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Cena 18 Kč

Nová lávka přes Jizeru
na Blansko a oprava
mostu do Havírny

Lávka přes řeku Jizeru mezi Dolní Rokytnicí nad Jizerou a Blanskem v Jablonci nad Jizerou byla vybudována před více jak 60 lety
a byla již za hranou svojí životnosti. Kompletní
rekonstrukce lávky byla financována z rozpočtů měst Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad
Jizerou a Libereckého kraje. Slavnostní předání
stavby proběhlo 1. července 2020. Symbolicky v okamžik předání lávky proběhlo i předání rekonstruovaného mostu přes Jizeru mezi
Rokytnicí nad Jizerou a Pasekami nad Jizerou.
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Lávka přes Jizeru z Dolní Rokytnice na Blansko (místní část Jablonce nad Jizerou) a most přes Jizeru z Vilémova do Havírny (místní část
Pasek nad Jizerou) jsou dva největší mostní objekty ve správě města
Rokytnice nad Jizerou. Na rekonstrukci obou mostních objektů byla na
jaře 2014 zahájena projekční příprava, která v případě blanské lávky
spočívala v její kompletní přestavbě, u mostu ve Vilémově bylo zejména potřeba obnovit hydroizolaci nosné konstrukce.

Stavební povolení na obě akce je z let 2015/2016 a od té doby se
snaží město Rokytnice nad Jizerou zajistit finanční prostředky na realizaci. Na stavbu byla v roce 2018 obdržena dotace z Libereckého kraje
ve výši 1,8 mil. Kč a na podzim 2019 byla vypsána výběrová řízení na
obě stavby – Přestavba lávky přes Jizeru a Oprava hydroizolace mostu
v Havírně. Z pěti obdržených nabídek byla vybrána ta s nejnižší cenou
od společnosti Chládek a Tintěra z Pardubic.
Na lávku přes Jizeru přímo navazuje lávka pro pěší, která je zavěšena na opěrné zdi pod silničními mosty ve správě Ředitelství silnic
a dálnic a Krajské správy silnic Libereckého kraje. Při přípravě realizace
rekonstrukce „lávky přes Jizeru“ byla v roce 2019 provedena mostní
prohlídka i této „lávky pod mostem“. Výstupem z mostní prohlídky
bylo konstatování, že je nutné lávku uzavřít. Uzavření lávky nařídil
odbor dopravy MÚ v Jilemnici.
Současně s tím město Rokytnice nad Jizerou zadalo zpracování projektové dokumentace na zabezpečovací práce. V únoru 2020 bylo na
základě zpracované projektové dokumentace odborem dopravy MÚ
Jilemnice nařízeno provedení zabezpečovacích prací na „lávce pod
mostem“. Rekonstrukce této přístupové lávky je bezpodmínečně nutná pro zprovoznění hlavní lávky přes Jizeru. Na realizaci této akce byla
přímo oslovena společnost Chládek a Tintěra, se kterou byly již v té
době podepsány smlouvy o dílo na lávku přes Jizeru na Blansko i most
do Havírny.
Na rekonstrukci „lávky přes Jizeru“ město Rokytnice nad Jizerou
zskalo v roce 2018 dotaci od Libereckého kraje ve výši 1,8 mil. Kč. Jedná
se o dotaci na rozvoj cyklistické dopravy - obě lávky jsou zaneseny ve
vyhledávací studii projektu „Greenway Jizera, úsek Peřimov – Paseky
nad Jizerou“ jako nástupní místo na zamýšlenou cyklotrasu.
Na rekonstrukci mostu z Vilémova do Havírny Rokytnice nad Jizerou obdržela dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí ve výši
2 mil. Kč. U obou staveb se budou finančně podílet sousední města
– Jablonec nad Jizerou a Paseky nad Jizerou.
Přehled financování – Přestavba lávky na Blansko přes Jizeru:
Vysoutěžená cena:
5 571 110,35 Kč vč. DPH
Dotace Liberecký kraj:
1 800 000 Kč
Město Rokytnice nad Jizerou:
1 885 555 Kč
Město Jablonec nad Jizerou:
1 885 555 Kč

OBSAH TOHOTO ČÍSLA:
Zprávy z jednání rady města ..............................3
Zastupitelstvo města.............................................4
Zprávy z města a městského úřadu..................5
Stavební uzávěra v Rokytnici..............................6
Oprava cesty na Sachrovce..................................6
Rekonstrukce vitrážových oken na radnici.....7
Zrekonstruovaná socha Krista............................7
Závora a zákazy vjezdu..........................................8
Kalendář akcí............................................................9
Program kulturní dům.........................................10
Společenské akce obrazem ...............................11
Domov důchodců..................................................13
Sociální péče...........................................................13
Mateřská škola.......................................................14
Základní škola, Tradiční recept.........................15
Společenská kronika............................................16
Výstava Hračky nestárnou.................................17
Sport..........................................................................18
Krkonošská kuchyně............................................20
Přehled financování – Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů:
Vysoutěžená cena:
3 524 361,34 Kč vč. DPH
Město Rokytnice nad Jizerou:
1 762 180,67 Kč
Město Jablonec nad Jizerou:
1 762 180,67 Kč
Přehled financování – Rekonstrukce mostu do Havírny:
Vysoutěžená cena:
5 546 334,86 Kč vč. DPH
Dotace SFŽP:
2 000 000 Kč
Město Rokytnice nad Jizerou:
1 954 942,46 Kč
Obec Paseky nad Jizerou:
1 591 392,40 Kč
Bronislav Patočka
úsek rozvoje města a investic

Současně s rekonstrukcí mostu a lávky vznikla i zdařilá brožura „Lávka
přes Jizeru – rekonstrukce 2020“. Mapuje historii tohoto místa od vzniku dřevěné lávky až po dnešní podobu mostu. Obsahuje historická
data i unikátní fotografické snímky. Dokumentuje rozvodnění Jizery,
předchozí podobu i opravy až po aktuální velkou rekonstrukci. Brožura je pro zájemce dostupná v omezeném množství na Městském
informačním centru.

ROKYTNICKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku města Rokytnice nad Jizerou – Dvouměsíčník – Vydává Město Rokytnice nad Jizerou,
Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00276057 – ev. číslo periodického tisku MK ČR E 23918 – grafická úprava a tisk: SURA s. r. o.
Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel. 481 522 001 nebo 481 549 311, infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
Vydavatel nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů a vyhrazuje si právo na redakční úpravy textů. Každý příspěvek
je omezen rozsahem 1× A4, vydavatel nemusí zveřejnit všechny příspěvky. Uzávěrka příštího čísla: 30. 9. 2020.
Vydáno v Rokytnici nad Jizerou 6. 8. 2020, číslo vydání 8 – 9/2020.

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Stanovení termínu
pro bezplatné odkládání nebezpečných odpadů
 Radě města byl předložen návrh na stanovení termínů pro bezplatné odkládání nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře ze strany
občanů města a vlastníků objektů sloužících k individuální rekreaci.
Velkoobjemový odpad již mohou občané odkládat celoročně na základě karty občana. Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti
s epidemií koronaviru nebylo možné uskutečnit jarní termíny.
 Rada města schválila termíny pro bezplatné odkládání nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře:
23. a 27. září 2020 (středa a neděle),
vždy od 13.00 do 18.00 hodin.
Finanční dary:
 Rada města schválila uzavření darovací smlouvy se Službami sociální péče Tereza na finanční dar ve výši 1.000 Kč.
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč
Klubu přátel železnic Českého ráje, z. s. Turnov a zároveň propagaci
akce Krkonošský parní víkend o letních měsících 2020.
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
o stavební uzávěře č. 1/2020
 Dne 28. 8. 2017 vydala rada města opatření obecné povahy, územní
opatření o stavební uzávěře 1/2017, zakazující a omezující stavební
činnost, která by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území
podle připravované Změny č. 3 Územního plánu města Rokytnice
nad Jizerou, o jejímž pořízení rozhodlo zastupitelstvo města dne
24. 2. 2016. Doba trvání tohoto územního opatření byla stanovena
do doby schválení Změny č. 3 územního plánu, nejpozději však do
30. 6. 2020.
 Protože je již jisté, že schválení připravované Změny č. 3 územního
plánu není v uvedeném termínu možné, a protože je předmětné
území nutné nadále chránit před stavební činností, která by mohla
ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované
Změny č. 3 územního plánu, je nezbytné schválit nový návrh územního opatření o stavební uzávěře. Toto opatření bylo projednáno
s dotčenými orgány a zveřejněno na úřední desce. Veřejnost měla
možnost k tomuto návrhu uplatnit námitky a připomínky a na jejich
podkladě byl návrh dopracován o rozhodnutí o námitkách dotčených vlastníků nemovitostí.
 Rada města po projednání vydala opatření obecné povahy č. 1/2020
- územní opatření o stavební uzávěře pro stavební činnost, která by
mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované Změny č. 3 územního plánu města Rokytnice nad Jizerou,
o jejímž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou na svém zasedání dne 24. 2. 2016 usnesením č. 311/2016 a jejíž
zadání bylo schváleno Zastupitelstvem města Rokytnice nad Jizerou
dne 4. 3. 2020 usnesením č. 252/2020.
 Text tohoto opatření zájemci naleznou na webových stránkách
města www.mesto-rokytnice.cz na úvodní straně nebo v záložce
Územní plány a studie.
Renovace vitrážových oken budovy radnice – I. etapa
– návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje
 Stávající vitrážová okna, která se nacházejí v obřadní síni budovy
radnice, jsou již za hranicí své životnosti. Jednotlivá vitrážová skla
jsou popraskaná a zničená, již vypadaná sklíčka jsou doplněna jinými odstíny a vzory skel, a spojovací olověná síť neplní svou funkci
pevného spoje – odpadává, proto je renovace oken nezbytně nutná a nedá se již déle odkládat. Celková renovace se týká vitrážo-

