 2020
Klub českých turistů Rokytnice n. J.
Cykloexpedice 2020 - Vitorazsko a Třeboňsko
Klub českých turistů Rokytnice n. J.
Celoroční turistické akce
SDH Rokytnice nad Jizerou
Hasičský ples
SDH Rokytnice nad Jizerou
Činnost kroužku Mladí hasiči
Myslivecký spolek Hořec Jablonec nad Jizerou
Podpora činnosti Mysliveckého spolku Hořec
Spolek Soví vrch
Dětský tábor Mařenice - zkvalitnění táborového zázemí
Domov důchodců Rokytnice n. J.
Putování s Krakonošem - 6. ročník
Červinka Milan
Nohejbalový turnaj
Svaz paraglidingu, Bečvář Jiří
Hike and Fly Krkonoše
Klub vojáků v záloze Rokytnice nad Jizerou
Provoz a podpora střelnice
CELKEM		

14 000 Kč
10 000 Kč
21 000 Kč
8 000 Kč
11 000 Kč
9 000 Kč
9 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
9 000 Kč
6 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč
9 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč
168 000 Kč

Schváleno radou města dne 27. 4. 2020 usnesením č. 155/2020.

PROVOZNÍ DOBA

Pozvánka na akci

Městského informačního centra
1. 6. – 30. 6. 2020
PONDĚLÍ – PÁTEK

9.00 – 12.00

SOBOTA

9.00 – 13.00

NEDĚLE

zavřeno

13.00 – 17.00

1. 7. – 31. 8. 2020
PONDĚLÍ – PÁTEK

9.00 – 12.00

13.00 – 17.00

SOBOTA

9.00 – 12.00

13.00 – 15.00

NEDĚLE

zavřeno

LETNÍ PŘÍROĎÁK
sobota 15. 8. 2020

FILM / LADYBIRDS
Odpoledne pro děti i dospěláky
s písničkami, opékáním,
oblíbenou kapelou Berušky
a letním kinem.

KRKONOŠSKÁ
KUCHYNĚ
sobota
25. 7. 2020
KRKONOŠSKÁ DECHOVKA

VzHáčka NABOSO
ŠTĚPÁN VRÁNA
Den plný zábavy, hudby,
dobrého jídla a pití
a krkonošských specialit

dolní náměstí,

Rokytnice nad Jizerou
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Znovuotevření věže radnice
Od května se pro veřejnost opět otevírá věž rokytnické radnice.
V půdních prostorách před vstupem do věže je umístěna výstava
historických fotografií Rokytnice nad Jizerou.
Otevírací doba věže je následující:
pondělí – pátek
sobota

9.00 – 17.00 hodin
dle otevírací doby Městského informačního centra

Vstup do věže je zpoplatněn a výše vstupného činí 40 Kč na osobu. Vstupné je vybíráno pomocí mincovního automatu umístěného
u vstupu do půdních prostor radnice. Držitelé karty hosta Rokytnice PLUS a držitelé karty občana mají vstup zdarma. K tomu je ale
třeba vyzvednout si v městském informačním centru žeton, který lze
následně použít v mincovním automatu. Vstup je omezen max. pro
10 osob.

Výstava historických fotografií
Oprava a zpřístupnění radniční věže umožnilo využít nevšední
vnitřní prostor podél dřevěné lávky k stálé expozici obrazů s historickými fotografiemi Rokytnice nad Jizerou a blízkého okolí.
Výstava nás provede historií i současností města, zavede nás na zajímavá místa i nejvýznamnější výletní cíle. Nejstarší fotografie pořídil
už na konci 19. století pan Rudolf Housa. Sběratelem jeho vzpomínek
a starých fotografií byl Miroslav Kubát, který sám fotografoval a dokumentoval zdejší život a přírodu celých Krkonoš. Díky nim se dochovaly
cenné vzpomínky i naší generaci.
Rokytnické děti a mládež pak v roce 2018 zachytily proměny našeho
města v průběhu sta let a vznikla tak barvitá expozice, která vás vtáhne
k poznávání zdejších zajímavostí a krás.

VHS TURNOV informuje
Snížení ceny vodného a stočného od května 2020
– úprava sazby DPH
Vodohospodářské sdružení Turnov vyhlašuje cenu vodného a stočného jednou ročně, a to vždy k 1. lednu daného roku. Za 1000 litrů dodávky pitné vody a za její odkanalizování a vyčištění platili od 1. ledna
odběratelé na území VHS Turnov 113,16 korun včetně DPH.
Od 1. 5. 2020 však došlo ke změně výše sazby DPH z 15 % na
10 %. Proto od 1. května 2020 klesla cena vodného a stočného
o cca 5 Kč na 108,24 Kč včetně DPH/m3. Pokles ceny pro obyvatele
– neplátce DPH – přinesl dokonce nižší cenu vodného a stočného, než
která platila na území svazku v roce 2019.
„Tato částka se často redukuje na jediné číslo s jedním jednoduchým
popisem - „cena vody“. Je důležité si uvědomit, že se jedná ve skutečnosti
o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak

Cena 2020
včetně porovnání

k 1. 1. 2019
Kč vč. DPH 15 %

z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do desítek tisíc objektů, z nich pak
odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu,
je náročný a nákladný proces“ vysvětluje ředitel svazku VHS Turnov
Ing. M
 ilan Hejduk.
VHS Turnov jako vlastník vodárenské infrastruktury a provozní
společnost SčVK, a. s. se společně starají o 720 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí a o 190 objektů na obou sítích, jako jsou
úpravny vod, čistírny odpadních vod, vodojemy a podobně. Z nich je
zásobeno pitnou vodou 45 tis. obyvatel na území VHS Turnov.
Při stanovení vodného a stočného se již od založení řídí svazek obcí
těmito zásadami: získat z prostředků vodného a stočného maximální
podíl na obnovu a rozvoj zanedbaného vodohospodářského majetku,
dodržení sociální únosnosti, solidární cena na celém území a zodpovědný a transparentní přístup řádného hospodáře.

k 1. 1. 2020
Kč bez DPH

k 1. 1. 2020
Kč vč. DPH 15 %

k 1. 5. 2020
Kč bez DPH

k 1. 5. 2020
Kč vč. DPH 10 %

Voda pitná (vodné)

55,38

49,51

56,94

49,51

54,46

Voda odkanalizovaná (stočné)

53,42

48,89

56,22

48,89

53,78

Celkem

108,80

113,16

108,24

9

Krkonoše – svazek měst a obcí

Krkonošské
cyklobusy
po sedmnácté
U borovice
670

V sobotu 30. května 2020 zahajují, v koordinaci Svazku Krkonoše, Krkonošské cyklobusy 17. ročník dopravní obslužnosti v nejvyšších českých horách a jejich podhůří.
V letošní letní sezoně budou přepravovat cyklisty s koly i turisty od 30. 5. do 28. 9. 2020.
Informační středisko Správy Krkonošského národního parku
Das Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Krkonoše
The Information Centre of the Krkonoše National Park Administration
Turistické informační centrum
– Tourist Information Centre – Tourist Information Centre

 Červen: víkendy. Červenec a srpen: denně. Září: čtvrtky.
 Linka Hradec Králové – Vrchlabí – červen, září: sobota,
červenec, srpen: sobota, čtvrtek a svátky.

Informace naleznete dále na autobusových nádražích, v krkonošských informačních centrech, v recepcích spolupracujících hotelů,
Informace o spojích IREDO
pensionů, na www.krkonose.eu, www.holidayinfo.cz, na webech do(Královéhradecký kraj):
pravců, na IDOS.cz.

+420 491 580 333 ,+420 774 076

Lanová dráha – Seilbahn – Cableway

Plánované uzavírky komunikací na www.krkonose.eu, kde budou
Železnice – Eisenbahn – Railway
Jízdní řády Krkonošských
cyklobusů zařazených do dopravní
Informace obo spojíchzveřejněna
IDOL (Liberecký
kraj):
i další
aktuální upozornění.
Hraniční přechod – Grenzübergang – Border crossing
služnosti Libereckého
Královéhradeckého
+420 704 702 000
Hraniční přechodi pro
pěší – Für Fußgänger – For pedestrians kraje a finančně podpoKlášterská Lhota
řených Libereckým a Královéhradeckým
krajem, budou vyvěšeny na
Časy příjezdů a odjezdů autobusů nejsou orientační. Stává se, že při
6
autobusových zastávkách cyklobusů.
větším počtu cyklistů trvá nakládání kol déle, a tak se odjezd ze zastávky
pozdrží. Proto na přestupových místech na sebe autobusy čekají.

