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Nová webová fotogalerie města Rokytnice nad Jizerou
www.fotogalerie-rokytnice.cz

Fotografie zachycují naše zážitky, vzpomínky a také zaznamenávají proměny míst
v čase.
Díky R. Housovi a M. Kubátovi, kteří tyto
proměny zaznamenávali, máme cennou sbírku fotografií města a okolí. Před časem vznikly brožury s historickými fotografiemi a pohlednicemi, jež potěšily mnohé z nás. A obliba
v nahlížení do historie stále trvá.

Všechny dostupné fotografie se do nich
samozřejmě nevešly, a proto vznikly webové
stránky www.fotogalerie-rokytnice.cz, kde
si rozsáhlou sbírkou dobových snímků můžete kdykoli listovat. Fotografie i pohlednice
jsou členěny do jednotlivých lokalit a také jsou

rozděleny časovým milníkem, tedy koncem
II. světové války. Umožní vám tak najít konkrétní fotografii a vždy se k nim můžete vrátit.

V části „Kdysi a dnes“ nahlédnete do časové proměny konkrétního místa. Jedná se
o nejoblíbenější a turisticky nejatraktivnější
lokality. Současné fotografie vznikly v rámci
fotografických workshopů pro děti a mládež
v rámci společného projektu s Jelenohorským
kulturním centrem v Polsku.
Nicméně další současné fotografie budeme postupně doplňovat. Pokud rádi fotíte
a budete se chtít o své záběry podělit, přivítáme, když nám své fotografie pošlete a my je
do fotogalerie rádi umístíme.

Tuto webovou aplikaci budeme však využívat i k ukládání fotografií ze společenských,
kulturních a sportovních akcí. Najdete tu tedy
např. fotografie z Pašeráků, Krkonošské kuchyně, Rokytnické pouti, Vánočních trhů, z divadelních představení, ze sportovních utkání,
závodů a mnoha dalších akcí.

Na tvorbě stránek spolupracoval Radim
Šturma, Radek Šmíd a také Mirek Novák, který je obohatil o zajímavosti a podrobnější popisy. Za jejich čas a nadšení jim patří velký dík.
Využijte dlouhých zimních večerů a poklidného času Adventu a nechte se novou fotogalerií přenést do vzpomínek našeho města.

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2020 a příchod nového roku 2021. Na nový rok
se patrně všichni těšíme víc, než kdy jindy a tajně věříme, že snad bude
zase normální a běžný, jako v minulosti. Na rozdíl od vznešených novoročních přání minulých let si možná budeme přát běžné věci jako
mít možnost normálně navštěvovat své blízké, chodit do práce, podnikat, mít možnost normálně nakupovat, jezdit na dovolenou, moci
si zajít s přáteli do restaurace a mnoho dalších v minulosti naprosto
obyčejných činností. Koronavirus nám ukázal, že i v dnešní moderní
době nás může překvapit něco, co nám v poměrně krátkém čase zcela
převrátí životy naruby, a na co je i naše vyspělá civilizace krátká. Ukázal
nám, jak jsme zranitelní z hlediska zdravotního, ale i ekonomického.
Po zkušenostech roku 2020 si snad každý z nás bude více vážit nejen
svého zdraví, ale také těch úplně obyčejných věcí.
Tato těžká doba nám také ukázala, jak se umíme v dobách zlých semknout a umíme si navzájem pomáhat. Ukázala nám ale také, že mezi
námi žije spousta lidí, kteří pod záminkou svobody nejsou ochotni se
dočasně omezit v zájmu všech a respektovat potřebná nařízení (i když
někdy silně chaotická).
Negativní dopady této doby jsme pocítili úplně všichni. Koronavirus
předčasně ukončil zimní sezónu v Rokytnici nad Jizerou, i když naštěstí
až v jejím samém závěru. Bohužel přispěl i k ukončení činnosti a uzavření poslední textilní továrny, společnosti RTK. O práci tak přišlo několik desítek lidí a z Rokytnice již definitivně zmizelo kdysi nejrozšířenější
průmyslové odvětví, které více než století a půl poskytovalo obživu velké části rokytnických občanů.
Díky omezením ve shromažďování osob se v roce 2020 nemohla
bohužel uskutečnit velká spousta tradičních kulturních, sportovních
a společenských akcí. Pro organizátory bylo velmi složité tyto akce plánovat a připravovat, protože do poslední chvíle nevěděli, jak se epidemiologická situace vyvine, a zda se akce bude nebo nebude moci
konat.
Velké problémy a starosti způsobil nezvaný vir rokytnickému Domovu důchodců, jeho zaměstnancům i klientům. Jen díky velkému
nasazení zaměstnanců, pomoci dobrovolníků a armády, se podařilo
nejhorší období překonat. Podobné problémy ale v průběhu roku musela řešit i pečovatelská služba, mateřské školky, základní škola, dům
dětí a mládeže a mnozí další.
Velký dopad měl Covid-19 také na hospodaření města. Díky jarní
vlně, omezení ekonomiky a opatřením státu docházelo od května k výrazným propadům rozpočtových příjmů města. Do konce letošního
roku bude celkový propad příjmů mezi 4 – 4,5 mil. Kč. Tento propad
naštěstí stát obcím nakonec částečně vykompenzoval jednorázovým
příspěvkem ve výši 3,3 mil. Kč, takže dopad na rozpočet v roce 2020
nebyl tak výrazný. Jak to bude vypadat s naším rozpočtem v roce
2021, je však stále velmi nejasné. Predikce propadu příjmu je stejná
jako v letošním roce, o kompenzacích od státu zatím nikdo nehovoří
a naopak byl v Poslanecké sněmovně PČR schválen návrh daňového
balíčku (novela zákona o dani z příjmu), který bude mít na rozpočty
obcí velmi razantní dopad. Pokud bude tento zákon schválen, bude
to bezprecedentní zásah do veřejných financí nejen obcí, ale i krajů.
Pro nás to znamená reálné riziko, že rozpočtové příjmy mohou být
v příštím roce nižší až o 12 mil. Kč, což by byl pro sestavení rozpočtu
zásadní problém.
I když se v souvislosti s koronavirem setkáváme hlavně s negativními dopady, lze najít i několik pozitiv.
Vláda v rámci podpory ekonomiky v době koronaviru „napumpovala“ v červnu ohromné peníze do dotačních programů, i když ve
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chvíli, kdy obce přichází o rozpočtové příjmy a nemají tak peníze na
pokrytí spoluúčastí k dotacím, je toto opatření vcelku nelogické. Přesto se nám díky tomu podařilo zrealizovat nebo ještě bude zrealizováno několik významných investičních akcí, na které jsme získali dotace
ve výši 9,5 mil. Kč. Mohli jsme tak uskutečnit „Rekonstrukci plynové
kotelny v ZŠ“, „Rekonstrukci vzduchotechniky v jídelně a kuchyni ZŠ“,
„Rekonstrukci podhledů a osvětlení v Horní MŠ“, získat další dotaci na
„Přestavbu lávky přes Jizeru na Blansko“. V příštím roce bude dokončena „Rekonstrukce přírodního divadla“ a „Rekonstrukce místní komunikace od kompostárny do Františkova“. Tyto dotace se nám podařilo
získat také díky tomu, že se neustále snažíme o dotace aktivně žádat
a byli jsme s většinou těchto projektů zařazeni od roku 2019 v zásobníku projektů v rámci dotací Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí.
K těmto dotovaným investičním akcím, se kterými jsme na začátku roku nepočítali, se v roce 2020 podařilo uskutečnit a dokončit
i velké množství připravených akcí jako „Přestavba lávky přes Jizeru
na Blansko“ za 5,3 mil. Kč, „Rekonstrukce lávky pod mostem u Kroupů“ za 3,4 mil. Kč, „Oprava cesty a mostu z Vilémova do Havírny“ za
5,7 mil. Kč, „Rekonstrukce komunikace Vrcha – Stráž“ za 5,1 mil. Kč,
„Vybudování vyhlídkového lesoparku“ za 7,5 mil. Kč (celkově 8,7 mil. Kč
– bude dokončeno v roce 2021), „Oprava cesty Sachrovka – I. Etapa“
za 1,9 mil. Kč, „Oprava cesty Sachrovka – II. Etapa“ za 2,5 mil. Kč, „Odborná učebna ZŠ Dolní Rokytnice“ náklady za 1,9 mil. Kč, „Renovace
vitrážových oken budovy radnice“ za 0,3 mil. Kč.
V letošním roce se tak povedlo zrealizovat investiční akce za rekordních 44,2 mil. Kč. Na tyto akce se podařilo získat dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva kultury, Libereckého kraje a MAS „Přijďte pobejt!“ v souhrnné výši 24,2 mil. Kč a dále příspěvky od Jablonce nad Jizerou a Pasek nad Jizerou ve výši 4,4 mil. Kč!
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I když se nad rozpočtem města na příští rok vznáší velký otazník,
připravujeme opět několik žádostí o dotace na důležité stavební akce.
Jedná se o:
 přestavbu bývalé jídelny Rotextile na kulturní centrum,
 rekonstrukci komunikace k Domovu důchodců,
 rekonstrukci komunikace u Horní mateřské školy,
 rekonstrukci mostu u hotelu Starý mlýn,
 rekonstrukci elektroinstalace ve staré budově základní školy,
 další etapu renovace vitrážových oken v budově radnice,
 rekonstrukci vytápění, zdroje tepla a plynové přípojky v budově
radnice.
Čeká nás také příprava výstavby nového komunitního domu seniorů v Horní Rokytnici, na který jsme v listopadu získali stavební povolení. Musíme vyřešit financování této finančně náročné akce a pokusit
se získat dotace.
V roce 2020 jsme však neřešili jen stavební akce. V průběhu roku se
například usilovně připravoval překlad knihy „Die alte Heimat Rochlitz
im Riesengebirge“, která by měla být v českém jazyce pod názvem
„Stará vlast Rokytnice v Krkonoších“ k dispozici přibližně v dubnu 2021
a na kterou se již všichni těšíme. Překlad a vydání knihy bylo podpořeno 250 tis. Kč z Česko-německého fondu budoucnosti.
V červenci jsme opět obhájili první místo v soutěži měst ve sběru tříděných odpadů „Zlatá popelnice 2019“ v rámci Libereckého kraje v kategorii měst nad 2 000 obyvatel a získali jsme finanční dar 30.000 Kč.
Za tento úspěch patří dík především vám, občanům, kteří odpad
vzorně třídíte.