vých oken v obřadní síni a na chodbě u hlavního schodiště budovy
radnice. Samotná renovace vitráží v obřadní síni je rozdělena na
tři etapy. Součástí renovace je i restaurování kamenných prvků
kolem vitrážového okna. Radě města byla předložena informace o
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na
projekt „Renovace vitrážových oken budovy radnice v Rokytnici nad
Jizerou – I. etapa“.
 Výše poskytnuté neinvestiční dotace činí 84.071 Kč, což je 25,65 %
z celkové částky 327.720 Kč.
 Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Libereckým krajem.
Oprava cesty z Vilémova do Havírny
a Oprava cesty Sachrovka – I. etapa – návrhy na schválení
smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP
 Jedná se o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na
projekt „Oprava cesty z Vilémova do Havírny“, kde hlavním účelem
stavby je rekonstrukce komunikace, včetně havírenského mostu,
u kterého je nutné provést obnovu hydroizolace nosné konstrukce
mostu. Výše poskytnuté neinvestiční dotace činí 2.000.000 Kč, což
je 66,2 % z celkových způsobilých výdajů, které činí 3.020.373 Kč.
 Jedná se o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního prostředí na
projekt „Oprava cesty Sachrovka – I. etapa“, kde hlavním účelem
stavby je oprava první etapy cesty s místním názvem „Sachrovka“,
která je plánovaná v úseku od křižovatky turistických cest Sachrův
hřeben směrem k rozcestí Sachrova cesta – rozcestí v délce 950 m.
Výše poskytnuté neinvestiční dotace je 85 % z celkových způsobilých výdajů 1.873.957 Kč, což činí 1.592.863 Kč.
 Rada města schválila uzavření obou smluv o poskytnutí účelové
dotace.
Dům dětí a mládeže Pod Střechou
– schválení sponzorského daru
 Radě města byla předložena žádost DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou o schválení přijetí a následné čerpání sponzorského
daru ze strany pana Jana Prokeše, Rokytnice nad Jizerou na pořízení sportovního vybavení ve výši 10.000 Kč. Rada města tuto žádost
schválila.
Pronájem části ppč. 1867 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou,
Rokytnice nad Jizerou (občerstvení)
 Na základě rozhodnutí rady města byl dne 26. 5. 2020 zveřejněn
záměr města pronajmout část ppč. 1867 v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou za účelem provozování pojízdné prodejny s občerstvením.
Jedná se o pozemek poblíž kompostárny na křižovatce Na Vrších.
V rámci této veřejné výzvy byl stanoven termín pro podání nabídek
do 19. 6. 2020. V určeném termínu byla doručena jedna nabídka.
Rada města na svém jednání provedla otevření obálky s nabídkou. Nabídka byla podána ze strany pana Josefa Krabce, Nový Bor,
IČ: 67856187. Součástí nabídky byl podrobně popsaný záměr provozu pojízdné prodejny, provozní dny a otevírací doba, nabízený
sortiment zboží, zabezpečení energií, vody a nakládání s odpady.
Rada města konstatovala, že nabídka splnila podmínky vypsaného záměru. Po projednání rada města schválila uzavření nájemní
smlouvy s panem Josefem Krabcem dle předložené nabídky.
Letní provoz na centrálních parkovištích
 Radě města byla předložena žádost Spartak Rokytnice a. s. o možnost provozování parkovací plochy P4 v letním období. Podání žádosti předcházelo jednání zástupců města a Spartak Rokytnice a. s.,
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na kterém Spartak oznámil městu, že dochází ke zpoplatnění parkovací plochy P1 a že by ze strany města potřebovali nějakou součinnost pro stanovení provozu na zbývajících parkovacích plochách
v letním období. Chtěli by proto parkovací plochy P2 – P4 v letním
období uzavřít nebo rovněž zpoplatnit.
 Ze strany města bylo namítnuto, že uzavření všech parkovacích
ploch není možné a že zpoplatnění ploch v letním období ze strany města není připraveno. Variantou by pak bylo, aby parkovací
plochy v rámci již uzavřené nájemní smlouvy provozovala sama
společnost Spartak Rokytnice a. s., která po zvážení této možnosti
předložila městu žádost o umožnění provozu parkovací plochy P4
v letním období. Rada města tuto žádost schválila a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě, kterým by byl provoz parkovací plochy P4 v letním období umožněn.
Překlad knihy o historii Rokytnice nad Jizerou
 Místostarosta Petr Kadavý informoval členy rady města o aktuálním stavu překladu knihy „Die alte Heimat Rochlitz in Riesen
gebirge“. S termíny dokončení překladu a přípravy knihy pro
tisk souvisí i možnost nabídnout knihu za výhodnější cenu
v předprodeji, zjistit zájem obyvatel o tuto knihu a případně

řešit vyšší náklad tisku. Dokončení překladu knihy se předpokládá ke konci roku 2020. Rada města vzala tyto informace na
vědomí s tím, že o předprodeji knihy bude znovu jednáno, až
budou blíže známy termíny dokončení knihy a přípravy tisku.
Účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
 Rada města byla informována, že zastupitelstvo Libereckého kraje
na svém jednání dne 23. 6. 2020 rozhodlo o poskytnutí i neposkytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti
podpory č. 1 – Požární ochrana a prevence kriminality, programu
č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.
 V případě Rokytnice nad Jizerou byla schválena dotace na obnovu
osobních ochranných prostředků ve výši 48.400 Kč, celkové způsobilé výdaje projektu činí 96.800 Kč. Naopak podpořena nebyla žádost o dotaci na pořízení dvou digitálních radiostanic ve výši
43.000 Kč (50 % nákladů). Tato žádost zůstává v zásobníku projektů
k případné podpoře, pokud kraj dotační prostředky navýší. RM vzala tyto informace na vědomí a pověřila starostu podpisem Smlouvy
o poskytnutí účelové dotace na obnovu osobních ochranných prostředků.

Zastupitelstvo města 2. 7. 2020
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Milan Javůrek a Ing. Leoš Pavlata
a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 27. 5. 2020.
 prodej pozemkové parcely č. 1244/1 a pozemkové parcely č. 1243
v k. ú. Dolní Rokytnice Ing. Čapku Ivovi, Suchdolské náměstí 746/12,
165 00 Praha 6 – Suchdol, Čapku Pavlovi, U Obory 1092, Břve, 253 01
Hostivice, Čapku Zdeňkovi, Makovského 1335/24, 163 00 Praha 6 –
Řepy a Čapku Petrovi, Tobrucká 714/27, 160 00 Praha 6 – Vokovice,
za cenu dle cenové mapy 200 Kč/m2.
 prodej pozemkové parcely č. 850/8 a pozemkové parcely č. 850/9
v k. ú. Rokytno v Krkonoších Maderové Soně, Jasanová 2003,
500 08 Hradec Králové, za cenu 430 Kč/m2.
 prodej pozemkové parcely č. 72/6 v k. ú. Dolní Rokytnice Trejbalové Naděždě, Dolní Rokytnice 383, 512 44 Rokytnice nad Jizerou za
cenu dle cenové mapy 400 Kč/m2 s tím, že na převáděné pozemkové parcele bude zřízeno věcné právo předkupní ve prospěch města
Rokytnice nad Jizerou.
 prodej pozemkové parcely č. 72/4 v k. ú. Dolní Rokytnice Ing. Pavlatovi Leoši, Horní Rokytnice 549, 512 44 Rokytnice nad Jizerou za
cenu dle cenové mapy 400 Kč/m2 s tím, že na převáděné pozemkové parcele bude zřízeno věcné právo předkupní ve prospěch města
Rokytnice nad Jizerou.
 záměr směny pozemkové parcely č. 1914/10 (vlastník město
Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely č. 1914/9 a část
pozemkové parcely č. 1914/28 (vlastník Kučerovi Pavel a Ivana) vše
v k. ú. Dolní Rokytnice v rozsahu pozemek za pozemek s tím, že
směna bude provedena až po vyjmutí předmětných částí pozemků
ve vlastnictví Kučerových z bankovní zástavy. Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno
za účasti zástupce města.
 odkoupení části pozemku parc. č. 357/4 v k. ú. Dolní Rokytnice o výměře cca 242 m2 od paní Zdenky Jonové, Zvonková 464, Horní Staré
Město, 541 02 Trutnov, za cenu 200 Kč/m2 a s podmínkou věcného břemene pro odstavení osobních vozidel pro majitele pozemku
parc. č. 357/4 v k. ú. Dolní Rokytnice v rozsahu cca 75 m2.
 realizaci a financování projektu „Oprava místních komunikací ve
Františkově – I. etapa „ v roce 2021.
 realizaci a financování projektu „Rekonstrukce přírodního divadla“
v roce 2021.