25 ×

Platí tarif IREDO/IDOL

16.25
16.27
16.29
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.45
16.50
16.55
17.14
17.19
17.24
17.29
17.30
17.33
17.45
17.47
17.53
18.00
18.05
18.15
18.18
18.25
18.29
18.34
18.40
18.47
18.50
18.52
18.55
19.00
19.02
19.05
19.08
19.11
19.15
19.18
19.22
19.30
19.45

Harrachov, aut. nádr.
Harrachov, centrum
Harrachov, sklárna
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Kořenov, odb.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, žel. st.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, odb.
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Rokytnice n. Jiz., Vilémov
Rokytnice n. Jiz., host. U Kroupů
Rokytnice n. Jiz., náměstí
Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice
Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb.
Jablonec n. Jiz., H. Dušnice, Rezek
Vítkovice, kostel
Vítkovice, hotel Praha
Vítkovice, škola
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
Benecko, Dolní Štěpanice, u mostu
Benecko, Štěp. Lhota, Prakovice
Benecko, Skalka; Obecní úřad
Benecko, Hotel Kubát
Vrchlabí, Bucharova
Vrchlabí, nám.
Vrchlabí, autobusové nádraží
Lánov, křižovatka
Černý Důl, Čistá, křiž.
Černý Důl,nám.
Janské Lázně, Hofmanova bouda
Janské Lázně, Zátiší lanovka
Janské Lázně, Lesní Dům
Svoboda n. Úpou, hotel PROM
Svoboda n. Úpou, aut. st.
Svoboda n. Úpou, Maršov I
Horní Maršov, most
Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa
Pec p. Sněžkou, Vel. Úpa, náměstí
Pec p. Sněžkou, aut. stanice
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

11.10
11.03
11.01
10.58
10.57
10.56
10.55
10.52
10.51
10.50
10.39
10.35
10.30
10.25
10.20
10.15
10.07
10.05
10.01
9.50
9.45
9.42
9.35
9.30
9.20
9.17
9.15
9.03
8.58
8.53
8.46
8.44
8.41
8.37
8.35
8.30
8.25
8.17
8.13
8.10
8.05
8.01
7.55
7.45

Bílá Tře

20.00
19.51
19.49
19.46
19.45
19.44
19.43
19.42
19.41
19.40
19.33
19.30
19.25
19.22
19.17
19.12
19.07
19.05
19.01
18.55
|
18.42
18.36
18.33
18.23
18.20
18.17
18.11
18.05
18.00
17.53
17.50
17.48
17.45
17.43
17.39
17.35
17.30
17.25
17.20
17.13
17.08
17.00
16.50

Radiostop – zastávky v Kořenově jsou obsluhovány poptávkově.  – Pro nástup volejte 1 h. před
příjezdem autobusu na 704 702 000.
– přestup pouze pro pěší
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Kromě linky z Jilemnice na Horní Mísečky (kde se kola ukládají uvnitř
MILETÍN
V červnu
jede každoujsou
So a všechny
Ne, v červenci
a srpnu denně,
v září Čt,přívěsy
So, Ne a pro
svátek.
autobusu)
cyklobusy
vybaveny
kola. Přívěsy
uvezou 20–35 kol a v autobuse se přepraví 45–55 osob. Jako jediný
HOŘICE
Upozornění: V případě hezkého počasí a velkého množství turistů může být autobus opožděn.
cyklobus bude v provozu až od 6. 6. 2020!
V přestupových místech na sebe spoje čekají maximálně 10 minut.
Milovice
Pro většíoskupinu
cykloturistů
není
možné
v lince
Informace
spojích IDOL
(Liberecký kraj):
+420
704 702
000 rezervovat místa.
Lzeo objednat
zvláštní autobus.
Informace
spojích IREDOcelý
(Královéhradecký
kraj): +420 491 580 333 ,+420 774 076
Elektrokola jsou přepravována, musí však mít pro přepravu odmontovánu baterii a kolo si musí cyklista naložit sám. Je zřejmé, že
pracovní dny Po–Pá – od 1. 7.–31. 8. 2020 a 3., 10., 17., 24. 9./2020
Vzhledem k plá
starší lidé mají s naložením jistý problém, proto je třeba si v kolektivu
6
Sobota – 30. 5.–28. 9. 2020
mohou být sp
vypomoci.
Neděle a svátek – 30. 5.–28. 9. 2020
Krkonošské cyklobusy zajíždí do míst, kde není jiná hromadná doprava, jsou zařazeny do dopravní obslužnosti. Zastavují tedy na více
(např. Vítkovice v Krkonoších
15 × – kostel). Na
Platí přímých
tarif IREDO linkách
Platí tarif zastávkách
IDOL
docházelo k souběhu s jinými linkami, a proto bylo6 třeba vymyslet
8.20 9.50 14.40 Jilemnice, autobusové nádraží
11.35 16.05
jinou trasu, aby byl souběh vyloučen.
Proto cyklobus8.25
jezdí např.Úpice,
přesmost II. odbo
8.22 9.52 14.42 Jilemnice, Hrabačov
11.30 16.00
8.27
Úpice, most F. L. Rieg
Rezek.
8.25 9.55 14.45 Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
11.28 15.58
8.29
Úpice, Veselka
8.27 9.57
14.47 Benecko, Dolní
Štěpanice, u mostu
11.25 15.55
8.31 B a vrátit
Suchovršice,
Doporučujeme
naplánovat
cyklovýlet
z bodu A do bodu
se záv.
8.28 9.58 14.48 Benecko, Dolní Štěpanice, host. U Šmídů 11.24 15.54
8.35
Suchovršice, Lhotka
jiného
nástupního
výlety
nalez8.31 zpět
10.01 z 14.51
Jestřabí
v Krk., Křížlice, místa.
myslivna Doporučené
11.21 15.51 cyklovýlety
8.37
Trutnov, Bohuslavice
8.33 nete
10.03 na
14.53
Jestřabí v Krk., Křížlice, hostinec
11.19 15.49
www.krkonose.eu.
8.39
Trutnov, Bohuslavice
KRKOBUSY-A3-260520

.qxp_KRKOBUSY-A3-0
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CYKLOVÝLET DO JIZEREK

50% 50% 50% 50%

7.00
7.02
7.05
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.20
7.25
7.30
7.45
7.50
7.55
8.02
8.05
8.09
8.25
|
8.32
8.38
8.42
8.55
8.57
9.10
9.14
9.20
9.27
9.33
9.35
9.38
9.42
9.50
9.53
9.58
10.03
10.08
10.15
10.20
10.25
10.33
10.50

Mostek

Kuks

Z VRCHLABÍ DO HRADCE KRÁLOVÉ

Do Vrchlabí využijete cyklobus,
odjezd z Hradce Králové v
7.00 hod. Přímo
u autobusového nádraží na kruhovém
objezdu se napojíte na Labskou
která vás podél řeky Labe dovede
cyklotrasu 2,
až do Hradce Králové. Cestou
si můžete prohlédnout
historickou přehradní nádrž
Les Království, navštívit ZOO
Dvůr Králové s největší
kolekcí afrických zvířat v Evropě,
v Jaroměři historický pevnostní
areál Josefov, či
barokní areál Kuks. Z Kuksu vede
nově vybudovaná Labská cyklostezka
Hradce Králové. Z Kuksu můžete
přes Smiřice do
využít cyklobus zpět do Vrchlabí
v 16,55 hod.
Délka trasy: 73 km

RÝCHORSKÝ SJEZD

Od budovy nádraží ČD v Kořenově
vyrazíte po
cyklotrase 22 východním směrem
na Jilemnici. Po
cca 1,2 km sjezdu odbočíte vlevo
do Martinského
údolí na cyklotrasu 17 Greenway
Jizera. Na rozcestí u
Bukovce se opět napojíte na
cyklotrasu 22, kde
odbočíte vpravo a přijedete
do osady Jizerka.
Pokračujete dále po cyklotrase 22
a cca 1,2
Smědavou odbočíte vlevo na Promenádní km před
cestu, po
které se vrátíte zpět na rozcestí
pod Bukovcem.
Napojíte se vpravo opět na cyklotrasu
22, po které
dojedete do Horního Polubného.
Po silnici pokračujete
do Kořenova a Příchovic, kde
odbočíte vlevo
a napojíte se na cyklotrasu K3A,
po které dojedete
k mostu na Mýtě (odjezd autobusu
16.41 h).
Příchovice – rozhledna Járy
V Příchovicích můžete navštívit
Cimrmana
areál U Čápa s restaurací a rozhlednou Járy Cimrmana
a rozhlednu Štěpánku, tyčící se
nad obcí Příchovice.
Délka trasy: 31 km

DLOUHÝ SJEZD Z ČERTOVY

HORY DO HRABAČOVA

Z Harrachova vyjedete sedačkovou
lanovkou na Čertovu horu. Cyklotrasou
Janovy skály, nad Studenovem
K4 pojedete okolo
směrem na Ručičky a stoupáte
na Dvoračky. Cestou se
pokocháte nádhernými výhledy
do kraje. Opatrně sjedete prudkým
klesáním po K1A do Sedla
pod Dvoračkami a cyklotrasou
K6 (Vlčí cesta) sjedete až na
Rezek. Po asfaltové silnici
cyklotrasou 22 sjíždíte přes Roudnici
nad
pohled na masív Žalého s rozhlednou Křížlicemi. Vlevo vás upoutá nezapomenutelný
Žalý
a Beneckem. Na křižovatce U
Skálů můžete