Poslední věc, kterou bych chtěl v souvislosti s rokem 2020 zmínit,
jsou volby do zastupitelstva Libereckého kraje, které se konaly za přísných koronavirových opatření na začátku října. I když se s velkou účastí
díky koronaviru moc nepočítalo, byla nakonec vyšší než před čtyřmi
lety. V rámci celého Libereckého kraje to bylo 40,41 %, v Rokytnici pak
41,55 %. Volby vyhráli Starostové pro Liberecký kraj se ziskem 38,57 %
hlasů v rámci celého Libereckého kraje a 43,56 % hlasů v rámci Rokytnice. V této souvislosti bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste
v rámci těchto voleb přišli volit a poděkovat také všem, kteří dali do
dalších čtyř let důvěru Starostům pro Liberecký kraj. To, že ve vedení
kraje budou další čtyři roky působit zkušení komunální politici, kteří
znají problémy i potřeby obcí a snaží se obcím z pozice kraje maximálně pomáhat, je určitě dobře. V říjnu 2021 nás pak čekají volby do
Poslanecké sněmovny PČR.
Vážení spoluobčané, závěrem tohoto článku bych chtěl opět poděkovat všem, kteří se jakoukoliv formou aktivně zapojili do boje s koronavirem a také všem, kteří byli ukáznění a dodržovali všechna nařízení.
Doufejme, že se v nadcházejícím roce bude situace postupně stabilizovat a zase se vrátíme k normálnímu životu bez strachu a všudypřítomných omezení. Doufejme také, že koronavirus nepokazí blížící se
zimní sezónu.
Přeji Vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků, bohatého
Ježíška a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Petr Matyáš
starosta

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Veřejná zakázka „Nákup lisovacího kontejneru“
Radě města byl předložen návrh na přímé zadání zakázky
č. 20200017 - Nákup lisovacího kontejneru společnosti MULTITEC
Český Brod s. r. o., a to z toho důvodu, že organizační složka Drobné
služby již v současné době využívá lisovací kontejner od tohoto dodavatele, pracovníci Drobných služeb jsou dobře seznámeni s jeho
obsluhou a potřebám Drobných služeb plně vyhovuje. Lisovací kontejner je také plně kompatibilní s natahovacím mechanismem instalovaným na vozidle, kterým je svoz tříděného odpadu prováděn.
Pořízení lisovacího kontejneru od jiného výrobce by znamenalo celou
řadu provozních komplikací jako třeba nutné zaškolení obsluhy, nutnost ověření kompatibility s natahovacím mechanismem, nemožnost
použití náhradních dílů v případě vyřazení staršího kontejneru atd.
Společnost MULTITEC Český Brod s. r. o. byla požádána o předložení
cenové nabídky na dodávku lisovacího kontejneru. Aby bylo možné
ověřit, zda je nabídka v místě a čase obvyklá, byla o cenovou nabídku
požádána rovněž společnost IVP CZ a. s. Obě nabídky byly porovnány
a bylo konstatováno, že cenová nabídka společnosti MULTITEC Český
Brod s. r. o. je nižší a lze ji tedy označit za nabídku v místě a čase obvyklou. Rada města schválila přímé zadání zakázky č. 20200017 – Nákup
lisovacího kontejneru společnosti MULTITEC Český Brod s. r. o. za cenu
723.331 Kč.
Schválení darovací smlouvy s Libereckým krajem na poskytnutí nanofiltrů
Radě města byla předložena darovací smlouva s Libereckým krajem na poskytnutí 1 500 nanofiltrů. Rada města uzavření smlouvy
schválila.
Žádost o souhlas se zapojením se do projektu „Vzděláváme se
společně – Mateřská škola, Horní Rokytnice“
Radě města byla předložena žádost Mateřské školy, Horní Rokytnice 555 o souhlas se zapojením se do projektu „Vzděláváme se společně – MŠ Horní Rokytnice“. Jedná se o výzvu MŠMT č. 02_20_080 pro
Šablony III-MRR v prioritní ose 3 OP. Celková částka, o kterou škola
žádá je 280.392 Kč. RM se zapojením se do projektu souhlasila.

Ukončení smlouvy o výkonu odborného lesního hospodáře
Radě města byla ze strany pana Martina Gebrta předložena výpověď smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
k 3. 12. 2020. RM vzala ukončení smlouvy s panem Martinem Gebrtem
na vědomí a pověřila starostu města oslovením případných zájemců
o tuto práci.
Smlouva s Repare Trutnov
Předmětem smlouvy o dílo se společností Repare Trutnov s. r. o.,
Trutnov, IČ: 64824781 je oprava účelové komunikace do zahrádkářské
kolonie v Dolní Rokytnici. Jedná se o část účelové komunikace na parcele ppč. 3015 v k. ú. Dolní Rokytnice. Oprava proběhne pokládkou asfaltobetonového koberce ACO 11 v průměrné tl. 60 mm, pokládka proběhne strojově. Součástí dodávky je hutnění a další související činnosti,
jako je příprava podkladu, zemní práce a hutnění podkladních vrstev.
Cena díla celkem je 379.323 Kč vč. DPH. RM uzavření smlouvy schválila.
Darovací smlouva na opravu komunikace
Radě města byl předložen návrh na uzavření darovací smlouvy na
finanční dar ve výši 80.922 Kč na náklady spojené s opravou účelové
komunikace na parc. č. 3015 v k. ú. Dolní Rokytnice, která slouží jako
příjezd k objektu čp. 157 Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou. Výše
finančního daru je 30 % nákladů z ceny díla provedené opravy na části
pozemku účelové komunikace v délce 160 m (od vjezdu do zahrádkářské kolonie k čp. 157 Dolní Rokytnice). Celková cena na opravu komunikace vychází 379.323 Kč vč. DPH.
Žádost o umístění reklamních zařízení, Zemex s. r. o.,
Rokytnice nad Jizerou
Radě města byla předložena žádost společnosti Zemex spol. s r. o.
o umístění 3 kusů reklamních cedulí na sloupy veřejného osvětlení
a 1 kusu reklamního banneru na budovu č. p. 143 v Dolní Rokytnici.
Tato reklamní zařízení by měla sloužit k navigaci k provozovně společnosti v Horní Rokytnici, kde byla otevřena prodejna hovězího BIO
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masa z vlastního chovu společnosti. Navigace by byla dále doplněna
o dopravní značení. Rada města schválila umístění reklamních zařízení na majetku města formou pronájmu a pověřila starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem nájemní smlouvy.
Žádost o přijetí a čerpání sponzorského daru,
Dům dětí a m
 ládeže Pod Střechou
Radě města byla předložena žádost DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou o schválení přijetí a čerpání sponzorského daru ve výši
2.000 Kč z akce Cykloakce Zlaťák od pana Romana Antla. RM přijetí
a následné čerpání daru schválila.
Žádost o schválení přijetí sponzorského daru,
Mateřská škola, Dolní Rokytnice 210
Radě města byla předložena žádost Mateřské školy, Dolní Rokytnice 210, o schválení přijetí sponzorského daru ve výši 10.000 Kč od
pana Tomáše Krause, Děčín. RM tuto žádost schválila.
Traktorový přívěs
Rada města dne 5. 10. 2020 schválila prodej traktorového sklápěcího přívěsu formou výběrového řízení s tím, že nejnižší nabídková prodejní cena je určena ve výši 30.000 Kč. Do stanoveného termínu, tj. do
2. 11. 2020 do 12.00 hodin přišly dvě nabídky. Vyšší cenu nabídla společnost RULF Nová Paka s. r. o., Nová Paka, a to 31.000 Kč. RM schválila
prodej traktorového sklápěcího přívěsu za cenu 31.000 Kč společnosti
RULF Nová Paka s. r. o. a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše
podpisem kupní smlouvy.
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – STRIX Chomutov a. s.
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se
společností STRIX Chomutov a.s., na základě které probíhá výstavba
vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž. Dodatek č. 1 řeší posunutí termínu pro ukončení stavebních prací a navýšení ceny díla v důsledku
nutnosti provedení víceprací. Termín pro ukončení stavebních prací
se mění jednak z důvodu opatření přijímaných v souvislosti se šířením
nákazy COVID-19, které negativně ovlivnili harmonogram stavebních
prací, a dále z důvodu nutnosti provedení změn na stavebním objektu
SO7 – Lávka u Horníka, kde bylo nutné prodloužit původně navrženou
konstrukci a tím pádem i provést nový statický výpočet. V důsledku
toho nebylo možné zahájit výrobu konstrukce podle původního harmonogramu, což znamenalo i nutnost posunutí termínu realizace tohoto stavebního objektu a navazujících stavebních objektů (Horník).
Prodloužení konstrukce pak představuje vícepráce, které původní nabídkový rozpočet neobsahoval.
Změna cenových podmínek za služby ze strany spol. Severočeské komunální služby, s. r. o. pro rok 2021
Rada města byla seznámena s novými cenovými podmínkami za
poskytované služby ze strany spol. Severočeské komunální služby pro
rok 2021. Z důvodu zvýšení vlastních nákladů a z důvodu zvýšení míry

inflace dojde od 1. 1. 20021 k navýšení ceníku sběru, svozu a odstranění komunálních odpadů z klasických odpadových nádob o 3,3 %. Zároveň dojde k navýšení ceny pytlů na komunální odpad ve složce sběru,
svozu a odstranění. Rada města byla seznámena i s dalšími informaci
v oblasti odpadového hospodářství.
Rada města schválila následující ceny pytlů na směsný komunální
odpad od 1. 1. 2021:
»» 60 l pytel – 33 Kč včetně DPH, 120 l pytel – 66 Kč včetně DPH.
Vánoční trhy a ostatní předvánoční kulturní akce
Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl vyhlášen nouzový stav a předpokládá se, že v době konání vánočních trhů a dalších
tradičních předvánočních akcí budou nadále platit omezující opatření,
bylo jednáno o zrušení těchto trhů a ostatních akcí. Podle předpokládaných pravidel budou venkovní akce omezeny 50 – 100 lidmi, vnitřní
akce 10 – 50 lidmi. Za těchto podmínek, i s ohledem na bezpečnost
a zdraví občanů Rokytnice nad Jizerou, bylo rozhodnuto veškeré prosincové kulturní akce zrušit. Proběhne ale prodej vánočních stromků
a kaprů, na jejich prodej se vztahují výjimky.
Žádost o poskytnutí finančního daru TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou na startovní čísla
Radě města byla předložena žádost TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou o poskytnutí finančního daru na pořízení nových startovních závodních čísel. RM schválila finanční dar ve výši 20.000 Kč a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o finančním daru.
Podání žádostí o dotace do programu Ministerstva pro místní
rozvoj
Rada města byla informována, že jedním z dotačních titulů je
DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací. Jako vhodný
a připravený projekt pro podání žádosti o dotaci je projekt s názvem
„Oprava místní komunikace za mateřskou školou v Horní Rokytnici“.
Předpokládané náklady akce jsou ve výši 1,7 mil. Kč vč. DPH, dotace je
poskytována až do 80 % uznatelných nákladů.
Další z dotačních titulů je DT 117D8210C - Podpora obnovy staveb
a zařízení dopravní infrastruktury, kde jako vhodný projekt pro podání
žádosti je „Rekonstrukce mostu Komex“. Předpokládané náklady akce
z roku 2018 jsou ve výši 3 mil. Kč vč. DPH, dotace je poskytována až do
80 % uznatelných nákladů.
V letošním roce započala rekonstrukce budovy přírodního divadla,
tudíž by bylo vhodné zažádat o dotaci z DT 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na vytvoření
doprovodné naučné stezky v okolí přírodního divadla. Jedná se o interaktivní turistickou stezku. Na tuto akci bylo již v roce 2017 neúspěšně
zažádáno o dotaci z MMR. Předpokládané náklady akce z roku 2017
jsou ve výši 565 tis. Kč vč. DPH, dotace je poskytována až do 80 % uznatelných nákladů.
Rada města schválila podání žádostí o dotaci na výše popsané projekty.