4

 odmítnutí dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na
akci „Stavební úpravy ZŠ Rokytnice nad Jizerou“.
 odmítnutí dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na
akci „Rekonstrukce kaple Na skále“.
 Dohodu o vypořádání zástavního práva tak, že po uhrazení této
částky na účet města Rokytnice nad Jizerou může být zástavci vystavena kvitance o splnění povinnosti vyplývající ze zástavní smlouvy
úhradou zajištěného závazku.
Nebude-li dohoda uzavřena nebo nebude-li závazek splněn, tedy
nebude-li uhrazena smluvní pokuta, zastupitelstvo zmocňuje starostu města, aby prostřednictvím právního zástupce JUDr. Alexandra Šoljaka, pohledávku vymáhal.
Bude-li pohledávka uhrazena, zastupitelstvo zmocňuje starostu
obce k vystavení kvitance o splnění závazku, který je zajištěn zástavním právem a předkupním právem. Kvitance bude obsahovat
tento text: „Zástavní věřitel město Rokytnice nad Jizerou potvrzuje zástavci, že na účet města Rokytnice nad Jizerou uhradil částku
3.192.000 Kč z titulu smluvní pokuty pro případ nesplnění závazku
výstavby nemovitosti na pozemkových parcelách č.:
»» 2341/1 — ostatní plocha, ostatní komunikace,
»» 2341/3 — trvalý travní porost,
»» 2341/4 — trvalý travní porost,
»» 2391/2 — trvalý travní porost,
»» 2391/6 — trvalý travní porost,
tak, jak jsou dnes zapsány na LV č. 2465 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, pro k. ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou
»» a parcele č. 3127 – ostatní plocha, jiná plocha,
»» parcele č. 70/3 – zastavěná plocha a nádvoří, na níž stojí stavba
č. p. 272 – bytový dům, v části obce Rokytnice nad Jizerou,
»» stavbě č. p. 272 – bytový dům, která stojí na parcele st. č. 70/3 –
zastavěná plocha a nádvoří, v části obce Rokytnice nad Jizerou
tak, jak je dnes zapsána na LV č. 2144 u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, pro k. ú. Dolní Rokytnice, město Rokytnice nad Jizerou.
Tento závazek byl zajištěn zástavním právem a předkupním právem
dle smlouvy ze dne 13. 12. 2016 vložené do Katastru nemovitostí rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily pod sp. zn. V-7281/2016 s právními účinky vkladu ke dni
19. 12. 2016. Úhradou smluvní pokuty závazek zajištěný zástavním
právem a předkupním právem zanikl, proto zástavní věřitel souhlasí
s výmazem zástavního práva a s výmazem předkupního práva.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města k datu 23. 6. 2020.
 informace o jednotlivých dotačních projektech.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období
od 11. 5. 2020 do 17. 6. 2020.
Zastupitelstvo města neschválilo:

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.

 záměr prodeje pozemkové parcely č. 898 a pozemkové parcely
č. 899/2 v k. ú. Dolní Rokytnice.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1929/4 v k. ú. Dolní
Rokytnice.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 2150/6 v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou.

Termín následujícího jednání zastupitelstva města
bude včas zveřejněn na úřední desce.

Zprávy z města a městského úřadu
ZLATÁ POPELNICE 2019
– první místo pro Rokytnici nad Jizerou
Popatnácté soutěžili obyvatelé obcí Libereckého kraje v třídění odpadů v rámci soutěže Zlatá popelnice. Nejlépe si v roce 2019
vedli v Albrechticích v Jizerských horách, v Jablonci nad Jizerou
a v Rokytnici nad Jizerou. Záštitu nad soutěží převzal Jiří Löffelmann, krajský radní pro resort životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova.
V kategorii měst nad 2 000 obyvatel zvítězilo město Rokytnice
nad Jizerou a získalo finanční dar ve výši 30.000 Kč.
Soutěž Zlatá popelnice je určena obcím v Libereckém kraji, které
soutěží v množství vytříděného odpadu. Její vyhlašovatelé, Liberecký
kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., chtějí jejím
prostřednictvím motivovat obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností.
Letošní ročník doznal dvě zásadní změny. „První se týkala úpravy
velikostních skupin, ve kterých se soutěží. Nově jsou obce rozděleny do tří
kategorií, a sice do 500 obyvatel, do 2 000 obyvatel a nad 2 000 obyvatel.
Druhou novinkou je ocenění vybrané obce z každého okresu kraje za přínosný počin na poli odpadového hospodářství, který přispěl ke zkvalitnění
systému tříděného sběru,“ uvedl radní Löffelmann.
V roce 2019 vytřídil v průměru každý obyvatel Libereckého kraje
24 kg papíru, 11,2 kg plastů, 13,7 kg skla, 23,6 kg kovů a půl kg nápojových kartonů. To je tedy celkem 73 kg vytříděného odpadu, což je o téměř 8 kg více než činí průměr České republiky. „Tento výsledek řadí
Liberecký kraj na čtvrtou příčku v pomyslném pořadí krajů. V třídění
papíru dosáhl Liberecký kraj mezi ostatními kraji dokonce na druhou
příčku – první se umístil kraj Pardubický, který byl lepší ještě o půl kg,“
upřesnil Löffelmann.
V Libereckém kraji mají obyvatelé v současné době k dispozici
téměř 12 300 veřejně dostupných barevných kontejnerů a menších
nádob na třídění odpadů umístěných přímo u domů. Jedno průměrné, veřejně přístupné kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro
132 obyvatel. Finanční odměnu od společnosti EKO-KOM získali první
tři obce v každé kategorii.
Celkové výsledky zájemci naleznou na webových stránkách města
v aktualitách, na www.mesto-rokytnice.cz.
A jak se třídilo v roce 2019 v Rokytnici nad Jizerou?
papír
82,95 tun
sklo
115,68 tun
plasty
75,74 tun
tetra-pack
3,15 tun

Volby do zastupitelstev krajů
Na podzim nás čekají volby do Zastupitelstva Libereckého kraje,
a to ve dnech 2. a 3. října 2020 v obvyklých volebních okrscích.
Informace voličům budou včas zveřejněny nebo dodány.

Služba pro zasílání informací
o poruchách a plánovaných
odstávkách ČEZ
Na základě častých dotazů našich obyvatel znovu zveřejňujeme odkaz na službu ČEZ Distribuce, a. s., která se týká bezplatného zasílání
informací o poruchách a plánovaných odstávkách pro vaše odběrná
místa. Po vyplnění formuláře pod odkazem vám budou zasílány informace e-mailem nebo SMS, které se budou týkat přímo vašich nemovitostí.