VÝLET MOSTEK–PECKA –MILETÍN

Z Mostku se vydáte po cyklotrase
4086 přes Horní Brusnici,
kde
odbočíte na trasu 4096 směr
Pecka. Na Pecce můžete navštívit
hrad z roku 1322 s mučírnou,
černou kuchyní a dalšími
zajímavými expozicemi. Po prohlídce
pokračujete dál po cyklotrase 4137
do Miletína. Zde je nově otevřena
naučná stezka K. J. Erbena (5 km),
při které můžete navštívit jeho
rodný dům (tel. 733 305 554),
hrad Pecka
muzeum Českého amatérského
divadla a ochutnat místní specialitu
„miletínské modlitbičky“.
K návratu můžete zvolit dvě varianty:
A: Po cyklotrase 4086 zpět přes
Zvičinu na Mostek (odjezd cyklobusu
směr Vrchlabí 17.21
hod. nebo do Hradce Králové 19.00
hod.) (cca 35 km).
B: Po cyklotrase 4086 pokračujete
do města kamenné krásy Hořic
v Podkrkonoší a dále
po cyklotrase 4085 přes Velký
Vřešťov do Žirče. Zde se napojíte
na cyklotrasu 24 směr
Kuks (odjezd cyklobusu směr
Vrchlabí 16.55 hod.) (cca 53 km).
Délka trasy: 35–53 km

8.35 10.05 14.55 Vítkovice, SEBA
11.17 15.47
8.43
Trutnov, Poříčí, rozc.
8.36 10.06 14.56 Vítkovice, Obecní úřad
11.16 15.46
8.45
Trutnov, Poříčí,nám.
8.37 10.07
14.57 každého
Vítkovice, škola
11.15 15.45 na webových
Ceník
dopravce je zveřejněn
stránkách.
8.51
Trutnov, Náchodská
8.39 10.09 14.59 Vítkovice, hotel Praha
11.11 15.41
počítána
ujetých km. Kolo
2015.39
Kč. Pes je v přepravním
řádu Polská
|
Trutnov,
8.41 Cena
10.11 je
15.01
Vítkovice, dle
myslivna
11.09
9.05 9.05
Trutnov, aut. nádr.
8.42 dopravců
10.12 15.02 povolen,
Vítkovice, hotel
Skála 50 % ceny11.08
15.38
platba
jízdného.
9.10
9.10
Trutnov, Hor. St. Měs
8.46 10.16 15.06 Vítkovice, Dolní Mísečky
11.05 15.35
9.13
9.13
Trutnov, Hor. St. Měs
9.00 10.25 15.15 Vítkovice, Horní Mísečky
11.00 15.30
9.10 | TIP: | Vítkovice, Zlaté návrší
|.
|
9.15
9.15
Mladé Buky, SPŠ a S
9.16
9.16
Mladé Buky, Faltisova
kanál
videa
– pouze Na
pro pěší youtube -jede
od 6.6..2020Krkonoše Svazek - najdete inspirativní
9.18
9.18
Mladé Buky, MŠ
z 15 tras po celých Krkonoších.
9.20 9.20
Mladé Buky, ZŠ
9.25 9.25
Svoboda n. Úpou, au
9.27 9.27
Svoboda n. Úpou, Ma
40 ×
Platí tarif IREDO
9.30 9.30
Horní Maršov, most
6
9.32 9.32
H. Maršov, Temný Dů
8.01 9.15
Vrchlabí, aut. nádraží 9.00
12.25 13.00
9.35 9.35
H. Maršov, Temný Dů
8.04 9.20
Vrchlabí, náměstí
8.54
12.
1
9
12.54
ů
us
át cyklob
|
|
Pec p. Sn., Velká Úpa
a plak8.50
8.09 9.25 Jízdn
Vrchlabí,
rozc. Strážné
12.15 12.50
í řády
9.40 9.40
Pec p. Sn., Velká Úpa
ké
ta
a
8.13 9.30
Vrchlabí, Herlíkovice
8.47
12.
1
2
12.47
arm
spozici zd8.44
|
|
Pec p. Sn., Velká Úpa
kŠp.di
8.17 9.35
Mlýn, Volský Důl
12.09 12.44
9.45 9.45
Pec p. Sn., aut. st.
ickém 12.07 12.42
tn8.42
8.19 9.37
Šp. Mlýn,vBártlova
lávka
roky
|
|
Pec p. Sn., Velká Úpa
m
8.22 9.40
Šp. Mlýn, Michlův Mlýn 8.39
12.04
12.39
ní
ač
rm
fo
in
9.50 9.50
Pec p. Sn., Velká Úpa
kém 8.37
tsLabská
M
8.24 9.45
Šp.ěs
Mlýn,
12.02 12.37
9.53 9.53
Pec p. Sn., Velká Úpa
. 11.55 12.00 12.35
ru10.50
8.25 10.00 11.00 Šp. Mlýn, aut. st.cent8.35
|
|
H. Maršov, Temný Dů
10.04 11.04 Šp. Mlýn, u hřiště
10.48 11.53 11.53
10.00 10.00
Dolní Malá Úpa, Spál
10.06 11.06 Šp. Mlýn, Dívčí lávky
10.46 11.51 11.51
10.05 10.05
Horní Malá Úpa, u do
10.08 11.08 Šp. Mlýn, Medvědí kol., rozc. 10.4411.49 11.49
10.10 10.10
Horní Malá Úpa, Po
10.10 11.10 Šp. Mlýn, Davidova b., rozc. 10.42 11.47 11.47
10.15 11.15 Šp. Mlýn, Jelení boudy, rozc. 10.38 11.43 11.43
10.22 11.22 Šp. Mlýn, Malý Šišák
10.32 11.37 11.37
10.25 11.25 Šp. Mlýn, Špindlerovka
10.30 11.35 11.35
Z Horní Malé Úpy se po cyklotrase
K24 vydáte do Dolní Malé Úpy.
U kostela odbočíte vlevo
na cyklotrasu K1A a budete stoupat
na Cestník. Tato trasa je známá
jako Cesta bratří
Čapků. Kolem Lysečinské boudy
a přes Horní Albeřice nás cesta
dovede k Rýchorskému
kříži, kde pokračujete na Rozcestí
Kutná a k Rýchorské boudě. Zde
se můžete občerstvit
a pokochat se krásným výhledem.
Po cyklotrase K26 se vydáte
jižním směrem přes
Rýchory, objíždíte staré zlaté doly
a zastavíte se na Lesní plovárně
Sejfy a pokračujete do
Antonínova Údolí. Zde odbočíte
vlevo na cyklotrasu K26A a sjedete
do Svobody nad Úpou.
Cyklobus směrem do Harrachova
odjíždí 17.43 hod.
Délka trasy: 26 km

ZE ŠPINDLEROVA MLÝNA PŘES

BENECKO

DO VRCHLABÍ
Ze Špindlerova Mlýna vyjedete
lanovkou na Medvědín, po cyklotrase
K13A sjedete na
horskou silnici. Chcete-li vyšlapat
k mohyle Hanče a Vrbaty na Zlatém
návrší, odbočíte
vpravo, jinak sjíždíte vlevo na
Horní Mísečky (občerstvení Jilemnická
bouda nebo Stopa
v lyžařském běžeckém areálu).
Cyklotrasou K10 sjedete na
rozcestí Na Rovince
(občerstvení). Po cyklotrase K13
můžete pokračovat na Benecko,
nebo vystoupat po
cyklotrase K10 přes Janský
vrch na rozhlednu Žalý a
pokochat se krásným
panoramatickým rozhledem do
kraje, ale i na hory. Z Benecka
sjedete po silnici do
Vrchlabí nebo do Jilemnice–Hra
bačova, kde můžete nastoupit
na
cyklobus.
Délka trasy: 19 km

Žalý

Špindlerův Mlýn

KRAKONOŠOVY KRKONOŠE A P

ODKRKONOŠ Í
Nejvyšší české hory ztělesňuje
dominantní mýtická postava
– Krakonoš – pán hor. Přítomnost
Krakonoše vnímáme v každém,
i tom nejzapadlejším koutku
Krkonoš.
Krakonoš mezi námi nežije sám.
Má skupinku přátel. Ptáčka
Sojku,
maminku Hančí a Pana lesního.
Seznamte se s Pohádkovými
Krkonošemi a Podkrkonoším
.

www.pohadkove.krkonose.eu

Všechny schválené cyklotrasy
jsou uvedeny v cykloturistickna území Krkonošského národního parku a podhůří
ém propagačním materiálu,
v informačních centrech v Krkonoších
který
a ke stažení na www.krkonoje k dostání
se.eu.