Zastupitelstvo města 7. října 2020
Zastupitelstvo města schvaluje:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení Michal Hák a Mgr. Marek Nechanický
a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 2. 7. 2020.
 rozpočtové opatření č. 4/2020 a pověřuje Mgr. Denisu Hančovou
provedením schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2020.
 poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ve výši 449.900 Kč
Vodohospodářskému sdružení Turnov, se sídlem Antonína
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 vořáka 287, 511 01 Turnov, IČ: 49295934 na realizaci akce „RokytD
nice nad Jizerou - 569 – optimalizace vodovodů a oprava kanalizace
v lokalitě Koupaliště“ a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 350.000 Kč
městu Harrachov, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov,
IČ: 00275697, za účelem provozu stroje Pisten Bully 160D a provádění údržby běžeckých stop na území města Rokytnice nad Jizerou
a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.

 poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2021 ve výši 425.627 Kč
společnosti ZDRAVOŠ PÉČE s. r. o., se sídlem Horní Rokytnice 590,
Rokytnice nad Jizerou, IČ: 03781224 za účelem financování pečovatelské služby poskytované příjemcem na území města Rokytnice
nad Jizerou v roce 2021 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
 směnu 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.
 směnu v rozsahu dle GP č. 2174-2523/2019 a č. 1624-2539/2019.
Jedná se o směnu nově oddělené pozemkové parcely č. 3368/112
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, pozemkové parcely č. 3114/4
a pozemkové parcely č. 3114/3 v k. ú. Dolní Rokytnice (vlastník město) za pozemkovou parcelu č. 3539 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Stoberová Jana). Rozdíl výměr směňovaných pozemků
bude doplacen ve výši 1.400 Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 2310/5 a části pozemkové
parcely č. 2304/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu dle
cenové mapy 280 Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí
žadatelka a bude provedeno za účasti zástupce města.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1578/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou na výstavbu dvou samostatných garáží formou
veřejné nabídky.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3023/1 v k. ú. Dolní Rokytnice za cenu 340 Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatel a bude provedeno za účasti zástupce města.
 směnu částí pozemků parc. č. 2239/1 o výměře 38 m2 a parc.
č. 2249/1 o výměře 164 m2, (vlastník město Rokytnice n. J.) za část
pozemku parc. č. 2239/4 o výměře 72 m2, část pozemku parc.
č. 2246/1 o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 2246/4 o výměře
78 m2 (vlastník Rokytnice Development s. r. o.) vše v katastrálním
území Horní Rokytnice nad Jizerou. Geometrický plán byl zajištěn
na náklady žadatele.
 směnu části pozemku parc. č. 2302/1 o výměře cca 95 m2 (vlastník Daniel Doubek) za část ppč. 2291/1 o výměře cca 140 m2 a části
ppč. 3361 o výměře cca 2 m2 (vlastník město Rokytnice nad Jizerou)
vše v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že rozdíl ve výměře
pozemků žadatel doplatí za cenu dle cenové mapy 280 Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatel a bude provedeno
za účasti zástupce města.
 směnu pozemku parc. č. 2303/4 o výměře 97 m2, parc. č. 2303/7
o výměře 7 m2 a parc. č. 2292/2 o výměře 38 m2 (vlastník Vladimír Doubek) za část pozemku parc. č. 3361 o výměře cca 119 m2,
pozemek parc. č. 3355/3 o výměře 20 m2 a parc. č. 2310/8 o výměře
19 m2 (vlastník město Rokytnice nad Jizerou) vše v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že rozdíl ve výměře pozemků žadatel doplatí
za cenu dle cenové mapy 280 Kč/m2. Geometrický plán bude zajištěn na náklady žadatele.
 uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby: Ubytovací zařízení Rokytno v Krkonoších čp. 112 na st. parc. č. 65, poz. parc. č. 2/2,
3, 4 a 16/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších, obec Rokytnice nad Jizerou
s manželi Simonou a Martinem Vodrážkovými, Americká 489/1,
Vinohrady, 120 00 Praha 2 a TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z. s.,
IČO: 005 27 611, se sídlem Horní Rokytnice 461, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou a pověřuje starostu jejím podpisem.
 realizaci a financování projektu „Oprava střechy objektu čp. 518
v Dolní Rokytnici“ v roce 2021.
 dohodu o zániku předkupního práva se spol. Tre Colli Praha s. r. o.,
Kamenická 672/7, Praha 7 Holešovice, IČ: 25140426 a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše jejím podpisem.
 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 3/2020,
o místním poplatku z pobytu.

 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 4/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 aktualizovaný Statut sociálního fondu města Rokytnice nad Jizerou,
a to s účinností od 1. 1. 2021.
 přistoupení města Rokytnice nad Jizerou do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR a ukládá starostovi města
vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva města.
 zadání zakázky č. 20200016 - Změna č. 3 územního plánu Rokytnice nad Jizerou společnosti UNIT architekti, s. r. o., Slezská 1 454,
130 00 Praha 3, IČ: 63987309, za cenu 2.401.850 Kč včetně DPH
a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy
o dílo.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
 plnění rozpočtu města k datu 23. 9. 2020.
 informace o jednotlivých dotačních projektech.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
22. 6. 2020 do 7. 10. 2020.
Zastupitelstvo města pověřuje:
 Mgr. Denisu Hančovou předložením požadované aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu až v roce 2021.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 2953/2 v k. ú. Dolní Rokytnice.
 záměr směny pozemkové parcely č. 2370/1 (vlastník Ing. Ptáčník
Ivan) za pozemkovou parcelu č. 2373/1 a pozemkovou parcelu
č. 2373/2 (vlastník město Rokytnice nad Jizerou) v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr směny pozemkové parcely č. 2370/1 (vlastník Ing. Ptáčník
Ivan) za pozemkovou parcelu č. 2419 a část pozemkové parcely
č. 2418/15 (vlastník město Rokytnice nad Jizerou) v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 2186/1 v k. ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2310/3 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
Zastupitelstvo města volí:
 v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, do
funkce přísedící Okresního soudu Semily paní Zdeňku Chlumákovou.

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.

Následující veřejné jednání zastupitelstva města se bude konat
ve středu 16. prosince 2020 od 17.00 hodin v jídelně
Základní školy Rokytnice nad Jizerou.
Pozvánka včetně programu jednání bude včas zveřejněna na
úřední desce městského úřadu a webových stránkách města.
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Zprávy z města a městského úřadu
Nouzový stav a aktuální opatření
proti koronaviru
V době uzávěrky Rokytnického zpravodaje platil vyhlášený nouzový
stav do 12. prosince 2020, dále platila řada krizových opatření Vlády
České republiky a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Aktuální opatření platná k tomuto období jsou zveřejněny na:
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
Aktuální omezení, která se týkají činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, tedy i provozu Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou, včetně všech kontaktů jsou zveřejněny na webových stránkách
města: www.mesto-rokytnice.cz, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz,
tel. 481 549 311.

Pracovní doba městského úřadu
o vánočních svátcích

Svoz komunálních odpadů
o vánočních svátcích
Svoz komunálních odpadů z popelnic a svoz modrobílých pytlů na komunální odpad bude o vánočních svátcích,
tj. v 52. týdnu (21. 12. – 27. 12. 2020) a v 53. týdnu roku 2020
(28. 12. 2020 – 3. 1. 2021), probíhat v tradičních dnech, tj. v pondělí
a v úterý. Může se však z technických důvodů stát, že popelnice budou vyvezeny s 24 hodinovým zpožděním.
Prosím, počítejte tedy s tím, že v obvyklý vývozní den
mohou popeláři přijet i v mimo obvyklou hodinu, vývozní
den je stanoven v rozsahu od 0.00 do 24.00 hodin. Je proto
důležité dávat popelnici k vysypání vždy večer před
vývozním dnem.

Zlatá popelnice 2019 – 15. ročník

V době od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude většina oddělení městského úřadu uzavřena z důvodu vánočních svátků a čerpání dovolených.
V případě potřeby kontaktujte v předstihu konkrétní pracovníky a dohodněte si pevný termín.
V úřední dny v pondělí 28. 12. 2020 a ve středu 30. 12. 2020 budou
kromě centrální pokladny v provozu pouze pracoviště stavebního
úřadu (pouze do 16.00 hodin) a omezeně pracoviště matriky a evidence obyvatel.
Dne 23. prosince 2020 bude stavební úřad z organizačních důvodu
uzavřen.
Centrální pokladna bude v pracovní dny otevřena následovně:
středa 23. 12. 2020
pondělí 28. 12. 2020
středa 30. 12. 2020

8.00 – 11.30 hod.
8.00 – 11.30 hod.
8.00 – 11.30 hod.

12.30 – 17.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.

Centrální pokladna bude v tomto rozsahu otevřena za předpokladu, že dojde ke zrušení opatření vlády o omezení úředních hodin pro veřejnost. Jinak by platila otevírací doba 9.00 – 11.00 hod.,
14.00 – 17.00 hod. Toto bude upřesněno na webových stránkách
města.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky centrální pokladny na
tel. 481 549 329.
Zároveň upozorňujeme, že úřední ověřování podpisů v současné
době zabezpečují i pobočky České pošty, s. p.

Zimní údržba komunikací
v Rokytnici nad Jizerou 2020/2021
Pro následující zimní sezónu (2020/2021) bude v Rokytnici nad Jizerou zajišťovat zimní údržbu společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Režim zimní údržby bude stejný jako v minulých letech
a bude se řídit Plánem zimní údržby schváleným Radou města dne
9. září 2015.
Důležité telefonní kontakty:
Dispečink zimní údržby (AVE CZ) – David Srp: 602 603 735
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Na počátku listopadu 2020 převzal starosta Ing. Petr Matyáš osobně z rukou zástupců společnosti EKO-KOM, a. s. ocenění za vítězství
v soutěži Zlatá popelnice za rok 2019 v kategorii měst nad 2 000 obyvatel. Kromě poháru město Rokytnice nad Jizerou obdrželo finanční
dar ve výši 30.000 Kč.

Provozování informační
kanceláře BusLine
Rada města byla informována, že město oslovila
spol. BusLine, a. s. ohledně možné spolupráce při
provozování informační kanceláře dopravce v Rokytnici nad Jizerou. V současné době je informační
kancelář v provozu v Horní Rokytnici (areál BusLine), ale využívání služeb osobně ze strany místních obyvatel je čím dál méně intenzivní a provoz
samostatné kanceláře není efektivní. Mezi nejčastější služby patří vydávání a dobíjení jízdních karet
Opuscard, potvrzování průkazek, prodej místenek,
vyhledávání v jízdních řádech, propagační činnost,
apod. Pokud by provoz informační kanceláře převzalo město, služby by tak byly zachovány a pro
obyvatele by byly i v místě radnice dostupnější.

Po vzájemných jednáních bylo odsouhlaseno převzetí informační kanceláře od 1. 1. 2021 s tím, že
tuto agendu bude pro obyvatele zabezpečovat
centrální pokladna městského úřadu ve své obvyklé provozní době.
Upozorňujeme proto obyvatele na tuto změnu,
že výše popsané záležitosti tedy nově vyřídí přímo na městském úřadě v centrální pokladně.