 Odkaz: www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.html
 Pro jednorázové vyhledávání odstávek a poruch přímo pro konkrétní obec nebo město platí odkaz:
www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Město Rokytnice nad Jizerou
00276057

287,103 tun
6 879 733 MJ

Celkem se vytřídilo 277,52 tun (tj. cca 103 kg na jednoho obyvatele).
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PROČ JE V ROKYTNICI STAVEBNÍ UZÁVĚRA
Vážení spoluobčané,
od června letošního roku platí v Rokytnici stavební uzávěra. Protože se jedná o velmi nepopulární opatření, chtěl bych vám vysvětlit
důvody, které nás k jejímu vyhlášení vedly.
Rada města Rokytnice nad Jizerou vydala dne 17. 6. 2020 územní opatření o stavební uzávěře pro celé území města. Doba trvání
tohoto územního opatření je stanovena nejpozději do 30. 10. 2023.
Stavební uzávěra byla přijata pro ochranu území města před takovou stavební činností, která by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované Změny č. 3 Územního plánu
města Rokytnice nad Jizerou.
Podstatným bodem Změny č. 3 Územního plánu Rokytnice nad
Jizerou je jednak prověření a zapracování záměru propojení a rozvoje stávajících lyžařských areálů Studenov, Horní Domky a Harrachov, a především pak prověření zastavitelných ploch z hlediska záboru lučních stanovišť soustavy Natura 2000 na území města – tedy
louky, které jsou nějakým způsobem chráněné.
Město Rokytnice nad Jizerou má platný územní plán, který byl
schválen zastupitelstvem města dne 8. 10. 2008. Tento územní plán
vymezil zastavitelné plochy mimo jiné pro výstavbu 163 rodinných
domů v plochách 31,9 ha. Rozsah takto stanovených zastavitelných ploch byl řádně projednán a odsouhlasen v roce 2008 Správou Krkonošského národního parku. Bohužel v roce 2012 změnila
Správa KRNAP svůj přístup k dané problematice a na základě nové
metodiky Ministerstva životního prostředí stanovila podmínky, za
kterých lze na chráněných loukách stavět.
Nově byly stanoveny limity záborů a tyto zábory jednotlivých
typů chráněných luk se začaly evidovat. Zjednodušeně - pro každou obec v národním parku bylo stanoveno, kolik chráněných luk
se může na jejím území stavební činností „znehodnotit“. Bohužel

o tomto přístupu jsme nebyli jako město ze strany Správy KRNAP
informováni a dozvěděli jsme se o této skutečnosti až o několik let
později, kdy začali pracovníci národního parku ve svých vyjádřeních
zpochybňovat náš územní plán.
Do té doby jsme netušili, že rozsah ploch určených k zástavbě na
loukách podle platného územního plánu (odsouhlaseného Správou
KRNAP) je větší, než rozsah lučních ploch, na kterých je možné podle
nové metodiky KRNAP stavět. V případě vyčerpání těchto limitů by
byla znemožněna jakákoli realizace stavebních záměrů v plochách
„chráněných“ luk, a to i realizace budoucích rozvojových záměrů
města – například i budování technické infrastruktury či veřejně prospěšných staveb.
Omezení, která z přijetí stavební uzávěry po dobu příštích tří let
pro občany města plynou, jsou tíživá a svazující. Jako město ležící
v národním parku jsme v současném systému upřednostňování
ochrany přírody před vším ostatním, častokrát i před zdravým rozumem, nenalezli jinou cestu, jak do budoucna umožnit realizaci
staveb nezbytných pro fungování města.
Při zachování současného rozmachu výstavby rekreačních
domů, nazývaných jako rodinné, ve kterých však nikdo trvale nebydlí a městu tím pádem nic nepřináší, by byly limity záboru chráněných luk vyčerpány v průběhu jednoho či dvou let.
Pokud bychom formou stavební uzávěry stavební činnost
v Rokytnici neomezili, došlo by k vyčerpání stanovených limitů a na
„chráněných“ loukách by nebylo možné postavit cestu, vodovod,
kanalizaci či jinou veřejně prospěšnou stavbu – nebyl by umožněn
rozvoj skiareálů, např. výstavba retenčních nádrží pro zasněžování,
ale nebylo by možné například postavit ani rodinný dům pro trvalé
bydlení.
Ing. Petr Matyáš
starosta

OPRAVA CESTY „SACHROVKA“
– I. A II. ETAPA

Projekty „Oprava cesty „Sachrovka“ – I. etapa“ a „Oprava cesty „Sachrovka“ – II. etapa“ jsou dokončeny. Státní fond životního prostředí ČR na tyto
akce poskytne dotace z Národního programu Životního prostředí. V obou
případech bude dotace činit 85 % z celkové výše uznatelných nákladů projektu. Skutečné náklady první etapy činí 1.873.957 Kč včetně DPH a druhé
etapy 2.485.332,62 Kč včetně DPH.
Oprava cest spočívala v čištění povrchu cest a krajnic, provedení spojovacího postřiku a následné strojové pokládce podkladní vrstvy z asfaltobetonu, která slouží k vyrovnání nerovností v povrchu vozovku. Následně byla
provedena druhá vrstva asfaltobetonu se spojovacím postřikem. Celková
délka opravovaných cest u obou etap činí 1.054 m.
Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz
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REKONSTRUKCE VITRÁŽOVÝCH OKEN BUDOVY RADNICE – I. ETAPA
V letošním roce Město
uskutečnilo další část výměny oken budovy radnice,
konkrétně „Rekonstrukce
vitrážových oken budovy radnice – I. etapa“. Tento projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje,
v rámci programu Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji.
I. etapa rekonstrukce vitrážového okna probíhala
na jižní straně budovy v obřadní síni (směr do dvora
budovy). Rám okna o rozměrech 4 × 4 m byl rozeschlý
a prohnilý. Jednotlivá vitrážová skla byla zničená, spojovací olovo již neplnilo svou funkci pevného spoje, tudíž
vitrážová skla odpadávala. V takovémto stavu se nacházejí i zbylá vitrážová okna. Nový okenní rám je proveden
jako přesná rozměrová, tvarová i materiálová replika
rámu původního a zhotovil ho Pavel Linek – Truhlářství
Linek. Restaurátorské práce na vitrážových sklech prováděla firma VITRÁŽE David Roskovec. Ten jednotlivá
skla odborně demontoval a očistil, poškozená skla nahradil za nová, vše následně sestavil do nového rámu
a spojil olovem. Součástí renovace bylo i restaurování
kamenných prvků okenního ostění, které provedlo Kamenictví Beneš.
Celkové předpokládané náklady projektu činí
327.720 Kč včetně DPH. Liberecký kraj podpořil tento projekt účelovou dotaci ve výši 84.071 Kč, což tvoří
25,65 % z celkových nákladů projektu.

ZREKONSTRUOVANÁ
SOCHA KRISTA
NA NAŠEM HŘBITOVĚ
Na počátku srpna byla na městském
hřbitově umístěna zrekonstruovaná socha
těla Krista. Opravu sochy provedla firma
Restaurátorství a pozlačovačství, s. r. o.,
Nové Město nad Metují za cenu 55.000 Kč.
V případě sochy se jedná o litinovou plastiku, která je celkově pozlacena plátkovým
zlatem. Ačkoliv byla socha před 10 lety spolu
se středovým křížem opravena, docházelo
opětovně k průniku vody a destrukci plastiky v dolní části nohou. Letošní oprava řešila
zejména zamezení pronikání vody a vlhkosti
dovnitř sochy, retuši a obnovu narušeného
zlacení.
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ZÁVORA A ZÁKAZY VJEZDU
Vzhledem k neustále přibývajícím kolizím a stížnostem, především od rodičů dětí a seniorů, byla na cestě
mezi kapličkou na Kostelním vrchu a Studenovem
instalována závora.
Důvodem byla velká neukázněnost řidičů, kteří nedodržovali zákaz vjezdu.
Díky závoře nebude možné cestu využívat jako zkratku z Horní Rokytnice do Dolní Rokytnice či naopak. Současně však bude umožněn příjezd majitelům sousedních nemovitostí z jedné nebo z druhé strany.
Závora je dlouhá 1,5 m a je možné ji pohodlně objet
na kole nebo s kočárkem.
Oblíbená cesta, hojně navštěvovaná místními i turisty, tak zůstane bezpečná i nadále.
Zákazy vjezdu pro auta a motorky přibyly i na nově
opravených cestách na Sachrově hřebeni.
Žádáme všechny motoristy, aby tyto zákazové značky
respektovali a nevystavovali se tak pokutování.

HLEDÁTE JISTOTU STABILNÍHO A TRVALÉHO PŘÍJMU?
Jsme česká firma EMBA Paseky nad Jizerou s tradicí výroby již 138 let. Produkcí výrobků z recyklovatelného papíru přispíváme
k ochraně životního prostředí. Naše výrobky najdete v mnoha kancelářích a archivech po celé Evropě.
Do našeho týmu hledáme šikovného, pracovitého a ochotného kolegu na pozici v rámci

VÝROBY LEPENEK A OBALŮ
Nevadí Vám pracovat rukama i hlavou?
Baví Vás práce na dílně?
Chcete za sebou vidět výsledky své práce?
Není pro Vás problém pracovat ve směnovém provozu?