Upozornění:

V případě hezkého počasí a velkého
množství turistů může být autobus
opožděn. Další
tipy na výlety na kole i pěšky, informace
o ubytování a probíhajících akcích
získáte na aktuálních webových
v Krkonoších
stránkách www.krkonose.eu

Využijte pohodlí lanovek:

Kolo jede zdarma

Hnědý vrch – Pec pod Sněžkou
Portášky – Velká Úpa
Medvědín – Špindlerův Mlýn
Svatý Petr – Špindlerův Mlýn
Černá hora – Janské Lázně
Žalý – Herlíkovice u Vrchlabí
Horní Domky – Rokytnice
Čertova hora – Harrachov
Kolo 90 Kč

jízda směrem nahoru
dospělí

150
150
300
300
200
120
150
150

děti

110–130
110–130
210–240
210–240
140–170
80–100
90–110
90–120

Na území Krkonošského národního
parku mohou cyklisté jezdit
cyklotrasách. Tím, že
pravidlo budete dodržovat, pouze po oficiálních
krkonošskou přírodu i pro toto
uchováte vzácnou
vaše děti.

odbočit vpravo a sjet do Víchové
nad Jizerou,
nebo pokračovat rovně do Dolních
Štěpanic
a dále do Hrabačova.
Délka trasy: 24 km

SJEZD POD LIŠKOU S KRÁSNÝMI
VÝHLEDY

Nad Křížlicemi

Z Janských Lázní na Černou horu
vyjedete kabinovou lanovkou.
Cyklotrasou K19A kolem
Černé boudy dojedete k cyklotrase
K1B, k první cyklistické naučné
stezce, po které se
vydáte vlevo. Po cca. 2 km
se opět napojíte na K19B. Dále
budete pokračovat po
cyklotrasách K19C, K1B a budete
míjet Kolínskou boudu a dojedete
boudám. Zde odbočíte vpravo
až k Tetřevím
na cyklotrasu K18, po které dojedete
nad Lahrovy boudy.
Odbočíte vlevo na cyklotrasu K1A
a sjedete k Hříběcím boudám.
Z Hříběcích bud můžete
pokračovat do Vrchlabí:
A. Do Lánova se vydáte po cyklotrase
K1B, na křižovatce před Hříběcími
boudami odbočíte
vlevo a pokračujete po K1B
ke Kotelské
boudě u které odbočíte vpravo
na cyklotrasu
K1D a přes Dolní Dvůr dojedete
až do Horního
Lánova. V Horním Lánově u kravína
odbočíte
vpravo na cyklotrasu 4301, po
které dojedete
do Vrchlabí. (32 km)
B. Do Strážného pokračujte
po cyklotrase
K1A a dále do Vrchlabí sjedete
po silnici.
(25 km)
Délka trasy: 25–32 km
Dolní Dvůr

OKRUŽNÍ JÍZDA V OKOLÍ JILEMNICE

Do Jilemnice můžete přijet
cyklobusem,
vlakem nebo také autem, jelikož
se jedná
o okruh se startem i cílem
v Jilemnici.
Z náměstí vyjedete po cyklotrase
22 směrem
na sever. Za kruhovým objezdem
U Labutě
odbočíte vpravo na cyklotrasu
4207, po které
pokračujete okolo rodného domu
Bohumila
Hanče přes Hrabačov, Valteřice
do Horní Martinický rybník
Branné (Harrachovská hrobka
sv. Kříže,
zámek s muzejní expozicí „Život
pod horami“). U zámku odbočíte
vpravo na cyklotrasu 4206,
po které přes Martinice v Krkonoších
(naučná stezka U mlýna, železniční
v Krkonoších) dojedete do Jilemnice
stanice Martinice
pod Kozinec. Zde odbočíte vpravo
a po cyklotrase 4207
přes Kozinec a následně 22 se
vrátíte na náměstí v Jilemnici
(Krkonošské muzeum, hodiny
na radniční věži).
Délka trasy: 25 km

PUMTRACK:
Koštálov, Vrchlabí, Harrachov,
Lázně Bělohrad, Trutnov,
Mladé Buky
SINGELTREK
Benecko
BIKE PARK
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
Rokytnice n. Jiz. – Horní Domky
Pec pod Sněžkou – Hnědý vrch
Trutnov Trails – Lhotecká, Trutnov

Benecko – singeltrek

Informační centra

Strážné – Informační centrum
Strážné
Vrchlabí – Regionální TIC Krkonoše
543 52 Strážné 129
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 734 621 861, info@strazne.eu
Tel.: 499 405 744
Svoboda n. Úpou – Turistické informační
info@krkonose.eu
centrum
náměstí Svornosti 527
Černý Důl – Turistické informační
542 24 Svoboda n. Úpou
Úřad městyse 48, 543 44 Černý centrum
Tel.: 499 871 167, info.marsov@se
Důl
znam.cz
Tel.: 499 429 618
Špindlerův Mlýn – Turistické informační
infocentrum@cernydul.cz
Svatopetrská 173, 543 51 Špindlerův centrum
Harrachov – Turistické informační
Mlýn
centrum Tel.: 499 523 656
Centrum 150, 512 46 Harrachov
tic@mestospindleruvmlyn.cz
Tel.: 481 529 600
Trutnov – Turistické informační
tic@harrachov.cz
Krakonošovo nám. 72, 541 01 centrum
Horní Maršov – IC Veselý výlet
Trutnov
Tel.: 499 818 245
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov,
info@ictrutnov.cz
Tel.: 499 874 298
info@veselyvylet.cz
Vítkovice v Krk. – Informační
centrum
512 38 Vítkovice v Krkonoších
Hostinné – Informační centrum
243
Tel.: 481 582 730
Náměstí 70, 543 71 Hostinné
obec@vitkovicevkrk.cz
Tel.: 499 404 746
infocentrum@muhostinne.cz
Vrchlabí – Návštěvnické centrum
nám. Míru 223, 543 01 Vrchlabí KRNAP
Janské Lázně – Informační
centrum
Tel.: 499 421 474
Černohorská 265, 542 25 Janské
Lázně
hic@krnap.cz
Tel.: 499 875 186
info@janskelazne.cz
Vysoké nad Jizerou – Městská
knihovna
a infocentrum
Jilemnice – Informační centrum
512 11 Vysoké nad Jizerou 165
Masarykovo nám. 140, 514 01
Jilemnice
Tel.: 481 540 278
Tel.: 481 541 008
knihovna@vysokenadjizerou.cz
info@jilemnice.cz
Žacléř – Turistické informační
Kořenov – Informační centrum
Jizerky pro Vás
centrum
Rýchorské nám. 10, 542 01 Žacléř
468 49 Kořenov 480
Tel.: 499 739 225
Tel.: 725 805 266
muzeum@zacler.cz
ic@jizerkyprovas.cz
Lánov – Venkovské infocentrum
mikroregionu Hořice – Městské informační centrum
Prostřední Lánov 39, 543 41
Nám. Jiřího z Poděbrad 3
Lánov
Tel.: 499 432 083
508 01 Hořice v Podkrkonoší
infocentrum@lanov.cz
Tel.: 492 105 432
infocentrum@horice.org
Malá Úpa – Informační centrum
Horní Malá Úpa 129, 542 27
Dvůr Králové n. L. – Městské informační
Malá Úpa
centrum
Tel.: 499 891 112,
Nám. T. G. Masaryka 2
info@malaupa.cz
544 17 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 321 742
Pec pod Sněžkou – Infocentrum
Turista
info@mudk.cz
542 21 Pec pod Sněžkou 337
Tel.: 499 736 280
TIC Kuks
turista@turistapec.cz
Kuks 72, 544 43 Kuks
Tel.: +420 499 422 423
Pec pod Sněžkou – Městské
IC Veselý výlet info@zkuskuks.cz
542 21 Pec pod Sněžkou 196
Tel.: 499 736 130
Miletín – Turistické informační
info@veselyvylet.cz
Městský dvůr 400, 507 71 Miletíncentrum
Tel.: 725 081 056
Rokytnice nad Jizerou – Informační
centrum infomateridouska@miletin.cz
Horní Rokytnice 197, 512 44
Rokytnice n. Jiz.
Tel.: 481 522 001
Hradec Králové – Informační
centrum
infocentrum@mesto-rokytnice.c
Eliščino nábřeží 626, 500 02
z
Hradec
Tel.: 495 453 270, info@hkinfo.cz Králové

C MY K

TURISTICKÝ AUTOBUS NA ZLATÉ NÁVRŠÍ
V letošním letní sezóně bude nejen pro návštěvníky Západních Krkonoš velkým potěšením velké posílení autobusového spojení na Zlaté
návrší. Došlo jak k přidání spojů, tak k prodloužení každodenního provozu, a to již od soboty 6. června až do 28. září 2020. Zde přikládáme
výňatek z jízdního řádu a to pouze směrem z Harrachova na Zlaté návrší. Autobus také jezdí samozřejmě opačným směrem. Kompletní jízdní
řád k dispozici v Městském informačním centru nebo na stránkách www.busline.cz nebo www.rokytnice.com.
TPZ
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Tč

1

od Harrachov,,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xHarrachov,,Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xHarrachov,,Hábův most . . . . . . . . . . . . . .
 xHarrachov,,sklárna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 xHarrachov,,centrum . . . . . . . . . . . . . . . . .
↓ xHarrachov,,u Ducha hor . . . . . . . . . . . . . .
př
7 — Harrachov,,aut.nádr., stan.1 . . . . . . . . .
od
8  xHarrachov,,sklárna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9  xHarrachov,Nový Svět,u Motejlků . . . . . . . .
10  xHarrachov,Nový Svět,pila . . . . . . . . . . . . .
11  xHarrachov,Nový Svět,Na mýtě . . . . . . . . .
12  xRokytnice n.Jiz.,Vilémov . . . . . . . . . . . . . .
13  xRokytnice n.Jiz.,,odb.Paseky . . . . . . . . . .
14  Rokytnice n.Jiz.,,host., stan.2 . . . . . . . .
15  xRokytnice n.Jiz.,,pila . . . . . . . . . . . . . . . . .
16  xRokytnice n.Jiz.,,nám. . . . . . . . . . . . . . . . .
17  xRokytnice n.Jiz.,,host.u zast. . . . . . . . . . .
18 ↓ xRokytnice n.Jiz.,,klub mládeže . . . . . . . . .
př
19 — Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice . . . . .
od
20  xRokytnice n.Jiz.,Františkov,odb. . . . . . . . .
21  xRokytnice n.Jiz.,Františkov,ve Vratech . . .
22  xJablonec n.Jiz.,Horní Dušnice,Rezek . . . .
23  xJablonec n.Jiz.,Horní Dušnice,Rezek odb.
24  xVítkovice,,kostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25  xVítkovice,,hotel Praha . . . . . . . . . . . . . . . .
26  xVítkovice,,myslivna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27  xVítkovice,,hotel Skála . . . . . . . . . . . . . . . .
28 ↓ xVítkovice,Dolní Mísečky . . . . . . . . . . . . . .
př
29 — Vítkovice,Horní Mísečky . . . . . . . . . . . . .
od
30  Vítkovice,,Zlaté návrší . . . . . . . . . . . . . .
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jede v neděli a ve státem uznané svátky
jede od 6.6. do 30.6.2020, od 1.9. do 28.9.2020
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jede v sobotu
jede od 1.7. do 31.8.2020
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spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
〈
zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