2021
2020
O DŘEVĚNÉHO

KRAKONOŠE
14. -1.15.
2.
30.
2021
Veřejný skialpinistický
závod

PAŠERÁCKEJ
VEJKEND
7. 2.
3. 2021
19.
Sjezd pašeráků
s pochodněmi
a jarmark

Rokytnice nad Jizerou
NEVER
SUMMER
27.28.
3. 2021
3.

Lampionový průvod,
pálení vatry

Pojďte s námi
do pohádky

KRKONOŠSKÁ

HETOS

ROKYTNICKÁ

LETNÍ
PŘÍROĎÁK
14.15.
8. 8.
2021

ŠLÁPOTA
5. 9.
4. 9.
2021

Den plný dobrot
a zábavy pro
všechny

Zábavný den
v Přírodním divadle

Tradiční turistická
hlídková soutěž

www.mesto-rokytnice.cz

30. 4.
4. 2021
30.

POHÁDKOVÝ
DĚTSKÝ DEN
6. 6.
5. 6.
2021

Legendární freestyle
Snb&Ski session
na Dvoračkách

KUCHYNĚ
24.25.
7. 7.
2021

KRKONOŠSKÁ

PÁLENÍ

ČARODĚJNIC

12.9.
9. 2021
11.
Hlídková Etapová
Turisticko Orientační
Soutěž

SETKÁNÍ
DŘEVOSOCHAŘŮ

3. - 5.7.7.2021
2.-4.
Setkání přátel
řemesel
na Háskově

POUŤ
2. - 4.
1.-3.
10.10.
2021

VÁNOČNÍ
TRHY
5. 12.
4. 12.
2021

Tradiční pouť
s největším
kolotočem v ČR

Těšíme se
na Jéžíška

/infocentrumrokytnice
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Řešení špatného signálu
televizního vysílání DVB T2
na území města Rokytnice
nad Jizerou
Město Rokytnice nad Jizerou zaslalo dne
10. 11. 2020 stížnost na Český telekomunikační
úřad, která se týkala špatného signálu vysílání DVB
T2 na území našeho města. Na základě četných
stížností obyvatel našeho města, ale i odborných
firem zabývajících se instalací zařízení pro příjem
TV signálu, bylo požádáno o prověření výrazného
zhoršení kvality signálu televizního vysílání po přechodu na DVB T2 a o zajištění pokrytí území města kvalitním TV signálem. S kvalitou signálu je zde
problém dlouhodobě, ale po přechodu na DVB T2
není signál dostatečný ani v lokalitách, kde ještě nedávno problém v rámci původní normy DVB T nebyl. Problém je zejména u příjmu programů České
televize, ale i u ostatních multiplexů.
Na tuto stížnost jsme obdrželi následující odpověď

Časté výpadky mobilních
operátorů O2 a T-Mobile
Podobná stížnost jako na Český telekomunikační
úřad byla městem Rokytnice nad Jizerou zaslána
i mobilním operátorům O2 a T-Mobile. Důvodem
je, že v minulém období se v Rokytnici nad Jizerou
a okolí často setkáváme s úplným výpadkem signálu nebo zhoršenou kvalitou signálu. Na tyto stížnosti dosud nebylo odpovězeno.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
Městského informačního centra

Provozní doba je závislá na aktuálních vládních
opatřeních, sledujte prosím webové stránky města
nebo Facebookové stránky.

9.00 – 12.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

13.00 – 17.00

26. 12. 2020 – 15. 3. 2021
PONDĚLÍ – SOBOTA
NEDĚLE

9.00 – 12.00
9.00 – 13.00

13.00 – 17.00

Vánoční svátky
24. 12. 2020
25. 12. 2020
26. 12. 2020
31. 12. 2020
1. 1. 2021
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ZAVŘENO
ZAVŘENO
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
ZAVŘENO

Přes zimní období bude vyhlídková radniční věž z bezpečnostních
důvodů uzavřena. Na vyhlídkovém balkonu se tvoří ledová vrstva
a nové dřevěné schody ničí nánosy posypové soli na botách. Věž se
návštěvníkům opět otevře v dubnu příštího roku.
Těšíme se na Vás zase na jaře 2021.

do 23. 12. 2020
PONDĚLÍ – PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

RADNIČNÍ VĚŽ
BUDE NA ZIMU UZAVŘENA!

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Oznamujeme tímto, že dnem 31. 12. 2020 ukončíme
svou činnost ve Sboru pro občanské záležitosti. Zároveň děkujeme panu Ing. Petru Matyášovi, panu Petru
Kadavému, paní Martině Šubrtové, paní Janě Hartigové
a pracovníkům zeleniny panu Vladimíru Braunovi, panu
Jaroslavu Jiřičkovi a paní Haně Schneiderové za pomoc,
ochotu a vstřícné jednání při naší činnosti, kterou jsme
rádi vykonávali.
Přejeme jim a všem jubilantům do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a především pevné zdraví.
Miloslav Jón, Ludmila Sejpalová, Věra Soukupová
a Ivanka Votočková.

Změna sazby místního poplatku z pobytu od 1. ledna 2021
Rádi bychom touto cestou informovali všechny ubytovatele, že od
1. ledna 2021 dochází ke změně sazby místního poplatku z pobytu.
Novela zákona o místních poplatcích, která vešla v platnost na konci
roku 2019, umožnila obcím navýšit sazbu poplatku ve dvou krocích,
a to na maximální částku 21 Kč pro rok 2020 a na maximální částku
50 Kč od roku 2021.
V prosinci 2019 zastupitelstvo města rozhodlo o zachování poplatku z pobytu ve výši 19 Kč, tedy ve výši součtu dvou původních poplatků.
Následně zastupitelstvo města na svém jednání v únoru 2020 schválilo
záměr navýšit sazbu poplatku od 1. ledna 2021 na částku 30 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Tato informace
byla zveřejněna na webových stránkách města a rozeslána prostřednictvím služby e-mailing.
Na jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne
7. 10. 2020 však zastupitelé rozhodli o tom, že sazba poplatku nebude navýšena takto výrazně, a to vzhledem ke koronavirové krizi, která
velmi negativně ovlivňuje podmínky pro podnikání v cestovním ruchu.
Zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, která od 1. ledna 2021 stanovuje sazbu poplatku
ve výši 25 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.
Rovněž tato informace o mírnějším zvýšení sazby poplatku byla již
v průběhu října zveřejněna na webových stránkách města a dále prostřednictvím e-mailingu. Ze strany některých ubytovatelů to vyvolalo
otázky, zda je současná doba vhodná ke zvyšování tohoto poplatku.
Tyto dotazy se opakují i nyní před začátkem zimní sezóny, kdy navíc
díky protikoronavirovým opatřením není jisté, kdy a zda vůbec zimní
sezóna začne.
Chtěli bychom tedy znovu zdůraznit informaci, že k rozhodnutí
o zvýšení sazby poplatku od 1. ledna 2021 zastupitelé dospěli již na
svém jednání v prosinci 2019, tedy dávno před vypuknutím koronavirové krize. O tomto rozhodnutí město ubytovatele s dostatečným
předstihem informovalo. Toto rozhodnutí navíc nepřišlo proto, že by
k tomu byla vhodná doba, ale že se po desítkách let změnil zákon, který navýšení sazby umožnil. Maximální sazba tohoto poplatku je a byla
stanovena zákonem, který města a obce při schvalování svých vyhlášek musí dodržet.
Smyslem poplatku z pobytu (do roku 2019 poplatek za lázeňský
a rekreační pobyt) je kompenzace změn počtu uživatelů území, ke
kterým ve střediscích cestovního ruchu dochází. Většina středisek cestovního ruchu a lázní jsou počtem trvale žijících obyvatel spíše menší
obce a města. Ovšem v rámci letní a zimní turistické sezóny dochází
ke značnému navýšení počtu lidí, kteří se na území těchto měst a obcí
pohybují. Na příkladu Rokytnice nad Jizerou můžeme uvést, že necelé
tři tisíce uživatelů území v podobě trvalých obyvatel se v průběhu zimní sezóny rozroste až na 12 000 uživatelů, což představuje 4 násobek
běžného počtu. Podle některých odhadů a průzkumů se pak může
jednat až o 5 násobek.
Takto výrazné navýšení počtu uživatelů území po dobu 2 – 3 měsíců představuje razantní zvýšení nároků na veřejnou infrastrukturu

Vážení a milí,
děkujeme Vám za podporu a přízeň, kterou jste nám věnovali,
ať už Vaší účastí na našem představení v kině Jitřenka, konkrétní
pomocí, finančním či materiálním darem, slovy povzbuzení či duchovním doprovázením. Velmi si toho vážíme, je to pro nás velká
posila.
Přejeme Vám požehnané vánoční svátky, ať nalézáte radost
a vděčnost v každé maličkosti. Do nového roku vše dobré, světlo
a naději na cestě.
Za Domácí hospic 14 pomocníků
Lucie Stránská a Marie Zahrádková

a služby a tím i navýšení výdajů města nebo obce. Daňové příjmy obcí
se přitom vypočítávají podle rozlohy území a počtu trvalých obyvatel.
Z tohoto důvodu byl do systému financování obcí zaveden poplatek
z pobytu, který má tento výkyv počtu uživatelů území, a s tím související navýšení výdajů, obcím kompenzovat. Proto je také tím, kdo poplatek z pobytu platí, právě host – návštěvník obce, nikoliv ubytovatel.
Ubytovatel má pouze výběr poplatku od svého hosta zprostředkovat
a pomoci tak své obci dosáhnout příjmů, na které má obec nárok.
V případě Rokytnice nad Jizerou je sazba poplatku stejná od roku
2007. V důsledku stoupajících cen prakticky všech vstupů (el. energie,
pohonné hmoty, cena práce, …) se však výdaje související se správou
veřejné infrastruktury a zajištěním služeb neustále zvyšují. Je tedy logické, že by mělo docházet i k navyšování sazby poplatku z pobytu,
ale to až do roku 2020 možné nebylo. Po možnosti navýšit sazbu poplatku tedy volala prakticky všechna střediska cestovního ruchu. Celá
řada z nich pak k navýšení sazby poplatku přikročila, a to i v této, pro
cestovní ruch, nelehké době.
Chceme proto všechny ubytovatele požádat o pochopení tohoto
kroku. Nejedná se o útok proti vám, ani proti vašim hostům. Jde o snahu narovnat nepoměr mezi výší poplatku a výdaji, které zatížení území
našeho města dalšími uživateli přináší.
Jsme přesvědčeni, že výše poplatku z pobytu není tím rozhodujícím
faktorem, ke kterému člověk přihlíží, když se rozhoduje o místu, kde
stráví svou dovolenou. V rámci setkání zástupců měst a obcí Krkonoš
bývají velmi často prezentovány výsledky nejrůznějších marketingových průzkumů, jejichž cílem je zjistit, jak se lidé rozhodují o tom, kde
stráví svou letní nebo zimní dovolenou. Dosud však žádná prezentace, které jsme se zúčastnili, neobsahovala informaci o tom, že by výše
poplatku z pobytu nějakou podstatnou měrou ovlivnila rozhodování
o výběru destinace. Z prezentovaných informací naopak vyplynulo,
že zvláštní důraz při výběru destinace je kladen na kvalitu nabízených
služeb a na to, jaké zážitky v rámci své dovolené člověk očekává. Cena
je samozřejmě také ovlivňujícím faktorem, nicméně koncová cena dovolené z pohledu návštěvníka je vnímána především jako cena základních služeb (ubytování, stravování, skipas, …), nikoliv jako výše sazby
poplatku z pobytu. S tou zákazník počítá v jakékoliv destinaci a jestli se
tato sazba liší o 5 nebo 10 Kč, nehraje v jeho rozhodování roli.
Jsme přesvědčeni, že navýšením sazby poplatku z pobytu od 1. ledna 2021 na částku 25 Kč Rokytnice nad Jizerou nevybočí ze širšího průměru sazeb platných na území České republiky a nedojde tak k negativnímu ovlivnění návštěvnosti města z důvodu tohoto navýšení.
Žádáme proto všechny ubytovatele, aby od 1. ledna 2021 upravili
výběr poplatku z pobytu dle nové obecně závazné vyhlášky.
Pro více informací mohou ubytovatelé kontaktovat paní Hanu Jiroušovou, tel. 481 549 322, e-mail: poplatky@mesto-rokytnice.cz