Když bude vše šlapat, jak má, tak Vás čeká:

Nabízíme různé pozice,
ale pro všechny je standardní náplní práce:

33 Zázemí stabilní firmy
33 Každý měsíc výplata včas na účtu
33 Spousta benefitů a odměn
33 Možnost přivýdělku
33 Práce v teple bez nutnosti cestování
33 Kantýna a jídelna plná dobrot

33 Obsluha výrobních strojů anebo manuální ruční práce
33 Kontrola vlastní práce
33 Udržování pracoviště v čistotě a pořádku
33 Plnění stanovených úkolů

a nedílnou součástí stabilního týmu. Uvidíte za sebou výsledky své

Pokud jsou odpovědi „ANO“, tak jste tím, koho potřebujeme:

Výhodou:

33 Zkušenost s obsluhou manipulační techniky (není podmínkou)
BAVÍ VÁS ORGANIZOVAT, VÉST LIDI A KOMUNIKOVAT?
Pokud si vybereme právě Vás, stanete se pevným bodem výroby

Jsme česká firma EMBA Paseky nad Jizerou s tradicí výroby již 138 let.
výrobků
práce,Produkcí
čímž budete moci
ovlivňovat výši své mzdy.
Nebudete
„hozeni donajdete
vody“, čeká Vás řádné zaškolení
nás na tel.:
481 553
121 nebo e-mailem
na zamestnani@emba.cz.
zKontaktujte
recyklovaného
papíru
přispíváme
k ochraně
životního prostředí. Naše
výrobky
a seznámení s celým provozem.
www.emba.cz
v mnoha kancelářích a archivech
po celé Evropě.
Jelikož chceme i nadále bezvadně podporovat naše zákazníky v dosahování jejich cílů, hledáme
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v současné době do svého týmu šikovného, ochotného a pracovitého člověka na pozici:

Kalendář akcí
 Rokytnice nad Jizerou
 15. 8. | Letní Příroďák – Přírodní divadlo přivítá oblíbenou kapelu
Berušky (Ladybirds), zpívánky s Nikitou a večerní promítání letního
kina
 29. 8., 15.00 | Koncert pěveckého sboru Kampata – v kapli Mistra
Jana Husa zazpívá dětský sbor z Prahy
 5. 9. | Krkonošská šlápota – turistická hlídková soutěž pro 3 – 5 členné hlídky. Trasa vhodná i pro malé děti a sportovní kočárky.
 12. 9. | HETOS – další ročník hlídkové etapové turistické orientační
hry
 16. 9., 18.00| Nejen sucho – přednáška o dopadech klimatických
změn na českou krajinu, prof. J. Šedlbauer, Kulturní dům
 18. 9., 19.00 | Muž na vodítku – situační komedie o partnerských
vztazích studia Podio Semily, Kulturní dům
 19. 9. | Zlaťák – tradiční cyklistický závod na Zlaté návrší
 2. 10., 18.00 | Český varhanní festival – koncert v kostele
sv. Michaela
 2. – 4. 10. | Rokytnická svatomichaelská pouť – tradiční pouťové
atrakce, stánky, hudba, občerstvení a největší kolotoč v ČR – lanovka na Lysou horu!
 10. 10., 19.00 | Darmošlapky, aneb repete hoši – rozverná komedie DS Florián Poniklá, Kulturní dům
 27. 10., 19.00 | Josef Alois Náhlovský – zábavná talk show oblíbeného baviče doprovázená písničkami Pepy Štrosse, Kulturní dům

 Paseky nad Jizerou
 26. 9. | Pouťové sousedské posezení u Staré školy
 26. 9. | Pouťový běh Buďárkou – pořádá Sokol Paseky
 24. 10. | Mistrovství světa v Čamburíně – hospoda Na Perličku

 Harrachov
 7. – 8. 8. | Keltská noc – tradiční open air festival v prostoru pod
skokanskými můstky
 14. 8., 19.30 | Aneta Langerová – koncert známé zpěvačky s náz
vem Probuzení na louce, centrum
 16. 8., 18.00 | Magnum Jazz Bigband – koncert swingu, moderního
jazzu a filmové hudby, centrum
 5. 9. | Fichtl Cup – motokrosový závod, start a depo na běžeckém
stadionu za hotelem Skicentrum
 22. 9. | Ladislav Špaček, Etiketa v obraze – přednáška pro všechny generace, Kulturní centrum

 Kořenov - Zubačka
 22. 8. 2020 | Borůvková sobota na Zubačce – doprovodný program v Kořenově: borůvkové hody, vlaky s parní lokomotivou, jízdy
historického autobusu
 26. 9. | Bramborové ukončení sezóny na zubačce – vyjedou
zvláštní vlaky s motorovou ozubnicovou lokomotivou. Bramborové
speciality, občerstvení, v Kořenově jízdy důlního vláčku.

 Jablonec nad Jizerou
 20. 8. | Motosraz 2019 – soutěže a vyjížďky na motorkách, živá i r eprodukovaná hudba
 21. 8., 17.00 | Jablonecká hudební noc – noc s rockovými kapelami – areál městského parku v Pilišťatech
 19. 9. | Kam nedošel velbloud – 41. ročník dálkového pochodu, za odměnu v cíli krkonošské kyselo
 24. 9., 19.21 | Tomáš Klus, koncert v rámci cyklu Paměť písní – K
 ulturní dům

 Vysoké nad Jizerou
 28. 8. | Oslava 100. výročí ISŠ Vysoké nad Jizerou
 10. – 17. 10. | Krakonošův divadelní podzim –
51. národní přehlídka venkovských divadelních souborů

 Jilemnice
 15. 8. | Pouťové trhy – u kostela sv. Vavřince
 22. 8., 15.00 | Jazzový festival – koná se v zahradě
základní umělecké školy
 6. 9., 11.00 | Jilemnické koštování
 26. 9., 15.00 | Čiperkové – populární dětská kapela,
SD Jilm
 30. 9. | Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče, není Čech –
one man show oblíbeného komika

 Semily
 28. 8., 18:00 | Jazz in flagranti – známé jazzové
standardy doplněné o latinsko-americké rytmy
a bluesové skladby
 11. – 12. 9. | Semilský pecen – tradiční dožínková
slavnost

 Vrchlabí
 22. 8., 17.00 | Divokej Bill – koncert populární skupiny v letním kině Tripsi
 29. 8. | Vrchlabský Flerjarmark – náměstí Míru
 9. 9. | Radůza – koncert, KD Střelnice
 23. 9. | Pokáč – unikátní písničkář, textař, hráč na
kytaru a ukulele, KD Střelnice
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PROGRAM KULTURNÍ DŮM 2020
Rokytnice nad Jizerou

Středa, 16. září 2020, 18.00 hod.

Středa, 11. listopadu 2020, 18.00 hod.

PŘEDNÁŠKA – Nejen sucho: Dopady klimatických
změn na českou krajinu, prof. Josef Šedlbauer

PŘEDNÁŠKA Pavla Chluma a Petra Kvardy
BANÁT – ČESKÉ VESNICE NA BŘEZÍCH DUNAJE

Co se děje s lesy, zemědělstvím, vodohospodářstvím, s naším zdravím? Jak se na změny připravit? A je to vůbec možné?
Vstupné: dobrovolné

Krásná historická oblast zvaná Banát, rozkládající se aktuálně ve třech
státech, je vzdálená asi 1000 km z ČR. A každému Čechovi rozhodně
stojí za návštěvu. Oblast ohraničená řekami Mureš, Tisa, Dunaj a Jižními Karpatami začala vyprávět českou přistěhovaleckou historii již
v roce 1823. To zde začali vznikat první ryze české vesnice, které se tu
dosud zachovaly.
Vstupné: 80 Kč

Pátek, 18. září 2020, 19.00 hod.

MUŽ NA VODÍTKU – Studio Podio Semily
Situační komedie o partnerských vztazích.
Vstupné: 80 Kč

Sobota 21. listopadu 2020, 19.00 hod.

Sobota, 10. října 2020, 19.00 hod.

PARFÉM V PODEZŘENÍ
– DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou

DARMOŠLAPKY, ANEB REPETE HOŠI
– DS Florián Poniklá
Rozverná komedie o jednom sedlákovi, který si s kumpány bezstarostně užívá života na zanedbaném statku až do příjezdu svých vdavekchtivých sester.
Vstupné: 80 Kč
Úterý, 27. října 2020, 19.00 hod.

JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ,
na kytaru doprovází Pepa Štross
Zábavný pořad a humor s Pepou Aloisem NÁHLOVSKÝM a folkovými
písničkami Pepy Štrosse.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě
Sobota, 31. října 2020, 19.00 hod.