jede od 6.6. do 28.9.2020
spoj jede po jiné trase

Kontakt na Centrální dispečink IDOL: +420 704 702 000. Zavazadlo přesahující rozměr 20x30x50 cm nebo hmotnost 10 kg ... 10,-Kč
Na lince platí v plném rozsahu SPP a integrovaný tarif IDOL vč. turistických, časových a přestupních jízdenek.
Tarif a SPP jsou k dispozici na www.iidol.cz, www.busline.cz a u řidiče autobusu na lince. Přeprava jízdních kol na této autobusové lince je vyloučena.

Kulturní servis
ROKYTNICE NAD JIZEROU
 20. 6. | Absolventský koncert ZUŠ – Kaple CČSH v Horní Rokytnici
od 17 hod.
 5. 7. – 7. 7. | Volné setkání kovářů, dřevosochařů a přátel řemesel na Háskově – bohatý kulturní program, občerstvení.
 25. 7. | Krkonošská kuchyně a jiné speciality – festival dobrého
jídla a hudby, dolní náměstí.
 7. – 8. 8. | Hike & Fly Krkonoše – závod pro všechny piloty, kteří
mají rádi spojení paraglidingu a pěší turistiky.
 18. 7. | Horský běh na Dvoračky – 23. ročník oblíbeného závodu,
během něhož účastníci zdolávají převýšení 750 m. U Modré Hvězdy
bude připravena varianta závodu pro děti a mládež.
PASEKY NAD JIZEROU
 31. 7. – 2. 8. | Pasecké hudební slavnosti – kostel sv. Václava.
 8. 8. | Bike music fest.
HARRACHOV
 11. 7. | Otevření harrachovských rybníčků – Anenské údolí.
 17. 7. | Letní kino – v parku hraběte Harracha.
 20. – 25. 7. | SVATOANENSKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ – dřevosochaři vytváří svá umělecká díla po celý týden. Program zpestřen ve středu
22. 7. kapelou Duo Úžas. V sobotu celoodpolední program s kapelou L-Band, ukázkou dravců, stánkový prodej po celý den.
 31. 7. | Letní kino – v parku Jana hraběte Harracha.
 7. – 8. 8. | Keltská noc – tradiční open air festival.
 8. 8. | Harrachov cros – běh v terénu, u hotelu Skicentrum.
 14. 8. | ANETA LANGEROVÁ – louka nad městským úřadem.

PONIKLÁ
 25. – 26. 7. | Svatojakubská pouť – na Tuláčkově návsi.
JABLONEC NAD JIZEROU
 20. 6. | Jablonecký country festival – tradiční open air festival kromě hudebního programu nabídne dovednostní soutěže, táborový
oheň, kanadské svíce, slosování vstupenek o zajímavé ceny a samozřejmě bohaté občerstvení. Areál městského parku v Pilišťatech.
 4. 7. | Jablonecká pouť.
KOŘENOV
 27. 6. 2020 | Sobota na Zubačce – nostalgické vlaky Tanvald - Kořenov a zpět, Kořenov - Harrachov a zpět, jízdy historického autobusu.
 18. 7. 2020 | Za pohádkou na Zubačku.
 1. 8. 2020 | Modelářská sobota na Zubačce.
JILEMNICE
 16. – 18. 7. | Krakonošovy letní podvečery – na náměstí.
SEMILY
 18. 6. | Pohádkové čtení pod širým nebem – na Ostrově.
 26. 6. | TECH-HOUSE NIGHT VOL. 5 - v pořadí pátá pulzující house
párty jako malá náhrada za zrušenou pouť – v bývalé restauraci KC
Golf Semily od 19.00 hodin.
 10. 7. | JAN JUANITO BURIAN – latinsko-americká hudba v sólovém podání v Muzeu.
 14. 7. | VANDRÁCI – beseda Vandráků v parku na Ostrově.
 17. 7. | Bojím se v lese – humorná loutková pohádka pro malé
i velké v parku na Ostrově.
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Hasiči radí občanům
Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje
nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí
usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách
může zasáhnout blesk. Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto
dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu
špatného zabezpečení či nedohašení ohniště nebo odhozením
nedopalku cigarety do volné přírody.
Pozor na:
 odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
 skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty
i stavby,
 zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech;
vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému
požáru,
 jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu,
 stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na
hromadách v nevětraných prostorách; může snadno dojít k samovznícení.
Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování
 Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů
atd.
 K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
 Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte
od okolní trávy.
 Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
 Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky
- vodu, písek nebo hasicí sprej, popř. lopatu a rukavice.
 Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned
uhaste.
 Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé
osoby.
 Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte zeminou.
 V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího
dne, popřípadě opět prolijte vodou.
 Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé osoby.
 Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není
po ruce dostatek vody k uhašení, zachovejte klid, zastavte
se, lehněte si na zem a „válejte sudy“, čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete
přikrýt kusem oděvu nebo deky z přírodního materiálu. Dejte
pozor na látky z umělých vláken, které by se mohly přiškvařit
na tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
 Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například
v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací.
 Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků
pro sklizeň a uskladňování obilí.
 Stroje vybavte hasicími přístroji.
 U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí
s hořlavými látkami, je nutné mít výfuky techniky opatřeny
účinnými lapači jisker.
 Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému oborání ohniska požáru na poli.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
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Co dělat při požáru vozidla
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem 100
ohlášených požárů dopravních prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto
požárů patří technické závady, nejčastěji na elektroinstalaci a výfukovém
potrubí, nebo úmyslné zapálení. Protože se u podobné události můžeme
ocitnout všichni, zopakujme si několik základních pravidel, jak správně postupovat.
Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru vozidla nebo
ucítíme-li zápach spáleniny, je třeba okamžitě zastavit, vyndat klíče ze zapalování a rychle auto opustit. Než vystoupíme z vozidla,
oblékneme si reflexní vestu. Nezapomeneme z vozu pomoci dětem,
starším a nepohyblivým osobám, případně zvířatům. Zůstaneme v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno za svodidly. Pokud to situace umožňuje, nezastavujeme poblíž míst, kde by požár mohl způsobit
další škody, například v blízkosti jiných vozidel, budov, benzínových čerpacích stanic, plastových kontejnerů a popelnic nebo v tunelech. Je nutno si
uvědomit, že i při zatažené ruční brzdě může dojít k jejímu přehoření a samovolnému rozjetí vozidla z kopce. Z tohoto důvodu je vhodné u hořícího
vozidla nechat zařazen rychlostní stupeň. Poté ihned zavoláme hasiče
na čísle 150 nebo 112.
V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme se požár hasit hasicím
přístrojem z výbavy vozidla, je třeba postupovat velmi opatrně. Hasicí přístroj můžeme použít pouze na začínající požár. K hořícímu vozidlu přistupujeme ze směru po větru. Hasicím přístrojem je třeba hasit pouze
přes mezeru mírně otevřené kapoty i z důvodu větší účinnosti hasebního prášku. Při otevření kapoty motorového prostoru by došlo k rychlému přístupu vzduchu, který by podpořil hoření. Pozor na popáleniny od
rozpálené kapoty.
Pokud už z vozu šlehají plameny a nenacházejí se v něm žádné osoby,
tak se k vozu nepřibližujeme. Mohlo by dojít ke zranění. Hašení většího
požáru přenecháme hasičům, kteří jsou vybaveni vhodnou technikou
a především ochrannými pomůckami.
Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je práškový, který
můžeme zakoupit ve většině prodejen s autodíly a autodoplňky. Postačí
malý kilový nebo dvoukilový. V některých zemích EU tvoří povinnou výbavu
vozidla. Hasicí přístroj umístíme ve voze co nejblíže řidiči, tak aby v případě
dopravní nehody nemohl zranit osádku vozidla. Nejlepší je uchycení v dosahu pro rychlé použití, k podlaze pod jedním z předních sedadel, případně ve schránce před spolujezdcem. Kromě hasicího přístroje je vhodné mít
ve svém vozidle také řezač pásů, který umožní v případě potřeby přeřezat
zapnuté bezpečnostní pásy a dostat se tak rychleji z vozidla.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