Pronajmu byt 3+1 s balkonem
o výměře 75 m2 v Jablonci nad
Jizerou, v části obce Letná.
Byt je po rekonstrukci, vytápění je akumulačními
kamny. Součástí pronájmu jsou 2 sklepní
místnosti. Možnost dalšího pronájmu garáže ve
vzdálenosti do 100 m od bytu. Dávám přednost
zájemci o trvalejší užívání bytu bez domácích
zvířat.
V případě Vašeho zájmu volejte:
776 778 586, 778 481 833
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Rekonstrukce přírodního divadla
Na konci srpna proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci přírodního divadla v Rokytnici nad Jizerou. Do výběrového řízení se zapojili
3 uchazeči se svými nabídkami. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka č. 3 od společnosti STAS s. r. o., Vrchlabí. Celková cena díla
dle Smlouvy o dílo činí 3.361.975 Kč včetně DPH a rezervy 200.000 Kč.
Na začátku listopadu započala samotná realizace rekonstrukce objektu přírodního divadla, přestože se stavební sezóna chýlí již ke konci.
Zatím probíhají převážně bourací, sanační a zednické práce. V letošním
roce budou stavební práce pokračovat, dokud počasí a teploty dovolí,
po zimní přestávce bude rekonstrukce pokračovat. Dokončení celé
rekonstrukce je plánováno na první polovinu příštího roku. Objekt přírodního divadla bude stále sloužit stejnému účelu, rekonstrukce nemá
za cíl přestavět přírodní divadlo na něco jiného. Drobné změny budou
pouze u vnitřní dispozice, kde je nutné vybudovat předsíňky pro sociální zázemí. Dále budou obnovena okna, která byla v minulosti zazděna.

Osvětlení
kostela
Od konce října si můžete zpříjemnit
dlouhé podzimní a zimní podvečery
pohledem na opravený a nově osvětlený
kostel sv. Michaela.
Osvětlení realizovali zaměstnanci
Drobných služeb města Rokytnice
nad Jizerou podle návrhu společnosti
Artechnic – Schréder a. s., která navrhla
i osvětlení budovy radnice.
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Přestavba bývalé ZŠ v Horní Rokytnici na městské byty a ordinace lékařů

Po dlouhých letech hledání využití pro bývalou základní školu v Horní Rokytnici, která
byla uzavřena v roce 2007 z důvodu malého
počtu žáků, stojíme před důležitým rozhodnutím. Na podzim roku 2015 zastupitelstvo
města schválilo záměr přestavět objekt na
bytové a nebytové jednotky (ordinace lékařů). Cílem tohoto záměru je zajistit v Rokytnici
nad Jizerou dostupné bydlení a vybudovat ordinace lékařů (s případnou možností bydlení
lékařů přímo v objektu). Nápadů, jak naložit
s „horní školou“ bylo více, ale nenašel se žádný, který by dával smysl nejen ekonomicky,
ale především z pohledu potřeb města a jeho
obyvatel.

Ve středu 16. 12. 2020 bude zastupitelstvo
města rozhodovat o tom (uzávěrka tohoto
čísla Rokytnického zpravodaje byla před tímto termínem), jakým směrem se budou ubírat
projekční práce v další přípravě tohoto projektu – zjednodušeně řečeno, jaká varianta
přestavby školního areálu (rekonstrukce, vestavba, novostavba) bude nejvhodnější.
Protože se jedná o důležitou a citlivou
otázku, dali jsme veřejnosti k dispozici všechny podklady, na základě kterých budou zastupitelé rozhodovat. O tomto postupu rozhodlo zastupitelstvo města na svém pracovním
jednání 25. listopadu 2020, které bylo celé
věnováno problematice „horní školy“. Každý
si tak může udělat vlastní názor, který může
případně sdělit „svému“ zastupiteli.

Všechny podklady jsou i nadále dostupné
na internetových stránkách města Rokytnice
nad Jizerou v sekci Plánované a realizované
projekty > Plánované > Přestavba bývalé ZŠ
v Horní Rokytnici na městské byty a ordinace
lékařů.
Odkaz:

https://bit.ly/33n1QTc

QR code:

Hydrologické posouzení k Územní studii propojení a rozvoje
lyžařských areálů Studenov a Horní Domky
V roce 2017 byla zpracována Územní studie propojení a rozvoje
stávajících lyžařských areálů Studenov a Horní Domky jako podklad
pro pořízení změny Územního plánu Rokytnice nad Jizerou. Územní
studie řeší vzájemné propojení lyžařských areálů Studenov a Horní
Domky, včetně napojení na lyžařský areál Harrachov, a související
rozvoj lyžařských areálů zaměřený zejména na optimalizaci cirkulace a rozptylu lyžařů v lyžařských areálech, především ve vztahu k nástupním místům lyžařů do lyžařských areálů.
V březnu 2017 byla ze strany města Rokytnice nad Jizerou podána žádost o vyjádření Správy KRNAP k této Územní studii. Vyjádření
Správy KRNAP uvádí mimo jiné tento požadavek, ze kterého vychází
nutnost zpracování posouzení:
„… z tohoto důvodu Správa KRNAP uplatnila v územní studii své klíčové podmínky (viz str. 4 studie), tj. požaduje zpracovat před pořízením
změny ÚP Rokytnice nad Jizerou následující podklady:

 Hydrologické posouzení záměrů z hlediska možnosti zasněžování
a zdrojů vody i v celkovém kontextu zásobování dotčené oblasti pitnou
a užitkovou vodou, s ohledem na jižní expozici většiny svahů, nízkou
nadmořskou výšku a současný stav místních vodních toků (zásadní
limit pro úvahy o rozvoji skiareálů).“
Následně v lednu 2018 město Rokytnice nad Jizerou zažádalo
o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na zhotovení hydrologického posouzení, ve druhé polovině roku 2018 byl projekt na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí podpořen. Dále proběhlo výběrové řízení na zhotovitele předmětného posouzení, které vyhrál Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Dále do poloviny letošního roku probíhalo zpracování a vyhodnocení
posouzení. Celé posouzení je uloženo na webových stránkách města
(www.mesto-rokytnice.cz) ve složce Územní plány a studie, kde můžete do posouzení nahlédnout.

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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Ukončení provozu firmy RTK, spol. s r. o.

Vážení občané Rokytnice nad Jizerou,
jak jistě víte, k 31. 8. 2020 došlo k ukončení výroby ve firmě RTK.
Aktuální situace je taková, že v termínu do konce ledna 2021 se počítá
s postupným prodejem zbývajících výrobků, a to zejména upravených
tkanin a konfekčního zboží. Souběžně s tím probíhá i proces prodeje
technologie, tj. tkacích stavů a dalšího výrobního zařízení. Celý nemovitý majetek RTK, tzn. budovy a plochy o celkové výměře přes 12 tis. m2
se rovněž nabízejí k prodeji.
Cítím jako svou povinnost vůči bývalým zaměstnancům RTK, ale
i všem občanům města Rokytnice nad Jizerou, podat vysvětlení, proč
k této smutné a politování hodné události došlo.
Dovolte, abych se před tím vrátil ještě do minulosti a připomněl historii naší tkalcovny. Založení textilní výroby je možno datovat k roku
1867, kdy pan Josef Schiene zahájil výrobu tkanin. Na počátku 20. století došlo ke změnám majitelů, kdy firmu krátce vlastnili pánové Johan
Gebert s Josefem Dufkem a v roce 1906 odkoupil a dále rozvíjel firmu pan Daniel Glaser. Po 2. světové válce byla tkalcovna zařazena do
národního podniku Pojizerské bavlnářské závody v Semilech a v roce
1949 do národního podniku Kapnar ve Víchové nad Jizerou. Současná starší generace ji však pamatuje jako závod 11 národního podniku
Seba Tanvald, kam byla začleněna v roce 1958. V roce 1992 došlo díky
skupině místních textilních odborníků v čele s panem Luďkem Votočkem k privatizaci tohoto závodu a byla založena firma RTK, tkalcovna
Rokytnice nad Jizerou. Od tohoto data došlo k postupné modernizaci
celého objektu včetně výrobních technologií se zaměřením na výrobu
vysoce kvalitních bavlnářských, ale i technických tkanin z rozličných
materiálů.
Další etapa rozvoje RTK nastala po roce 2004, kdy se stali 100 % majiteli švýcarská firma Jenny Fabrics AG a rakouská firma Linz Textil Holding AG. Byly realizovány rozsáhlé investice za účelem modernizace
technologií a rozšíření konkurenceschopnosti vyráběného sortimentu. Více jak 75 % kapacity naplňovaly zakázky právě pro firmu Jenny
Fabrics a roční produkce dosahovala až 2,5 mil. metrů tkanin. Bohužel
od roku 2018 došlo k výraznému poklesu těchto zakázek, který zapříčinil snížení kapacity na 3směnný provoz a následný pokles roční
produkce v roce 2019 až na 1,2 mil. metrů. To mělo zásadní negativní
dopad na hospodářský výsledek RTK. Bohužel stejný trend pokračoval
i v prvních měsících letošního roku.
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Na základě kritické zakázkové situace u firmy Jenny Fabrics její
správní rada rozhodla o zastavení své velké a moderní tkalcovny ve
Švýcarsku a uzavření celé firmy. Důvody k tomu byly klesající marže,
silný švýcarský frank, ukončení masových zakázek (např. popelíny, které jsme vyráběli) a nakonec v letošním roce kolaps zakázek z důvodu
první vlny pandemie koronaviru. Pro RTK toto rozhodnutí znamenalo
další, tentokrát již fatální snížení výroby, kdy naše vlastní zakázky již
nemohly zajistit odpovídající výsledky, které by umožnily další fungování RTK.
Proto oba společníci firmy Jenny Fabrics AG a Linz Textil Holding
rozhodli o ukončení výroby v RTK spol. s r. o. ke dni 31. 8. 2020 a řízenému odchodu z trhu včetně vypořádání všech finančních závazků
svým věřitelům i zaměstnancům. Bohužel toto rozhodnutí znamenalo
definitivní ukončení tradiční textilní výroby v Rokytnici nad Jizerou, ale
také uzavření poslední tkalcovny v celém krkonošském regionu.
Jinou kapitolou je, jaký osud čeká nemovitosti, tedy celého areálu
RTK včetně budov. Zájem majitelů je celý objekt prodat. Prioritní snahou bylo získat kupce, který by dále pokračoval ve výrobní činnosti
a opětně zvýšil zaměstnanost v našem městě. Bohužel k dnešnímu
dni se takový nenašel. Druhá varianta je prodej nemovitosti k jiným
účelům, tedy k bydlení, rekreaci, sportu, službám atd. Z tohoto důvodu podalo vedení RTK žádost Městskému úřadu v Rokytnici nad Jizerou o změnu územního plánu. Věříme, že předložený návrh může být
v souladu se zpracovávanou studií na propojení a rozvoj stávajících
lyžařských areálů, a dokonce může velmi významně doplnit realizační
možnosti studie a zároveň také oslovit i nové investory.
Dovolte, abych poděkoval všem bývalým zaměstnancům RTK, se
kterými jsem posledních více jak 16 let v RTK spolupracoval, za jejich
práci na naší tkalcovně a zároveň popřál získání nového a třeba i lepšího zaměstnání, a hlavně štěstí a zdraví v dalším životě. Stejně tak věřím, že i areál RTK najde v blízké budoucnosti svoje další využití, které
prospěje jak rozvoji Rokytnice, tak i Vám, jejím občanům.
Ing. Luděk Hák
jednatel společnosti RTK, tkalcovna Horní Rokytnice nad Jizerou