TCHÝNĚ NA ZABITÍ – DS Tyl Slaná
Bláznivá komedie Jakuba Zindulky. Ani sama Smrt nezabrání tchýním
prudit a montovat se do života mladým. Komedie okořeněná duchařinou popisuje vztah mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně
a hlavně mezi tchýněmi samotnými.
Vstupné: 80 Kč

Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní parfém. Hledá se
vrah. Napínavá francouzská krimi komedie rozehrává příběh pěti sester, do jejichž života zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku. Motiv
může mít každá z nich, ale alibi, zdá se, nemá žádná. Co skrývají a co
skrývá komisař? Bude vrah dopaden? A kde se vzala ta vůně parfému?
Vstupné: 100 Kč
Středa, 2. prosince 2020

FILMOVÁ STŘEDA – KINO na kolečkách
Promítání pro ZŠ:
08.00 hod. SNĚŽNÝ KLUK – 1. stupeň ZŠ,
10.00 hod. V SÍTI: ZA ŠKOLOU – 2. stupeň ZŠ
Promítání pro veřejnost:
17.00 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Nová česká fantasy pohádka, 115 minut, 2020, režie: Petr Kubík, hrají:
Eliška Křenková, Marek Lambora, Martin Dejdar, Roman Zach a další.
Vstupné: 80 Kč
19.00 hod.

FILM PRO DOSPĚLÉ – bude upřesněno
Vstupné: 80 Kč

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Tel.: 481 522 001
E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
www.facebook.com/infocentrumrokytnice
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OBRAZEM SPOLEČENSKÉ AKCE V ROKYTNICI NAD JIZEROU
SOCHÁNÍ NA HÁSKOVĚ (2. – 6. 7. 2020)

BĚH NA DVORAČKY (18. 7. 2020)
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GALERIE STARÝ KRAVÍN – VÝSTAVA HRAČKY NESTÁRNOU

Rokytnická pouť
2. až 4. října 2020

MODELÁŽ GELOVÝCH
NEHTŮ

OLGA ŽELEZNÁ
TEL.: 732 341 938

DOLNÍ NÁMĚSTÍ, ROKYTNICE NAD JIZEROU
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Střípky z domova důchodců
Vždy píši, jak se mají a co dělají klienti. A tak dnes pár řádků o pracovnicích. V současné době máme 40 pracovníků a 8 zdravotních
sester, je to tým, který se 24 hodin denně a 365 dnů v roce stará
o naše klienty. Další pracovníci se starají o úklid, praní prádla, vaření,
údržbu, administrativu, recepci a zahradu. Všichni uvedení pracovníci jsou pro naše klienty důležití, všichni se s klienty setkávají a i jejich
pomoc, byť někdy pouze slovem, je pro klienty důležitá. Do domova
dochází i kadeřnice a pedikérka. Péči potřebují nejen naši klienti, ale
také pracovníci, i když se jedná o péči jinou. Pro pracovníky zajišťujeme
každoročně vzdělávání, mají možnost využít i individuální supervize.
Pracovníci mají možnost využít příspěvku na lázeňský pobyt a masáže.
V domově je pro pracovníky k dispozici masážní křeslo určené pro masáž i relaxaci, každý den mají možnost využít parafínové terapie - ošetření rukou a nohou, které tolik při 12hodinové zátěži trpí. Dále jsou pro
pracovníky i možnosti finančních příspěvků na obědy, penzijní připojištění a možnost bezúročné půjčky. V loňském roce jsme pracovníky

dovybavili pracovními oděvy dle jejich výběru a náš domov jako by rozkvetl, je plný pracovnic v pestrobarevných tričkách a bílých sukýnkách.
Velká změna nejen pro pracovníky, ale i pro klienty.
A co nás čeká? V průběhu léta akce „Kotlíkový guláš“, kdy si klienti
pod vedením aktivizačních pracovnic uvaří na zahradě guláš v kotlíku.
Výlet klientů do Harrachova s návštěvou sklárny. Country muzika v podání muzikantů z Dobříše, kteří každoročně přijíždí na týdenní pobyt
do Pasek a nikdy se nezapomenou zastavit a zahrát v našem domově.
V září po dlouhé době přivítáme baletního mistra z Národního divadla
pana Dr. Petra Veletu, který provede v tanci naše klienty, i ty na vozíkách. Zavítá k nám také taneční skupina Šarm z Jablonce nad Nisou.
Dne 9. 9. 2020 se u nás uskuteční tradiční podzimní „Sejkorák“.
Přijměte pozvání na 5. 10. 2020, kdy v našem domově proběhne
Den otevřených dveří.
Mgr. Helena Housová, ředitelka

Služby sociální péče
Domácí hospicová péče i pro občany
Rokytnice nad Jizerou
Přáním většiny lidí je, aby jednou zemřeli doma, v kruhu svých blízkých. Bohužel nakonec mnozí umírají v nemocnicích a ústavech. Častou příčinou je, že rodina, která by o ně chtěla pečovat, nemá potřebné
pomůcky, léky ani odbornost. Brání jim i strach, že situaci nezvládnou.

Nyní jsme na začátku. Vyřizujeme potřebnou administrativu, sbíráme zkušenosti v již zaběhnutých hospicích, vzděláváme se, sháníme
finanční dary na provozní chod hospice, … Děláme vše pro to, abychom se od začátku roku 2021 mohli plně pustit do péče.
Domácí hospice jsou odkázány na dary dobrých lidí, nadací a podnikatelů, proto je pro nás každý finanční dar vítaný.
Závěr života je těžkým ale i důležitým obdobím. Důležitým pro ty, kdo
odcházejí i pro ty, kteří zůstávají. A my v hospici věříme, že může být i krásným. Vždyť tak jako zapadající slunce vykresluje v krajině ty nejkrásnější
kontury, může i podvečer života vrhnout nové světlo na prožitý život.
Přijměte naši výzvu - pošlete nám fotografii na téma „Naděje“.
Na podzim letošního roku uspořádáme výstavu. Vaše fotografie zasílejte do 31. 8. 2020 na e-mail: hospic@hospic-semily.cz.
Srdečně Vás zveme do Kina Jitřenka v Semilech ve čtvrtek
24. září 2020 od 18.00, kde Vám rádi představíme domácí hospicovou péči i semilský hospic. Více informací již brzy na našich webových
stránkách.
Lucie Stránská a Marie Zahrádková
č. účtu: 2001803998/2010
tel.: 774 617 803
e-mail: hospic@hospic-semily.cz
www.hospic-semily.cz

Delší dobu vnímáme, že na Semilsku chybí domácí hospicová péče.
Jsou rodiny, které by se o své blízké umírající rády postaraly doma,
v jejich prostředí, ale nemají potřebné pomůcky a zkušenosti. To byl jeden z impulsů pro nás, abychom založili Domácí hospic 14 pomocníků,
z. ú., který bude působit v Semilech a okolí do 30 km.
Posláním domácího hospice je péče o nemocné v závěrečném stádiu onemocnění (nejčastěji onkologického), kdy byla ukončena aktivní
léčba. Úkolem hospice není jen zajistit všechny potřebné pomůcky
a nastavit léčbu tak, aby nemocný netrpěl bolestmi nebo jinými příznaky, které ho ke konci života trápí. Je tu i proto, aby v těchto velmi
těžkých chvílích byl oporou nejen jemu, ale i jeho rodině. Samozřejmostí hospicového týmu je i duchovní, kterého si nemocný nebo jeho
rodina může kdykoliv zavolat. Mezi úkoly hospice patří i pomoc rodině
s vyřízením dávek na péči. Ani po smrti nemocného kontakt hospice
s rodinou nekončí. Hospic nabízí pozůstalým podporu, aby ve chvílích
truchlení nezůstávali sami.

Poděkování
Velice děkujeme za účast,
osobně či písemně, při odchodu Arnošta Palmeho.
Děkujeme děvčatům ze Zdravoše za péči,
kterou vykonávají, vždy pečlivě a s úsměvem.
Tuto službu nám mohou mnohá města závidět.
Rodina Palmova
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Mateřská škola Horní

Závěr letošního, poněkud netradičního školního roku, jsme trávili
především venku, jak na zahrádce, tak na výletech do blízkého okolí.
Přivítali jsme psíky s jejich „paničkou“, kteří nám předvedli, jak se
chovat, když potkáme volně pobíhajícího psa a spoustu jiných věcí
a slavnostně jsme zakončili Školu sportu.
Následovaly dva výlety. První „K saním“, který byl spojen s bojovou
hrou a hledáním pokladu, druhý na lesní hřiště nad Františkovem.