Poděkování od našich seniorů
Děkujeme zaměstnancům Městského úřadu, kteří se v době koronavirových opatřeních podíleli na rozvozu obědů pro seniory. Bylo to
milé a obědy byly chutné.
Z. + Z. Hollmannovi
Vážení, chtěla bych touto cestou moc, moc poděkovat městskému
úřadu za dovoz nákupů v té těžké situaci šíření onemocnění Covid-19.
Moc děkuji
Jana Jindřišková, Dolní Rokytnice
Děkuji Městu Rokytnice nad Jizerou a pečovatelkám za obstarávání
obědů a nákupu potravin. V nelehké době přišly vždy s úsměvem.
Moc děkuji…
Hana Vondrovská, Dolní Rokytnice

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
Když ti někdo ruku podá i nejčernější temnota se poddá
aneb…… Děkujeme vám, že jste nám pomáhali
Se slzami v očích jsem přijímala již několikátý dar pro pracovníky.
Vždy jsme dostávali dary pro klienty na zlepšení kvality života a prostředí. Ale nyní blízcí našich klientů nezapomněli ani na naše pracovníky. Na ně v první linii se zpočátku pozapomnělo, neměli jsme ochranné
prostředky, nebyly
ani kde zakoupit. Počátky období infekce nemoci Covid-19
byly opravdu těžké.
Nikdo jsme nevěděli
co a jak, přicházela
spousta ustanovení,
příkazů, zákazů….,
nastalo zvláštní období strachu. Báli se
klienti, kteří doslova
„viseli“ na programu ČT24, i když pro
ně toho času již byl
zprovozněn
program TV3, který je
mohl pobavit a rozptýlit starými filmy,
vzpomínkami či písničkami „Z babiččiny
krabičky“. Velmi se však báli také pracovníci, zejména aby nezavlekli
infekci do domova. Ve vzduchu navíc stále visela otázka, kdo by se
o klienty postaral v případě většího personálního výpadku. Ještě těžší
bylo pomyslet na otázku: „a co když se infekce dostane k nám do domova“, kdo bude ten z nás, kdo se postará o nemocné klienty, kdo na
sebe dobrovolně vezme velké nebezpečí, že zde onemocní a pravděpodobně tak nakazí i celou svoji rodinu. Avšak i na tento scénář jsme
byli připraveni a řada pracovníků se nabídla, že když bude
třeba, zůstane v domově
nepřetržitě po dobu 14 dnů.
Bylo to opravdu velice těžké
období pro nás všechny. Rovněž pro klienty a jejich blízké,
kteří se již dlouhou dobu neviděli, a jistě je tížily obavy,
co se na obou stranách děje.
Navzdory velmi temným
a nejistým dnům na počátku
března, se mnohé záhy rozjasnilo. Ochranné prostředky
již máme, něco jsme si zakoupili, ovšem spoustu jsme jich
dostali, čehož si velice vážíme.
Děkujeme i panu starostovi Města Rokytnice nad Jizerou, který na nás
s ochrannými prostředky nezapomněl. Darem jsme také dostali dva
tablety pro ulehčení komunikace mezi klienty a jejich blízkými.
Nyní se vrátím k darům a podpoře našich pracovníků. Z fondu
kulturních a sociálních potřeb jsme zakoupili pracovníkům minerály, vitamíny, gelovou dezinfekci a zajistili jsme šité roušky. Bylo
nám darováno krásné charitativní vystoupení Daniela Hůlky
(https://photos.app.goo.gl/NDkiiyybsZdauMhF6), které jsme si všichni
velmi užili. Je třeba znovu vřele poděkovat všem firemním dárcům,
neziskovým organizacím a zejména celé dlouhé řadě jednotlivců, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Věnovali nám velké množství parafínu
s esenciálními oleji, pro koupel rukou, krémy na ruce s přísadou solí
z mrtvého moře (obojí je velice důležité pro ochranu rukou, které velmi trpí po dlouhodobém používání dezinfekce), šité roušky, ochranné

štíty, čokolády, kávu, čaje, ochucené vody atd., atd. Všem dárcům patří
obrovský dík, že na nás nezapomněli.
Mgr. Helena Housová
Krásné dopoledne v našem domově
V pátek 15. 5. 2020 v dopoledních hodinách nás navštívil soubor složený ze zástupců organizací Červený kříž, Naděje a Centrum
sociálních služeb z Jablonce nad Nisou, který našim klientům zpestřil
čas zákazu návštěv spojeného s onemocněním Covid–19. Soubor nejen, že roztleskal, ale i rozezpíval naše klienty. Vystoupení mělo veliký

ohlas. Klienti si zazpívali jim známé písničky, pohladili záchranářské
psy a obdivovali duhové, sluncem osvícené bubliny, které se vznášely
nad našim dvorkem a připomněly jim dětství, kdy si sami ze stébel
a mýdlové vody vyfukovali bubliny. Celá akce byla zakončena společným zazpívání písně „Není nutno …“, která se stala jakousi hymnou
„Covidového času“.
Za klienty i pracovníky děkuji.
Mgr. Helena Housová
Šťastná shledání
Je tomu téměř tři měsíce, co byl domov důchodců uzavřen pro návštěvy blízkých našich klientů. Bylo to dlouhé, bylo to smutné, bylo to
těžké, ale bohudík i toto mělo svůj konec a mohli jsme přivítat první

návštěvy. Po této nečekaně dlouhé odluce šlo o velice šťastná setkání
plná úsměvů a radosti. Bylo velice příjemné to zpovzdálí pozorovat.
Všem vám velice děkujeme za disciplinovanost a dodržení předepsaných opatření v průběhu návštěv. Přejme si tedy společně, ať má situace ohledně onemocnění Covid-19 i nadále ustupující trend a vy, my
a hlavně naši klienti se nadále radujeme z těchto šťastných setkání.
Mgr et Mgr Josef Novotný Ph.D
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Služby sociální péče
Vážení občané,
dochází k uvolňování nouzového stavu a do života vstoupil nový
pojem „pandemie“. Ptáte se, jak to souvisí s terénními službami a potřebami Vás, především seniorů nad 65 let?
Poměrně úzce.

Horní školka informuje
Blíží se konec tohoto, díky Coronaviru, netradičního školního roku
a my se hlásíme s poněkud kratšími zprávičkami ze „žluté školičky“.
Školní docházku jsme po „karanténě“ obnovili 11. 5. 2020 zkušebním
provozem. Tento provoz se osvědčil a v současné době „jedeme“

Jste skupina, která již může mít své potřeby, které úplně nezvládá
z jakéhokoliv důvodu, někteří potřebují pomoci. Stát má své mechanismy, jak tuto pomoc poskytnout. Musíme dodržet určitá pravidla.
Každý rok informujeme občany o existenci terénních služeb zdravotních a sociálních:
 Zdravotní domácí ošetřovatelské péče,
 Pečovatelské služby.
Naše služby jsou nedílnou součástí vaší obce a i v nouzovém stavu se
bez přerušení podílely na péči o potřebné. Pomohou též poradit s administrativními postupy, které vyžaduje stát, či zdravotní pojišťovna.
Služby se u pečovatelské služby hradí z příspěvku na péči. Zdravotní službu doporučuje lékař, pak ji hradí zdravotní pojišťovna. Pomůžeme vám prostřednictvím zdravotních sester a sociální pracovnice.
Pokud někdo z vás má problém, potřebujete poradit, máte možnost obrátit se na nás.
Kontakt: všední dny 7.00 – 15.30 hodin
Ing. Pavlína Černá, Dis.
sociální pracovnice
Tel.: 737 320 414

v běžném provozu s téměř plným počtem dětí. Co nejvíce využíváme
pobytu venku – na zahrádce, která dětem poskytuje perfektní zázemí, a v blízkém lesíku v „přírodním divadle“. Vzhledem k tomu, že jsou

Klára Jónová
administrativní pracovnice
Tel.: 736 765 584

email: zdravos@mail.cz
www.cerna-domacipece.cz

Hledáme kolegyni
– kvalifikovanou
zdravotní sestru

(osvědčení BOD) na plný, případně částečný
úvazek pro terénní práci
v domácí ošetřovatelské péči.
Po zácviku nabízíme samostatnou práci,
kvalitní kolektiv, služební vůz, telefon.

velice omezeny výlety do tradičních lokalit, rozhodli jsme se tento rok
pro výlet pěší, a to k „Saním“ a do Jablonce nad Jizerou na dětské hřiště
v Pilišťatech. Závěr školního roku bude patřit předškolákům, jejich maturitě a poslednímu přespání ve školce. Plánovanou oslavu 40. výročí
založení školky jsme přeložili na září. O konečném termínu budeme
informovat v příštím zpravodaji.

Požadujeme trestní bezúhonnost,
řidičský průkaz skupiny B, schopnost řídit v zimě,
3 roky praxe u lůžka,
základní znalost práce na PC.
Bližší informace při osobním setkání.
Kontakt:
ZDRAVOŠ PÉČE, s. r. o., Rokytnice nad Jizerou,
Jana Černá, tel: 603 319 566,
email: zdravos@email.cz
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A co říci závěrem? Snad jen popřát klidný zbytek června a prosluněné, ničím nerušené prázdniny.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté“ školičky.