Krkonoše – Svazek měst a obcí
Vznikla Rada Fondu cestovního ruchu Krkonoše
Při oblastní destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše
- Svazek měst a obcí Krkonoše nově vznikla Rada Fondu cestovního
ruchu (FCR).
Připomeňme, že Fond cestovního ruchu Krkonoše byl založen
s cílem společně propagovat region, přivést nové návštěvníky, podporovat realizaci celokrkonošských projektů, rozvíjet turistickou nabídku
a budovat prestižní značku „Krkonoše“ v tuzemsku i v zahraničí.
Dlouhodobým snažením pracovníků destinační společnosti i přispěvovatelů FCR Krkonoše byla a je podpora široké nabídky služeb
i související kvality, se snahou o rovnoměrnější rozložení hostů v průběhu celého roku na území turistického regionu Krkonoše, v jeho horské i podhorské části. FCR má v současné době 40 členů z podnikatelské sféry, kteří do fondu přispívají ročně celkovou částkou 600.000 Kč.
Do fondu cestovního ruchu přispívají i členské obce destinační společnosti.
Pro užší komunikaci a možnost spolurozhodování o plánovaných
projektech zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, marketingových
aktivitách, rozvoji turistických produktů byla ustanovena Rada FCR
složená z 5 členů zástupců samosprávy, 4 členů zástupců podnikatelů
a hostů.
Konkrétně byli jmenováni: Petr Kadavý (Město Rokytnice nad
Jizerou), Hana Růžičková (Obec Paseky nad Jizerou), Martin Bělovský
(Obec Dolní Dvůr), Aleš Vaníček (Město Žacléř), Tomáš Eichler (Město

Trutnov), jako zástupci samosprávy. Za podnikatele: Marie Jarkovská
(Stezka korunami stromů Krkonoše), Karel Polívka (Friesovy boudy),
Jitka Hronešová (Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn), Petr Hynek
(SkiResort ČERNÁ HORA – PEC). Hosty jsou: Radek Drahný (za Správu
Krkonošského národního parku), Petra Hartmanová (za Místní akční
skupinu „Krkonošský originální produkt“ a zástupce oblastní destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše Svazek měst a obcí Krkonoše).
„Jednání Rady FCR je plánováno nejméně čtyřikrát ročně, dále dle
potřeby. Členové se budou spolupodílet na projednávání a schvalování
podkladů pro tvorbu marketingového plánu na další období, společným
marketingem na koordinaci záměrů a realizaci projektů na podporu cestovního ruchu, na rozvoji stávajících celokrkonošských projektů i turistických produktů, na podpoře a realizaci nových apod.“ doplnila Eva Šulcová,
ředitelka oblastní destinační společnosti.
Výstupy z jednání Rady FCR budou publikovány a prezentovány na informačním webu www.rozvoj.krkonose.eu, resp. nově na
www.svazek.krkonose.eu, který je určen především pracovníkům obcí
i krajů, organizacím a všem partnerům.
Zpracovala D. Palátková, listopad 2020.

Originální dárky z Krkonoš pro vaše blízké
Podpořte jejich koupí krkonošské řemeslníky i informační centra
Podzimní sychravé dny jsou ideálním časem,
kdy začít přemýšlet o vánočních dárcích pro vaše
blízké. I malé děti vědí, že tím nejkrásnějším dárkem je dárek vyrobený ručně a ze srdce. Říkáte si,
že nejste zruční ani kreativní, že to určitě nezvládnete? To ani nemusíte. Originální dárky z Krkonoš,
s láskou ručně vyráběné, si můžete koupit. Potěšíte
tak své blízké a zároveň podpoříte místní šikovné
řemeslníky a výrobce.
Originální, šetrné k životnímu prostředí, vyrobené z místních surovin a tradiční technologií, to
jsou výrobky vysoké kvality označené speciálním
logem „Krkonoše – originální produkt®“. Tato
značka zákazníkovi garantuje, že výrobky prošly
přísným procesem certifikace a že skutečně pochází z Krkonoš. A z jakých originálních produktů z Krkonoš si můžete vybrat? Podívejte se na stránky
www.regionalni-znacky.cz/krkonose, kde najdete
všechny certifikované výrobky.
Pokud máte doma nebo mezi přáteli vášnivé
čtenáře a milovníky Krkonoš, jistě vás nadchne
bohatá nabídka knih o krkonošských boudách,
významných osobnostech, těžkém a zajímavém
životě horalů i historii krkonošských měst a obcí.
A pro nejmenší čtenáře určitě vyberte některou
z pohádkových knih Marie Kubátové.
Sběratele fotografií a obrázků starých i současných Krkonoš potěší
nástěnné i stolní kalendáře pro rok 2021. Darovat můžete kalendáře s reprodukcemi fotek z celých Krkonoš nebo například z Rokytnice
nad Jizerou, Vrchlabí, Žacléře a dalších měst.
A kde si můžete všechny tyto dárečky i jiné nakoupit? V krkonošských informačních centrech. Každé vám nabídne jedinečné
výrobky a vždy s úsměvem vás rádi obslouží. Informační centra najdete ve Vrchlabí, Černém Dole, Harrachově, Horním Maršově, Peci

pod Sněžkou, Hostinném, Janských Lázních, Jilemnici, Lánově, Malé
Úpě, Rokytnici nad Jizerou, Strážném, Svobodě nad Úpou, Špindlerově
Mlýně, Trutnově, Vítkovicích v Krkonoších, Vysokém nad Jizerou, Žacléři a Kořenově. Kontakt na informační centra najdete na stránkách
www.krkonose.eu/turisticka-informacni-centra.
Krkonoše – svazek měst a obcí
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Starobylé vánoční zvyky našich předků
aneb ukázka z knihy H. Pichlera
„Stará vlast Rokytnice v Krkonoších“
Hans Pichler se ve své knize, která vyjde na jaře 2021 v českém překladu, věnuje mimo jiné i zvykům a tradicím, které se udržovaly přímo
v tomto kraji. Přinášíme vám ukázku z knihy, jež se týká právě nadcházejícího adventního období.
Přeneste se tedy s námi do starých časů a začtěte se do vzpomínek
Klary Häusermann-Hollmannové.
Zvyky v průběhu roku, jak jsem je zažila já
„Večer na Mikuláše obcházeli Pacholci Ruprechti jednotlivé domy
za řinčení řetězů, aby vystrašili nás děti. Již dávno jsme připevnili naše
punčochy na okno. Další ráno jsme v nich našli sladkosti, někdy ale
také jen uhlí, to když jsme nebyli poslušní ...
S první adventní nedělí začaly v 6 hodin ráno roráty. Teta mě vedla
za ruku skrz hluboký sníh do kostela. Tam bylo ticho a zima, na lavicích
hořely svíce jako zdroje světla, kněz se tiše modlil – tak jsme očekávali
příchod Pána.
Na Štědrý den jsme se před jídlem shromáždili u stolu a vestoje se
pomodlili a poděkovali nebeskému otci. Večeře se skládala z houbové polévky, jablečného závinu, vánoční štóly, jablek, ořechů a pečiva.
Otec rozkrojil jablko, podal každému jeden kousek a přitom nám říkal: „Pokud bychom někdy zabloudili a nemohli najít cestu domů, pak
bychom si měli vzpomenout na jablko rozdělené o Štědrém večeru
a cestu domů opět najdeme.“
Rozkrojené jablko se posuzovalo podle toho, zda se jádřinec objevil
v podobě hvězdičky či křížku. Hvězdička znamenala život, křížek smrt.
Během jídla měli všichni u stolu vrhat stín, podle kterého pak byl vykládán další osud – život či smrt. Rozlousknutý ořech, který byl uvnitř
černý, ukazoval na brzkou smrt. Ke štědrovečerní večeři musel každý
sníst sedmero věcí, slupky a odpadky se rozsypaly v blízkosti určitého
stromu a matka říkávala: „Zde porostou bylinky pro povolané.“ Jak říkávali staří, povolanými byli děti a dobytek. Pro odvrácení hrozícího zla
se z těchto bylin vařil čaj, který se pak pil později, když nastal ten pravý čas. Na Štědrý den obcházel otec ve chlévě jednotlivá zvířata a při

rozdávání pamlsků jim říkal: „Heute ist heiliger Obt!“ (Dnes je Štědrý
večer!)
Na půlnoční mši jsme my dívky tahaly uzlíky. To se provádělo následovně: do čtyř cípů kapesníku se zauzlovaly čtyři lístečky se jmény
případných kandidátů na ženění. Při Gloria se pak otevřel jeden uzlík
a přečetlo se jméno. Na krátkou chvíli byla naše pobožnost o této svaté noci přerušena tichým chichotáním do kapesníku.
Domů do naší teplé světnice jsme se vraceli často hlubokým sněhem, s lucernou v ruce a se šťastným srdcem, že se narodil Spasitel.
Když jsme byli ještě dětmi, stával vánoční stromek s dárky v lepší světnici až ráno o Vánocích. Štědrý večer byl vyhrazen pouze novorozenému Božímu synovi.
Na Silvestra se opět věštilo, jaký bude osobní osud v příštím roce.
To se provádělo pomocí lití olova. Pokud nebylo k dispozici žádné olovo, použil se tekutý vosk. Mnoho našich horalů zakončilo starý rok pobožností v kostele, která se konala vpodvečer na Silvestra.
Období mezi 24. prosincem a 6. lednem bylo označováno za Noc
vykuřování („Rauhnächte“). Když pak zimní vichřice běsnily kolem
domů tak, že se člověk musel bát o střechy, říkávala matka nám dětem: „Wotan mit seiner wilden Jagd reitet in den Lüften.“ Během těchto dvanácti nocí se nesmělo prát ani věšet žádné prádlo. Pokud by se
to nedodrželo, musel by nějaký člen domácnosti zemřít.“
UKONČENÍ PŘEDPRODEJE
knihy o historii našeho města
„Stará vlast Rokytnice v Krkonoších“ od Prof. Dr. Hanse Pichlera.
Dne 15. 1. 2020 bude ukončena možnost nákupu knihy v předprodeji za zvýhodněnou cenu
990 Kč. Po tomto datu nebudeme
přijímat další objednávky.
Kniha vyjde na jaře příštího
roku, kdy bude k dostání za prodejní cenu 1.250 Kč.