Oba výlety jsme si užili a ujistili se, že není potřeba jezdit za zážitky
nikam daleko.
Závěr školního roku patřil tradičně maturitě předškoláků, kteří letos
poprvé skládali maturitu před rodiči. Po úspěšném složení zkoušky se
jak se patří slavilo. Navečer jsme se přesunuli do školky, kde následovala všemi obávaná „stezka odvahy“. Závěr večera patřil projekci
pohádky.

Nezbývá, než všem budoucím prvňáčkům popřát šťastné vykročení
do další životní etapy a vám všem krásný zbytek prázdnin.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté školičky“
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Základní škola

Poděkování
od Sdružení válečných veteránů ČR
Vážená paní ředitelko,
při příležitosti vyřazení žáků 9. třídy dne 18. 6. 2020 Vaší Základní
školy jsem navštívil Vaše město Rokytnice nad Jizerou a musím přiznat,
že to ve mne zanechalo velmi hluboké dojmy. Na tuto společenskou
akci jsem byl pozván mým kolegou, příslušníkem Armády České republiky a členem našeho Sdružení válečných veteránů, jenž mezi vyřazovanými žáky měl i svou dceru.
Obvykle je zvykem, že se vyřazení děje u škol vyššího typu studia,
např. DiS., Bc. atd., a i samotná naše česká společnost toto má zažité,
nicméně jsem nikdy v životě nezažil vyřazení studentů základní školy,
natož v takovémto místě, kde se míchá historie a budoucnost, třeba
i budoucnost samotného města Rokytnice nad Jizerou, kdy je pravděpodobné, že tyto dospívající děti zůstanou ve Vašem městě, byť i později, samotné ztělesnění duševna a reality.
Atmosféra nasátá v kostele sv. Michaela byla fascinující a předpokládám, že to mělo pozitivní vliv i na samotné žáky s jejich rodiči. Je
příjemné zjištění, že i v místech naší republiky vysoko v horách i mimo

hl. m. Prahu se dějí věci „tak trochu jinak“ než je zvykem, neboť sám ve
své právnické praxi pociťuji nutnost bourat mýty zažité v justici a tím se
dostávat dál a vytvářet vyšší cíle nejen pro sebe, ale i pro své děti a společnost kolem sebe a názorně jim ukázat, že je třeba stále na sobě pracovat, pokud chceme dosáhnout svých životních snů. Stejnou vizi měl
i rodák z mé obce Dobrušky samotný F. L. Věk-Hek, který tímto mimo
jiné nastartoval myšlenkovou obrodu svého nejbližšího okolí, což nakonec vedlo později k osamostatnění nad c. k. Rakouskem-Uherskem.
Cítím v tom stejný trend, aby se děti osamostatnily a vkročily do života dospělých, což byl smysl a účel všech rodičů tak, aby se za ně oni
a Vaše město nemuselo stydět.
Stejný trend je vyvíjen na příslušnících ozbrojených sil ČR, úcta k tradicím, rodičům, svému městu, své republice v duchu 1. republiky, což
je i cílem našeho Sdružení válečných veteránů. Proto jsem měl potřebu se se svými pocity získanými u Vás podělit, neboť zpětná vazba na
naše činnosti je, dle mých velitelských zkušeností, velmi důležitá.
S poděkováním
místopředseda SVV Královehradeckého kraje
JUDr. et Mgr. Jiří Cerman

Tradiční recept
Houbovačka z Pasek
Dáme vařit do vody se solí a kmínem několik oškrábaných a pokrájených brambor.
Zatím na omastku zpěníme drobně pokrájenou cibuli, přidáme očištěné a pokrájené
houby, podusíme je, pak je přidáme do polévky. Když se brambory dovářejí, zatřepeme
polévku kyselou smetanou s moukou, necháme ji přejít varem, podle chuti přikyselíme
a přidáme kopr.
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci červenci
a srpnu 2020 tito naši spoluobčané:
80 let Bosáková Hana
Bachtíková Hana
Večerník Miroslav
Žilková Alžběta
81 let Kubečková Anna
Dvořáková Božena
Votočková Anna
Műllerová Magdalena
Stelzner Horst
Zuzánek Jaroslav
82 let Hejralová Marie
83 let Šimůnek Zdeněk
84 let Fischerová Terezia
Votočková Stanislava
Šlahůnková Anna
85 let Hnyková Iva

86 let Jedlička Ferdinand
Novotná Zdenka
Hanuš Jan
88 let Kučera Vladimír
89 let Breuerová Ilse
91 let Kalafútová Anna		
92 let Baudišová Miloslava
Sasková Emilie
93 let Votočková Miloslava

Všem oslavencům blahopřejeme!
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Vyzrálé BIO hovězí maso z vlastního chovu!
Objednávejte na zemex.cz

Prodej zahájen!

ZEMEX, spol s r. o.

info@zemex.cz

Horní Rokytnice 236

606 116 692

Rokytnice nad Jizerou

721 184 989

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ
ZUŠ Jablonec nad Jizerou
- své děti můžete přihlašovat i během letních prázdnin na tel. č.: 736 65 29 11 (během července
a srpna prosím zasílejte pouze SMS) nebo e-mailem na zus-jablonecnj@zsjnj.cz.
Volná místa máme ještě zde:
• Sólový zpěv (Ivana Housová)
• Keramika (od září 2020 k nám nastupuje nová paní učitelka Marcela Balatková)
• Scénický tanec (Petra Jiroušová)
• Keramika pro dospělé (Hana Plichtová Hříbková) – úterky od 17.00
Výuka probíhá přímo v budově ZUŠ Jablonec nad Jizerou (Jablonec nad Jizerou 439).
Jana Bartoničková, DiS.
FB: www.facebook.com/zusjbc

Web: zus.jablonec-krkonose.cz
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Sport
ODDÍL KUŽELEK JDE DO NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU !!!
Jak jste všichni zaznamenali, tak situace okolo pandemie
 ovid-19 nás zasáhla všude a samozřejmě se to dotklo i oddílu kuC
želek. Veškeré soutěže byly s ohledem na nařízení vlády ze strany
výboru ČKA nejprve pozastaveny a posléze i ukončeny. Nebylo vítěze, nebylo poražených, někdo to uvítal, někdo byl naštvaný, ale to je
slovy Járy Cimrmana tak vše, co jsme proti tomu mohli dělat.
V loňském soutěžním ročníku jsme hráli na třech úrovních, od
krajské soutěže přes divizi, až po 3. ligu. V tabulkách jsme na tom
byli dobře, jednotlivá mužstva šlapala, a kdyby nebylo Covidu, tak
by družstvo C po X letech postoupilo do přeboru.
Do letošního soutěžního ročníku jsme přihlásili opět 3 družstva,
kdy budeme startovat ve východočeské krajské soutěži, ve východočeském krajském přeboru a ve 3. lize. Sami jsme požádali vedení

svazu o zařazení družstva B do nižší soutěže, protože i přes početnou základnu nejsme schopni hrát na tak vysoké úrovni 2 soutěže.
Divize a 3. liga je víceméně srovnatelná a proto jsme se po zralé
úvaze na schůzi rozhodli, že bude lepší posílit družstvo A na soupisce a pokusit se tak hrát na špici tabulky. Rokytnice na to prostě má…
Novinkou pro letošní ročník je nasazení našeho dorostu do
1. ligy s ohledem na jejich loňské výsledky a tak věříme, že náš oddíl
budou dobře reprezentovat. Jelikož budou svoje zápasy hrát doma
na naší kuželně, tak se na ně můžete přijít podívat. Hrací dny ještě
nejsou bohužel známy, v současné době probíhá rozlosování všech
soutěží.
Jinak skončil jubilejní dvacátý ročník našeho turnaje dvojic. I přes
problémy s Covidem-19 navštívilo naši kuželnu 220 dvojic prakticky
z celé ČR. Svoji účast bohužel museli kvůli Covidu-19 zrušit hráči ze
zahraničí, přesto je o náš turnaj velký zájem a již nyní jsou obsazeny
termíny na příští rok. V silné konkurenci hráčů z 1. ligy a Interligy
i reprezentace ČR se nejlépe vedlo dvojici Jan Volf a Zdeněk Novotný, kteří obsadili 16. místo, dále ve smíšené kategorii se naše Zuzana Hartychová a Zdeněk Novotný umístili na 8. místě.
Na medailových pozicích se jak v mužích, tak ve smíšených dvojících, již tradičně umístil náš rodák a odchovanec Spartaku Michal
Jirouš, který v současné době hraje Interligu za SKK Rokycany. Kompletní výsledky naleznete na www.rokytnice.com/kuzelky.
Rokytnici by už nová čtyřdráhová kuželna slušela, neboť je to
nejmasovější sport ve městě a okolí. Nereligu, letošní již 23. ročník,
hraje už přibližně 200 místních nadšenců.
Stále platí to, co zde zpravidla uvádím na závěr, a sice to, že kuželky jsou skvělá hra a kdo to jednou zkusí, tak se zcela určitě na
kuželnu vrátí. (Až ho tedy přestane bolet celé tělo...)
Roman Stříbrný
organizační pracovník