Základní škola
Chtěla bych za naši školu poděkovat městskému úřadu v našem
městě za poskytnutí ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků
pro školní jídelnu a celkově pro naši školu. Moc nám to pomohlo při
zajištění provozu v současné době. Dále chci ještě zpětně poděkovat
všem, kteří dobrovolně šili a poskytovali ochranné roušky. Další velké
poděkování patří panu Petru Prokůpkovi, který formou daru zajistil
ochranné roušky pro děti z 1. třídy a pro všechny naše zaměstnance.
Protože je toto číslo Rokytnického zpravodaje poslední před koncem školního roku, ráda bych touto cestou popřála všem čtenářům,
aby následující letní dny prožili příjemně a spokojeně. Budeme všichni
věřit, že se současná situace bude postupně zlepšovat a zklidňovat.
Všem dětem a zaměstnancům naší školy přeji krásné a pohodové
prázdniny, pevné zdraví a dobrou náladu. A v září s úsměvem na shledanou!
B. Z.

Školní družina
Jak přežít a nezbláznit se
Mimořádná opatření vyžadují mimořádná řešení, a to se týká i dětí
ve „školní družině“. Pojem Covid-19 už znají všichni a skloňuje se ve
všech pádech. Nařízení nosit ochranné pomůcky se nevyhnula ani těm
nejmenším.
Proč tedy tuto povinnost nevyužít a nezajistit dětem takové činnosti, které by je bavily a na které by vzpomínaly raději než na to vše nepříjemné okolo?!
A tak v rámci odpoledního bloku ve škole vznikl tým badatelů ve
složení: Lucinka, Kubík, Vašík a Pepík. Jejich úkolem je zkoumat svět
tak trochu jinak a hlavně si to parádně užít.
Za týden práce si děti stačily vyrobit antivirový telefon, viděly tančit
rozinky, přesvědčily se, že i celé vejce lze dostat neporušené do lahve s úzkým otvorem, že s obyčejným octem se dají dělat neuvěřitelné
věci, že i něco tak malého, jako fazole, může mít velkou sílu a že když
spadne jejich vlastnoručně vyrobené letadlo, nestane se naštěstí vůbec nic. :-)
Děti mají před sebou ještě několik poněkud nestandardně strávených dní ve škole a já doufám, že kromě upevněných hygienických návyků si odnesou i bohaté a zajímavé zážitky. Tímto děkuji rodičům za
pohotové shánění pomůcek, tolik potřebných pro naše bádání.
Janatová Michaela

Jsme česká firma s tradicí výroby již 138 let a silným vztahem k regionu.
Naše ekologické výrobky najdete u mnoha našich zákazníků po celé Evropě.
Jelikož je chceme i nadále bezvadně podporovat v dosahování jejich cílů,
hledáme v současné době do svého týmu šikovné, ochotné a pracovité kolegy
na různé pozice.
Jejich přehled najdete na:

www.emba.cz/kariera
Zkuste to, třeba to budete právě Vy,
BAVÍ VÁS ORGANIZOVAT, VÉST LIDI A KOMUNIKOVAT?

uplatnění
a zázemí
ve stabilní firmě.
Jsme česká firma EMBA Paseky nad Jizerou s tradicí výrobykdo
jižnajde
138 let.
Produkcí
výrobků
z recyklovaného papíru přispíváme k ochraně životního prostředí. Naše výrobky najdete
v mnoha kancelářích a archivech po celé Evropě.

Přidejte se k nám již dnes!

Jelikož chceme i nadále bezvadně podporovat
naše
v dosahování
jejichnacílů,
hledáme
Kontaktujte
nászákazníky
na tel.: 725 350
547 nebo e-mailem
zamestnani@emba.cz.
v současné době do svého týmu šikovného, ochotného a pracovitého člověka na pozici:

MISTR VÝROBY
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Jak šel čas ...
Jednou z hlavních dominant Rokytnice nad Jizerou je dozajista radnice. Byla postavena v roce 1903 a v roce 2017 ji Ministerstvo kultury
prohlásilo kulturní památkou.
Po zpřístupnění věže s vyhlídkovým balkonem se stala oblíbeným
cílem mnoha návštěvníků našeho města. Nově byla vydána fotonálepka s původně plánovaným architektonickým návrhem úpravy náměstí, který se ale nikdy nezrealizoval.

Rok 1910

Tradiční recept
Sirup z bezinkových květů





3 ks citronů, ideálně v biokvalitě nebo pečlivě omyté
80 g kyseliny citronové
40 ks bezových květů
2 kg cukru

1) Květy bezu opatrně opláchněte studenou vodou tak, abyste
z nich neomyli všechen pyl – to on určí kvalitu sirupu a předá mu
své léčivé poselství! Dva a půl až tři litry vody nechte přejít varem.
Vsypte kyselinu citronovou a poté nechte vychladnout.
2) Květy a na kolečka pokrájený dobře omytý citron přelijte v míse
zcela vychladlou vodou s kyselinou citronovou, překryjte čistou
utěrkou a nechte 24 hodin louhovat.
3) Po této době výluh přeceďte přes jemný cedník vyložený gázou
do hrnce. Vsypte cukr (mělo by ho být tolik, kolik je tekutiny – 1 l
tekutiny = 1 kg cukru). Za občasného míchání zahřejte, až se cukr
zcela rozpustí a ze dna hrnce začnou k hladině stoupat bublinky.
4) Horkou tekutinu okamžitě vlijte do předem připravených vysterilizovaných sklenic či láhví, uzavřete víkem a dnem vzhůru nechte vychladnout. Pak láhev otočte a uskladněte nejlépe na tmavším a chladnějším místě. Neotevřený vydrží sirup až 365 dní, po
otevření skladujte v ledničce maximálně týden.

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci květnu
a červnu 2020 tito naši spoluobčané:

Rok 1992

Rok 2018
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80 let Gebrtová Hana
Jón Miloslav
Žalská Ludmila
81 let Šaldová Jaroslava
Valentová Božena
Patočková Dáša
82 let Zuzánek Josef
Prajsler František
83 let Řezníčková Zdeňka
Janoušková Anna
85 let Prokopová Mária
Zlámalová Jaruška
Pohořalá Ludmila
Vránová Zdeňka
Hartigová Irena

86 let
87 let
88 let
89 let
93 let
97 let

Hanoutová Helena
Jiřičková Miloslava
Herberová Anna
Lukeš Karel
Pluchová Květuše
Knopová Lidmila

Všem oslavencům blahopřejeme!

Muzeum Galerie Starý kravín
Hračky nestárnou
Děti, dospělí a vlastně my všichni máme „svoji“ hračku. Hrajeme
si s ní, myslíme na ni, vzpomínáme. V muzeu a galerii Starý kravín ve
Františkově jsme společně s Mirkem Novákem připravili výstavu, která
vás má vrátit do dětství a ke vzpomínkám na to, co jste měli rádi.

Na nové výstavě můžete vidět společenské hry, stavebnice, loutková divadla, auta, bagry, letadla, panenky, to vše z počátku minulého
století až po léta devadesátá.
Račte tedy vstoupit do dětství! Těšíme se na vaši návštěvu.
kolektiv Starého kravína
OTEVÍRACÍ DOBA:
 červen | pátek – neděle, 10.00 hod. – 17.00 hod.
 červenec – srpen |úterý – neděle, 10.00 hod. – 17.00 hod.
 Prohlídky začínají vždy v celou hodinu,
poslední prohlídka pak v 16.00 hod.

PRODEJ

CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

24. 8. 2020 v 17.30 hodin

Rokytnice nad Jizerou (Dolní náměstí - vedle Tesca)
stáří ... 12 – 18 týdnů, cena 140 – 200 Kč

KUŘICE ČERNÉ, ČERVENÉ, KROPENATÉ
KUŘICE BÍLÉ (nesou bílá vejce)
KUŘICE SUSSEX (hnědá vejce, vysoká užitkovost)
CHOVNÍ KOHOUTCI
Informace a objednávky:

Gallus Extra s. r. o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
Tel.: 567 212 754, 567 214 502, Mob.: 731 701 331, 734 833 158
Volejte PO – PÁ: 7 – 15 hodin!
E-mail: info@prodej-drubeze.cz | www.prodej-drubeze.cz
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Informace z městské knihovny
Nové knihy
na květen
Romány pro ženy:
»» Keleová-Vasilková – Slib
»» Lednická – Šikmý kostel
»» Hamarová – Slzy anděla
»» Donátová – Matka v trapu
»» Steel – V pravý čas
»» Hannay – Setkání v Benátkách
»» Setterfield – Byla jednou jedna řeka
»» Hick - Veterinářka
»» Hancock - Myslela jsem, že tě znám
Společenské a psychologické
romány:
»» Michie – Duše našich mazlíčků (budhismus, moudrost, humor a domácí
mazlíčci)
»» Järvelä – Dívka s bombou (drsný
současný román z prostředí tvůrců
graffiti)
»» Turow – Obyčejní hrdinové
(2. sv. válka – mistrně románově
zpracovaná)

Životopisné a autobiografické
romány:
»» Krausová – Odložený život. Skutečný
příběh osvětimské knihovnice
(vzpomínky)
»» Bythell – Deník knihkupce (anglický
humor)
Napětí (detektivky, thrillery,
dobrodružství):
»» Urturi – Ticho ve sněžném městě
»» Granger – Nezvyklý zájem o mrtvoly
»» Collette - Poslední příliv
»» Jackson – Stříbrná cesta
»» McClure – V přímém ohrožení
»» Läckberg – Ženy bez slitování
»» Kotleta – Underground (fantasy)
Populárně-naučné knihy (koupě
a dary):
»» Zahradní rybníčky, potůčky a koupací
jezírka (Himmelhuber)
»» Nemoc jako cesta (Dethlefsen, Dahlke)
»» Gestapo (Butler)
»» Ta zatracená skála. Obléhání Malty
1565 (Taraba)
»» Utajená obrana Šumavy (Lakosil)