Zdravotnická záchranná služba
Zima se blíží… Na cestu za pacienty jsme připraveni!
Cesta za pacienty někdy nebývá lehká a někdy ani nevede po silnici.
Ať už se jedná o zraněné v terénu nebo o ty, kdo naši pomoc potřebují
doma, zejména v zimních měsících je občas velmi obtížné dojet sanitou až k místu zásahu. Řidiči Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje proto pravidelně zdokonalují své znalosti a dovednosti, aby
nejen cesta k pacientovi, ale i s ním do zdravotnického zařízení, byla co
nejbezpečnější.
V září se proto většina řidičů ZZS LK vystřídala na praktickém školení v bývalém vojenském areálu v Ralsku. Pod vedením instruktorů

14

z vlastních řad obnovili své znalosti, naučili se něco nového a vyzkoušeli si jízdu sanitou v opravdu těžkém terénu. Na cvičení, které ZZS LK
pořádá již druhým rokem vlastními silami, se řidičů za zpřísněných
bezpečnostních a hygienických podmínek (kvůli riziku nákazy covid)
vystřídalo celkem 120. „První ročník cvičení řidičů ve vojenském prostoru Ralsko byl úspěšný a měli jsme na něj skvělou zpětnou vazbu
od zaměstnanců. Letos jsme na něj navázali podobným scénářem,
samozřejmě s drobnými úpravami. Stěžejní částí byly, stejně jako loni,
praktické jízdy v terénu, vzhledem k tomu, že hodně pršelo, byly místy opravdu výživné,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. „Soustředili jsme se na dohledávání
pacienta v nepřístupném terénu – na místě bylo i mobilní operační
středisko. V rámci teoretické výuky se řidiči věnovali rozboru dopravních nehod nebo pravidlům, která pro nás na silnicích platí v době, kdy
je sanita ve výjezdu, a podobně,“ doplnil.
Záchranáři pravidelně trénují krizové brzdění, jízdu ve vysoké vodě,
zvládnutí smyku či nácvik zvláštních krizových situací včetně překážek
na silnici. „Díky podpoře Libereckého kraje a vojenských lesů se nám
v Ralsku nabídl ideální výcvikový prostor pro to, aby si každý řidič mohl
na vlastní kůži vyzkoušet jízdní vlastnosti vozu v terénu, který v Libereckém kraji může kdekoliv potkat. Protože u nás to není jen o městech
a silnicích. Lokalit, kde jsou lidská obydlí, chaty, chalupy je všude dost
a kolikrát je pro posádky opravdu náročné je dohledat, mnohdy je to
právě o takovýchto cestách na hranici sjízdnosti,“ uvedl Georgiev.

Hasiči radí občanům
Vybavte svou domácnost detektory kouře
Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou
základních kategorií. Tou první je elektronická požární signalizace
(EPS). Její využití je zejména ve výrobních a kancelářských prostorech,
obchodních domech apod. Tyto objekty jsou díky nainstalované EPS
připojeny na specializovanou ústřednu, která přijme signál o zachyceném kouři a předá ho dál, ve většině případů upozorní hasičský záchranný sbor kraje přes tzv. pult centrální ochrany.
Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (detektory kouře). Jedná se o jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci v našich
domácnostech. Přístroj je napájen baterií, jejíž životnost může být až
deset let.
Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas
detekovat. Optickým (blikající kontrolka)
a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní tím
nebezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče.
Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě
včasné zjištění požáru je rozhodující pro
záchranu lidských životů a „hlásiče požáru“ tak výrazně zvyšují šance na přežití.
Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí
a požár včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů
neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. Kouř
je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které při několika vdechnutích
způsobí bezvědomí a následně smrt člověka. Včasné varování nás
může zachránit!
Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který nám poradí s jeho instalací. Výrobek musí
odpovídat platným normám a mít označení „CE“ (značka garantuje,
že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám). Je také
možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné
reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na
kouř v garáži spustí čidlo i v ložnici). V porovnání s hodnotou věcí v naší
domácnosti, o které nás případný požár může připravit, je částka za
pořízení hlásiče zanedbatelná.
INSTALACE HLÁSIČE POŽÁRU
Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k tomu
hmoždinky a běžné nářadí, při instalaci postupujme vždy podle návodu výrobce.

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ:
 v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu,
 v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo v jeho centrální části, např. v chodbě kam ústí jednotlivé místnosti,
 v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy),
 v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech
každého podlaží domu,
 v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny).
NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ:
 prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, koupelny nebo prádelny,
 blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů
tepla,
 vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“,
 prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev,
rozpouštědel a výfukových plynů.
NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena v naší legislativě (vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Na základě této vyhlášky jimi musí
být domácnosti ve všech nových i zrekonstruovaných objektech po
1. 7. 2008 vybaveny v souladu s projektovou dokumentací stavby a rodinné domy pak dále minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem. Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností
této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto domácnostech.
JAK HLÁSIČ KONTROLOVAT?
V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak
často máme hlásič kontrolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale sám uživatel – např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka, čímž se kontrolně
spustí alarm. Jinak nám postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie,
přičemž akustický signál (popř. blikající kontrolka) nás upozorní, když
již baterie dochází. Baterie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují ale
i s mnohem delší životností. Pamatujme, že hlásič s vybitou baterií
je nám k ničemu.
Autor:

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Tradiční recept
Vánoční hubovec z Krkonošské kuchařky
1 litr mléka, 300 g jáhel, sůl, 200 g sušených hub, moučkový
cukr, máslo, 3 vejce, rozinky, oříšky, asi 2 nebo 3 rohlíky.
Jáhly spaříme horkou vodou. Scezené zvolna s mlékem a špetkou soli a malým kouskem másla vaříme doměkka. Též trochu
osladíme. Do uvařených jáhel zamícháme rozsekané houby,
rozinky, nasekané ořechy, cukr a na kostičky nakrájené rohlíky.
Dáme na dobře vymazaný pekáček, zalijeme rozšlehanými vejci
s mlékem a pečeme dozlatova. Pak vyndáme z trouby a pocukrujeme.

Foto: https://prima.iprima.cz
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci listopadu a prosinci 2020 tito naši spoluobčané:
80 let Benda Jan
Krause Helmut
81 let Hartychová Lenka
Sirna Elisabeth
82 let Čmuchal Jiří
83 let Novotný Zdeněk
Šimůnek František
85 let Patočková Vladimíra

86 let Erlebach Václav
87 let Čermák Věroslav
88 let Pěničková Věra
Hartig Václav
Pfeifer Walter
89 let Jónová Jiřina
Pavlata Josef

90 let Bešinová Mária
93 let Topičovská Jana
94 let Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
97 let Doubková Irma

Všem oslavencům blahopřejeme!

Zprávy z Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou
Nebyla to lehká doba pro nikoho z nás
Když nám PhDr. Jan Svoboda v loňském roce položil otázku, kdo je
největší predátor na světě, padala spousta odpovědí, ale nikdo to neuhádl. Správná odpověď zněla: VIR! Tehdy tomu nikdo nevěřil a neuplynul ani rok a největší predátor stojí před námi se jménem COVID–19
a my jsme nuceni mu čelit, abychom uchránili nejen sebe, ale i klienty, rodiny, děti… První vlnu jsme zvládli, ale druhá vlna udeřila ve své
plné síle. Byli jsme na ni připraveni zásobou ochranných prostředků,
proškolením, směrnicemi…, ale ne „na zásah na přímo“. Nikdo z nás
nečekal tak rychlý nástup. Poděkování patří rodinám pracovníků za
podporu, která byla plná strachu a obav o zdraví nás všech „pečujících, vařících, pracích, uklízejících, vedoucích, administrujících“. Všem
těm patří veliké poděkování, které nelze ani popsat slovy. Za jejich neuvěřitelnou odvahu, která samo sebou skrývala strach o zdraví klientů

i o zdraví své. V hlavách byla spousta nevyslovených myšlenek… kdy
onemocním já, kdo bude pečovat, kdo mne zastoupí? Byli i tací, kteří
spěchali do práce nebo i ti, kteří přes nemoc chtěli pomáhat na Covidových odděleních, kde by nebyla pravděpodobnost, že někoho nakazí. Nezůstali, byli posláni domů, neboť nemoc znamená NE MOCI a je
to jízdenka do postele.
DĚKUJEME za podané ruce,
 našim rodinám i rodinám klientů za velikou podporu a trpělivost
 dobrovolníkům, kteří přišli pomoci, na kterou si vzali i dovolenou
 Armádě ČR, která nám v nejtěžší době personální krize obrovsky
pomohla
 Krajskému úřadu Libereckého kraje a městu Rokytnice nad Jizerou
za OOPP a nabídku pomoci
 dodavatelům
 Embě za nabídku pomoci, která patřila k prvním
 Domu dětí Pod střechou v Rokytnici nad Jizerou, kteří přispěchali
s poděkováním a napečeným cukrovím ke kávě pro pracovníky
 lékařce za péči o klienty a pracovníky
 Krajské hygienické stanici – především panu MUDr. Harmanovi
v pomoci s testováním a radou
 sponzorům
 MPSV za E–dotaci (finanční podpora)
 paní vedoucí Mgr. Jolaně Šebkové, která nešetřila slovy podpory
 kolegům tady v domově, na které se člověk mohl na 100 % spolehnout, přišli i ve svátek, či v pátek, ráno, v noci… vždy kdy bylo
třeba (operativní organizace práce, vytvoření Covidových oddělení,
alternativní rozpis služeb, zajištění OOPP, zajištění bezpečí včetně
dezinfekcí…)
 všem pracovníkům za jejich práci, pokoru a důvěru v management
 kolegům z jiných zařízení, přátelům a přátelům „na telefonu“. Když
člověk někoho takového má, kdo přijde s radou, podporou, přáním
klidného dne. Pomůže „zatlačit slzu“, byť na dálku, když člověk padá
„na ústa“, zvednout hlavu a jít do boje s neviditelným nepřítelem,
který měl dlouhou dobu převahu, pohladit srdce, podpořit se slovy… „běž, běžte dál, děláte to dobře, bude lépe, po tmě vždy přijde
světlo“…
 pracovníkům pracujícím na Covidových odděleních - před nimi
bychom se všichni měli hluboce sklonit. Všude se píše a říká, že
v první linii jsou zdravotníci, ale naši pracovníci jsou v EXTRA PRVNÍ
LINII. Na tato oddělení nastoupili bez zkušeností, bez vědomí co
COVID-19 dokáže, bez 24 hodinového lékařského dohledu a 12 hodin v overalech s neskutečnou zodpovědností.
Věřte, že už je lépe a my věříme, že bude radostněji.
Mgr. Helena Housová
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Dům dětí a mládeže
Před Vánoci se ozýváme se zprávami z DDM. Bohužel jsme si ze
školního roku mnoho času přímo v DDM neužili, protože už na začátku října byl DDM rozhodnutím vlády uzavřen. Zprvu jsme doufali, že
přítomnost dětí v DDM bude zakázána jen na slibovaných 14 dnů, brzy
se ale ukázalo, že tomu tak nebude. V říjnu jsme tak začali u některých
kroužků s distanční výukou. Děti dostávaly do krabic u DDM materiál,
aby pak mohly doma vyrábět za pomoci výukových videí a návodů,
které jsme jim natočili. Díky spolupráci se ZŠ Rokytnice jsme u některých kroužků začali využívat MS Teams a kroužky pokračovaly alespoň
přes obrazovku.