ROKYTNICKÁ
NEREGISTROVANÁ LIGA 2020
Od září do prosince proběhne
již 23. ročník Rokytnické neregistrované ligy
v kuželkách na místní kuželně.
Družstva mužů, žen i smíšená
se mohou přihlašovat do 23. 8. 2020.
Telefon: 737 976 026
E-mail: s.hartych@seznam.cz
Za organizační výbor Stanislav Hartych

ŠACHY
V červnu byly dohrány poslední dvě kola „Krajského přeboru“,
které se mělo dohrát už v dubnu. Vzhledem k situaci s COVID-19
však byly zápasy odloženy. Naše „A“ mužstvo obsadilo v konečném pořadí 9. místo z jedenácti oddílů a v soutěži se udrželo
i pro příští sezonu. Zvítězilo mužstvo Tanvaldu a postupuje tak
do 2. ligy.
Naopak mužstvo Frýdlantu obsadilo poslední místo a sestupuje do Krajské soutěže, kde bude hrát i naše „B“ mužstvo.
Náš oddíl chtěl jako již po několik let pořádat v dubnu tradiční „Jarní krkonošský turnaj“ v rapid šachu. Ovšem vzhledem ke
„coronavirové“ situaci jsme nemohli turnaj pořádat. Rovněž tak
se zrušilo i několik turnajů v rámci našeho kraje.
Není jednoduché mít dvě osmičlenná družstva. Zvládáme to
také díky hostům. Rádi bychom uvítali zájemce z řad mládeže o tuto královskou hru. Oddíl má hráče 1. výkonnostní třídy,
kteří jsou ochotni se mladým zájemcům věnovat.
Zd. Hollmann
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Klub českých turistů,
odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ
PŘIPRAVUJEME TYTO AKCE:

 Přehrady Jizerských hor na kole i pěšky
 Dne 9. 8. 2020 sraz v 8.00 hod. před sportovní halou TJ Spartak,
odtud osobními auty. Cyklisté do Horního Polubného ke kostelu
a pěšáci až na Jizerku.
 Cyklo trasa: Horní Polubný – Pod Bukovcem – Smědava – Na Knajpě – Kristiánov – Josefovská přehrada – Hrabětice – Josefův Důl kříž
– Antonínov – Mariánsko horské boudy – Protržená přehrada –
Odb. Jezdecká – Přehrada Souš – Horní Polubný. Celkem cca 44 km.
 Pěší trasa: Bukovec – U bunkru – Smědava – Pod Jizerou – Na Knaj
pě – Kůrovec – Hraniční – Promenádní – Jizerka – Panský dům – Bukovec. Celkem asi 23 km, možnost zkrácení na 15 km.
 Občerstvení z vlastních zásob.
 V případě zájmu je potřeba zavolat vedoucímu akce, protože
kapacita aut a káry na kola je limitována. Možnost zajištění mikrobusu TJ.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel: 737 248 405.

 Autobusový zájezd Porta Bohemica a Říp

 Jízdné:
Děti do 15 let v doprovodu rodičů
150 Kč
Členové KČT a TJ Spartak
300 Kč
Členové KČT nebo TJ Spartak
350 Kč
Ostatní
400 Kč
 Přihlášky a jízdné vybírá vedoucí akce Petr Rosůlek, H. Rokytnice
n. Jiz. 166, akci organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

 Benešovský mlýn – náhradní cykloexpedice
 30. 8. – 4. 9. 2020, ubytování: penzion a bungalovy „Benešovský
mlýn“ s restaurací v Heřmani u Písku.
 Program: individuální dle zájmu a dohody v místě pobytu vzhledem
k návratu do již známých míst z doby konání cykloexpedice v roce
2017.
 Cykloexpedice je již obsazena, ale třeba se ještě místečko najde, nutno konzultovat s vedoucí akce.
 Akci organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404,
mail: marcelahancova@email.cz.

 45. ročník HETOS (hlídková etapová turistická
orientační superhra)
 Dne 12. 9. 2020 start 3 – 5 členných hlídek (bez rozdílu věku) průběžně od 8.00 do 9.00 hod. od sportovní haly v Horní Rokytnici n. Jiz.
Předpokládaný příchod do cíle, kterým je restaurace U Mojmíra
v Rokytnici n. Jiz., do 18.00 hod. Letos HETOS vede okolím Rokytnice
n. Jiz.
 Délka trasy asi 15 km. Tužku a poznámkový blok s sebou.
 Startovné 50 Kč za hlídku. Pokud je v hlídce člen KČT, nebo TJ Spartak Rokytnice n. Jiz., má hlídka slevu na startovném 20 Kč, proto si
vezměte průkazky s sebou!
 Akci organizuje: Jan Mikulášek, tel: 732 889 801.

 Dne 29. 8. 2020 odjezd v 6.30 hod. z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD
busem Michala Banýra. V Rokytnici n. Jiz. staví na všech autobusových zastávkách. Po dohodě s vedoucím akce i jinde.
 Trasa busu: Rokytnice n. Jiz. – Liberec – Nový Bor – Česká Lípa –
Úštěk – Litoměřice – Malíč.
 Trasa pěšky: Malíč – Kamýk (zříc. hradu, – 2,5 km) – Kalvárie Tři
kříže – Porta Bohemica (5,5 km) – podél Labe Velké Žernoseky. Celkem 7,5 km. Trasa vede územím, kde se natáčel film Hudba z Mar-  Setkání cvičitelů a organizátorů turistických
su (s Marvanem a Bekem). Přesun busem z Velkých Žernosek ve
akcí
12.30 hod. do Litoměřic, kde bude následovat prohlídka historické Dne 28. 9. 2020 od 14.00 hod. v kuželně TJ Spartak v Rokytnici nad
ho centra spojená s možností poobědvat. Z Litoměřic přejedeme
Jizerou. Zde se pobavíme o uplynulých a budoucích akcích a nových
v 15.00 hod. do Rovně, odkud půjdeme přes Říp do Ctiněvsi (4 km).
trendech v turistice. Pokud si někdo bude chtít zahrát kuželky, vezTrasy je možno krátit, nebo měnit po dohodě s vedoucím. Pěšky
měte si s sebou vhodné oblečení a obuv.
celkem asi 5 – 8 km, včetně prohlídky centra města.
 Občerstvení zajištěno.
 Občerstvení: Individuálně v restauracích ve městě.
 Akci organizuje: Tonda Sajdl, tel: 604 836 063.
 Odjezd: V 17.00 hod. ze Ctiněvsi. Příjezd do Rokytnice n. Jiz. kolem
20.00 hod.
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou v
 eřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být
konečný. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před p
 lánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.kct-rokytnice.com

KOUPÍM

zaknihované akcie
společnosti

EPRONA a. s.
Kupní smlouva, cena dohodou.
Tel.: 603 303 899
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KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ
25. 7. 2020

Další ročník oblíbené akce Krkonošská kuchyně a jiné speciality je za
námi. Letos nám Krakonoš dopřál věru
úžasné počasí, žádné tropické vedro
ani déšť. A přilákal tak na Dolní náměstí snad nejvíce návštěvníků, co akce
pamatuje. Mezi množstvím turistů ale
určitě převažovali místní, čehož si velmi
vážíme. A doufáme, že přijdete i příště!
Fotografiemi můžeme zavzpomínat na dobroty, které zdejší kuchaři
připravili a které se všechny snědly.
Vyprázdněné sudy piv různých značek
ani nešlo spočítat. V rámci programu
zahrála Krkonošská dechovka, talentovaný Štěpán Vrána, oblíbená kapela
Naboso a známá skupina VzHáčka, která se postarala i o nevšední překvapení,
a to žádost o ruku v přímém přenosu.
Rokytnici dobře známý zpěvák „Jaroch“
Votoček se právě tady u nás zasnoubil.
Děti si užily opravdová kouzla, tancování, písničky a spoustu výtvarných
dílniček. Nechyběly ani oblíbené dřevěné atrakce, malování na obličej a pohybové aktivity na trávníku.
Moc děkujeme těm, kteří pestrý
a nabitý program pro děti připravili,
a také všem, kteří se zapojili do příprav
této oblíbené akce.
Tak zase za rok!
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