Nové knihy
na červen:
Romány pro ženy:
»» Váňová – Mlsná huba
»» Gillerová – Dubnové slunce
»» Bajnarová – Černobíle
»» Hamarová – Slzy anděla
»» Donátová – Taková ženská jako já
»» George – Krása noci
»» Maclean – Křižovatka života
»» Hannay – Venkovská svatba
»» Prior – Ellie a její náhodné setkání
Humor:
»» Mlynářová – Dvakrát dole, jednou
nahoře
»» Kemrová – V nejlepším věku
»» Lette – Jak zabít manžela a další
šikovné tipy pro domácnost

Historické a životopisné
romány:
»» Vondruška – Křišťálový klíč 2. Vídeňský sen (rodinná sága)
»» Christensen – Stopy města (první
část trilogie, osudy lidí z poválečného
Osla)
»» Stachniak – Carevna noci (román
o Kateřině Veliké)
»» Janda – Pro dnešek a pro příště
zavřeno. Příběh ze Sudet
Napětí:
»» Stručovský – V temnotách
»» Francis – Puls
»» Weaver – Nikdo není doma
»» Horst – Zaslepení
Pro ženy:
»» Castillo – V moci zla
»» Stone – Půvab pomsty
»» Caine – Na dně
»» Campbell – Cizinec na pláži

Dovolená v městské knihovně:
13. 7. – 13. 8. 2020
V červenci bude otevřeno od 1. 7. do 9. 7. kromě pondělí 6. 7.,
kdy je státní svátek.
V srpnu bude znovu otevřeno od 17. 8. (pondělí).
Další nové knihy (červenec/srpen) budou připravené na začátku
července.
Během června prosím vracejte všechny knihy, které máte již
dávno přečtené a přijďte si vybrat nové sobě i dětem na prázdniny.
Přeji všem krásné léto s knihou!
S. V.

KOUPÍM

zaknihované akcie
společnosti

EPRONA a. s.
Kupní smlouva, cena dohodou.
Tel.: 603 303 899
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Sport
ŠIPKY V ROKYTNICI

Po předloňské výhře v D lize a loňském postupu z C ligy
se nám letos i přes špatný začátek v B lize podařilo téměř
nemožné a z prvního místa postupujeme do Extraligy Královehradeckého kraje. Poděkování patří všem spoluhráčům a držíme palce i na příští rok.
Petr Doubek

Klub českých turistů,
odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Pro následující období
připravujeme tyto akce:

 Opékání buřtů u saní

 b) Portášky – Růžová hora 2,5 km a potom lanovkou na Sněžku
(160 Kč). Trasa do Pece shodná s první variantou tudíž 9 km. Celkem
11,5 km.
 Občerstvení z vlastních zásob nebo v restauracích.
 Návrat: Z Pece pod Sněžkou cyklobusem v 17.20 hod. Příjezd
do Rokytnice v 19.22 hod.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

 Východ slunce v Krkonoších

 Dne 13. 6. 2020 v 13.00 hod. sraz u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici  Dne 5. 7. 2020 v 3.00 hod. sraz ve foyer Štumpovky vedle Dvoraček.
n. Jiz., odtud vyrazíme do Bratrouchova k saním. Cestou nasbíráme
Odtud se vydáme na východ slunce. Kdo by chtěl využít dopravu ke
dříví na oheň. Buřty s sebou.
Štumpovce, tak sraz v 2.30 hod. u Modré Hvězdy. V tomto případě je
 Akci organizuje: Eva Konířová, tel: 608 059 716.
nutné dopředu nahlásit účast, aby s ním bylo počítáno!!!
 Akci organizuje: Jaroslav Hejral, tel: 737 248 405.

 Svatojánský výlet okolím Semil

 Dne 20. 6. 2020 v 8.03 hod. odjezd busem z Horní Rokytnice n. Jiz.,
od ČSAD, do Semil, na Riegrovo nám. (8.50 hod.)
 Program: Městské muzeum v Semilech – vzácná gotická plastika
„Sytovská madona“ z přelomu 14. a 15. století, expozice fotografií Pavly Bičíkové a Miroslava Trávníčka „Kozákovské stráně“, která
navazuje na knihu „Kozákov – příběh hory“. Následuje lehký pěší
výlet směrem k nádraží a neznačenou cestou okruh bývalými čedičovými doly směrem k lokalitě „Kopaniny“ (chalupa „U smrku“)
s posezením a občerstvením – při příznivém počasí opékání buřtů
u ohně. Délka trasy: 6 km.
 Odjezd: ze Semil (aut. nádr.) v 16.55 h. do Víchové n. Jiz., s přestupem v 17.39 hod. do Rokytnice n. Jiz. (18.12 hod.)
 Výlet organizují: Marcela a Miroš Hančovi – tel. č. 608 952 404.

 Cyklovýlet Náchodsko
 Dne 11. 7. 2020 sraz v 6.30 hod. u sportovní haly TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. odtud vyrazíme spartakovským mikrobusem (pokud bude
volný) a přívěsným vozíkem na kola do Náchoda.
 Trasa: Náchod - kolem Metuje – Peklo – Dobrošov – Náchod. Délka
trasy asi 50 km. Bližší propozice budou teprve dodány.
 V případě zájmu je potřeba zavolat vedoucímu akce, protože kapacita auta a káry na kola je limitována!
 Pokud bude nepříznivé počasí, tak se výlet překládá na 18. 7. 2020.
 Výlet organizuje: Roman Ruščak, tel: 776 778 586.

 Do cukrárny v Jablonečku

 Dne 12. 7. 2020 sraz v 10.00 hod. v Horní Rokytnici n. Jiz. u Hanče.
Zde se rozhodneme, kudy půjdeme do Jablonečka. V cukrárně na
 6. Hořické třešňobraní
nás čeká pizza, kafíčko, zákusky…. Zpátky pěšky nebo busem.
 Dne 24. 6. 2020 v 5.35 hod. odjezd z H. Rokytnice n. Jiz. od ČSAD  Akci organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.
linkovým busem (Hradečákem) do Jablonečka na náměstí, odkud
přejdeme na vlakové nádraží a pojedeme vlakem do Martinic, kde  Výlet okolo Vysokého n. Jiz.
přestoupíme na vlak do Ostroměře (7.56 hod.) Z Ostroměře může-  Dne 25. 7. 2020 v 8.03 hod. odjezd linkovým busem (Pražákem) do
me jít pěšky do Hořic, anebo počkáme na vlak do Hořic (9:05 hod.).
Vysokého n. Jiz., nám., kde se zaregistrujeme na 43. ročník pochodu
V Hořicích se podíváme, jak jsou na tom s třešněmi, naobědváme
Krajem zapadlých vlastenců, nebo může „výletit“ jen tak okolo Vysose, anebo jenom posedíme v cukrárně. Zpět z Hořic vlakem – bude
kého. Start je od restaurace Šachty. Možnost výběru pěších tras 12,
upřesněno vedoucí akce. Příjezd do Rokytnice n. Jiz. do 18.00 hod.
14, (27 a 50) km. Odjezd linkovým busem, dle zvolené trasy, v 13.42,
 Výlet organizuje: Anna Erlebachová, tel: 721 406 735.
14.00, nebo 15.48 hod.

 Výlet na Sněžku
 Dne 27. 6. 2020 odjezd v 7.30 hod. cyklobusem z náměstí
v Rokytnici n. Jiz., popř. od ČSAD v 7.45 hod. do Velké Úpy, náměstí
(10.08 hod.). Dále sedačkovou lanovkou na Portášovy boudy.
Trasy:
 a) Portášky – Sněžka 6 km. Ze Sněžky po červené na Slezský dům
a po modré Obřím dolem do Pece p. Sněžkou a cyklobusem zpět
do Rokytnice. Celkem 15 km.

 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
 eřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být konečný.
v
Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí
kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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Dům dětí a mládeže

Po hektických minulých týdnech se ještě vracíme (fotkami)
na konec února, kdy jsme tradičně ve školní jídelně uspořádali
Dětský karneval. Účast dětí i dospělých byla až nečekaná, každé
z dětí si odneslo buď vylosovanou velkou cenu nebo alespoň malou cenu útěchy.
O prvním červnovém víkendu pro veřejnost pořádáme dvoudenní Dětský den – kdy si každý (ať s rodiči či větší děti samostatně)
může obejít významné budovy v Rokytnici, splní úkol a pak si odpoledne na dvoře za DDM může vybrat odměnu.
V plném proudu je příprava příměstských táborů, které nakonec můžeme uspořádat v původních termínech a původních počtech dětí. Tábory pro školní děti máme již plně obsazené, tábory
pro děti ze školek ještě plné nejsou a můžete se ještě přihlašovat.
Příměstské tábory pro MŠ
se konají v termínech uzavření školek: 27. – 31. 7. a 24. – 28. 8.
Těšíme se na léto a děti na táborech a doufáme, že na podzim
uspořádáme akce, které jsme nyní na jaře musely odložit a máme
je připravené – mám jednu opravdovou novinku, můžete se těšit!
Z DDM Markéta Šmídová