Začali jsme také připravovat venkovní aktivity, aby i za dodržení
aktuálně platných opatření, děti mohly strávit sportem čas venku. Velký úspěch (cca 80 skupin účastníků) měla orientační hra u kapličky,
kde soutěžící hledali podle mapy v terénu 9 stanovišť. Na prvním místě
se umístili Adéla Hančová, Jakub Hanč a František Lamač, všichni s časem pod 60 minut. Další ceny jsme losovali ze všech účastníků.

DDM byl také pověřen péčí o děti za nouzového stavu – ve všední
dny k nám mohly docházet děti (do 10 let věku) pracovníků ve zdravotnictví, IZS a školství, aby tito pracovníci mohli vykonávat zaměstnání ve
chvílích, kdy byly školy zavřené a děti byly doma.
Pro volné chvíle a zábavu jsme začali připravovat pro veřejnost
kvíz „Jak znáte svoje okolí?“ (10 otázek o našem městě, jeho historii a okolí), zatím máme za sebou 5 kol, kterých se zúčastnilo skoro
300 luštitelů. Nový kvíz zveřejňujeme vždy v sobotu, vyplnit ho můžete kdykoli celý následující týden.
Kromě přípravy distančních kroužků jsme věnovali čas také přípravě drobných tipů na trávení volného času, které jsme každý den zveřejňovali. Teď před Vánoci jsme připravili (zejména pro menší děti – MŠ
a mladší školáky) adventní kalendář. Každý den budeme zveřejňovat
úkol, za jehož splnění si v omalovánce každý vybarví příslušný kroužek
– až se společně dočkáme Vánoc.
Za DDM přejeme (nejen) všem čtenářům Rokytnického zpravodaje příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do
nového roku 2021!
Markéta Šmídová

Základní škola
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje,
blíží se nám závěr roku, který pro nikoho z nás
nebyl běžný a už vůbec ne jednoduchý. Přeji Vám za
celou základní školu krásné Vánoce a v novém roce
2021 pevné zdraví, klid, pohodu a dobrou náladu.
Rovněž tak přeji všem v naší škole – dětem i zaměstnancům – také hezké a šťastné vánoční dny
a po celý nový rok hlavně zdraví, štěstí a ať jsou
všechny Vaše dny pohodové, veselé a rozesmáté.
Na závěr bych si dovolila touto cestou poděkovat
všem, kteří naší škole v tomto roce 2020 vycházeli vstříc. Velice děkujeme všem našim sponzorům,

kteří nám různým způsobem pomáhali – ať již sponzorskými dary, nebo dalšími formami pomoci a spolupráce. Děkujeme rodičům, kteří nám podali pomocnou ruku při zajišťování distanční výuky – velice
si toho vážíme. Děkujeme městu Rokytnice nad Jizerou – za zajišťování desinfekčních prostředků, roušek, respirátorů,… – velmi nám tato pomoc pomáhá. Děkujeme paní Mgr. Markétě Šmídové a všem
ostatním v DDM – velice nám pomáhali a stále pomáhají zejména při zajišťování školní družiny.
A ještě jednou nám všem přeji zdraví, štěstí a radost ze života. Mějte se krásně.
B. Z.
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Horní mateřská škola
Blíží se závěr tohoto zvláštního roku a my se hlásíme s posledními
zprávičkami ze „žluté školičky“. Měsíce říjen a listopad jsme přežili bez
jakýchkoli omezení a děti chodily v téměř plném počtu.

Na začátku měsíce listopad jsme si připomněli Dušičky a anglosaský svátek Halloween, který je v naší školce spojen s dlabáním dýní –
tímto bychom chtěli poděkovat Pavlíně Markové, která nám letos dýně
dodala. Druhý listopadový týden patřil projektu Svatý Martin, kdy jsme
si připomněli tuto tradici, naučili se písničky, básničky, namalovali
obrázky a společně upekli svatomartinské rohlíčky.

Vzhledem k nadále panujícímu nouzovému stavu bude bohužel
„nouzový“ i náš tradiční prosincový program, který byl spojený s rodiči.
Jednalo se o společné pečení a zdobení perníčků a vánoční besídku.
Všechny tyto aktivity proběhnou pouze za přítomnosti dětí.
Na závěr nezbývá než popřát:
Krásné vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na vás štěstí směje,
ať vás láska stále hřeje,
ať vás úsměv, klid a zdraví provází
i v roce, který přichází.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté školičky“
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Dolní mateřská škola

V době, kdy jsme všichni museli změnit tolik svých plánů, v tomto čase plném různých omezení, obav, karantény a onemocnění zaměstnanců, se přesto snažíme ze všech sil zajistit plynulý chod školky
a umožnit rodičům chodit do zaměstnání.

Z důvodu vládních nařízení jsme zrušili mnoho podzimních akcí,
proto máme radost, že se nám podařilo zorganizovat alespoň lesní
hru pro děti v mateřské škole i rodiny s dětmi.
Hra Poklady babičky Podzimnice byla zaměřena na ochranu přírody a probíhala formou stopované v okolí MŠ. Cestou děti plnily úkoly,
které si pro ně babička Podzimnice přichystala. Odměna a pamětní list
čekal na všechny zúčastněné děti u zahrady mateřské školy.
Veselá byla i oslava Halloweenu, který si děti připomněly při angličtině a dlabání dýňových lucerniček. Baňatá strašidýlka nám pak mnoho dnů dělala radost u vchodu školky.
Říká se, že sdílená radost je dvojnásobná radost. Přejeme si, aby
těchto společných zážitků přibývalo a my se měli s vámi možnost o ně
podělit.
Všem přejeme hodně zdraví a klidné Vánoce
Kolektiv MŠ Dolní
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Církev československá

husitská

VÁNOCE V KAPLI MISTRA JANA HUSA
Jakkoli jsme všichni doufali, že se tak nestane, stalo se. I do letošního vánočního období nepříjemně
zasahují následky koronavirové pandemie. Jsme proto nuceni vánoční program našeho sboru v Rokytnici
umenšit. Vzhledem k situaci jsme se rozhodli nepořádat letos žádný kulturní program. Omlouváme se
všem, kdo jste si v posledních letech zvykli chodit na
vánoční koncerty do Kaple Mistra Jana Husa a doufáme, že v příštím roce si budeme moci vše vynahradit.
Pravidelné bohoslužby jsou již obnoveny, a to
vždy 2. a 4. neděli v měsíci od 17.00 v Kapli Mistra
Jana Husa. Tamtéž se bude konat také tradiční odpolední půlnoční bohoslužba na Štědrý den 24. prosince od 15.00 hodin. Podmínky konání se samozřejmě budou řídit aktuálně platnými epidemiologickými
opatřeními systému PES, který upravuje počet účastníků, pravidla nošení roušek, rozestupy, pravidla společného zpěvu a další detaily.
Jaká bude konkrétně situace o samotných svátcích a jaká budou v dané dny platit pravidla a omezení, nyní samozřejmě nevíme. Informace především
ohledně povoleného počtu účastníků apod. budeme aktualizovat ve sborové vývěsce, rádi je poskytneme také na telefonu 721 606 876 nebo e-mailu:
hraba.v@seznam.cz.
Děkujeme za pochopení a přejeme
i navzdory nepříznivé situaci co nejklidnější Advent a Vánoce.
Vladimír Hraba, administrátor
a Rada starších

 Rokytnický kalendář pro rok 2021
Oblíbený kalendář plný historických fotografií a pohlednic, který tvoří Mirek Novák a Jana Brožová, je stále k dostání
v Městském informačním centru. Přijďte si pro dárek, kterým uděláte opravdovou radost!
Cena je 120 Kč.
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Provozovna:
Betonárka – Uhelné sklady
Dolní Rokytnice 297
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 481 523 321
Mobil : +420 732 904 499
Email: betonarka@stemro.cz

ZIMNÍ NABÍDKA PALIV
HNĚDÉ UHLÍ : - ořech 1, ořech 2, kostka (Ledvice – Bílina)
- ořech 1, ořech 2 balené v pytli po 25 kg

Paliva dopravíme dle objednaného množství sklápěcími vozy s pásem,
hydraulickou rukou nebo dodávkou.
Technické informace poskytne p. Štěpánek tel: 603 729 927

UHELNÉ BRIKETY (rekord) : - 2“ volně ložené
- 6“ volně ložené nebo pytlované po 40 kg
- 7“ balené po 10 kg (igelit)
DŘEVĚNÉ BRIKETY: - RUF- kostky z měkkého smrkového dřeva
- RUF HARD – kostky z tvrdého dřeva
- válečky ENERGO z měkkého dřeva
- válečky ENERGO HARD z tvrdého dřeva
DŘEVĚNÉ PELETY: - EN + A1 (15kg - 6mm)
ŠTÍPANÉ DŘEVO:

- balené v pytli po 25 kg

ZÁTOPOVÉ TŘÍSKY: - balené v pytli
PROPAN BUTAN:
- 2 kg, 10 kg, 33kg
POSYPOVÁ SŮL:
- balené v pytli po 25 kg

Pyrotechnika
do národních
parků

nepatří!

↘ ruší divoká
i domácí zvířata
↘ obtěžuje místní
obyvatele
i návštěvníky
↘ zvyšuje koncentraci
těžkých kovů
v ovzduší

Ušetřete a do národních
parků ji nevozte!

STAŇTE SE
SOUČASTÍ
NAŠEHO TÝMU

EMBA je tradiční český dodavatel výrobků z recyklovaného papíru,
čímž významně
přispívá k ochraně životního
prostředí.
BAVÍ
VÁS ORGANIZOVAT,
VÉST
LIDIJejíAvýrobky
KOMUNIKOVAT
najdete v mnoha kancelářích i archivech po celé Evropě.

Jsme česká firma EMBA Paseky nad Jizerou s tradicí výroby již 138 let. Produ
Jelikož chceme i nadále bezvadně podporovat naše zákazníky
z recyklovaného papíru přispíváme k ochraně životního prostředí. Naše výro
v dosahování jejich cílů, hledáme do svého týmu šikovného,
v mnoha kancelářích a archivech po celé Evropě.
ochotného a pracovitého člověka na pozici:

Jelikož chceme i nadále bezvadně podporovat naše zákazníky v dosahování j
v současné době do svého týmu šikovného, ochotného a pracovitého člověka

PRACOVNÍK ÚDRŽBY

MISTR VÝROBY

PRACOVNÍK DO VÝROBY LEPENEK
Máte praxi jako šéf?
Umíte si lidi a výrobu zorganizovat?
Jste autoritou?
Máte a chcete i nadále za sebou vidět výsledky své práce?
Jste komunikativní a pozitivní?

SEŘIZOVAČ VE VÝROBĚ

Kontaktujte
nás na
481
553 121 na inzerát.
Pokud jsou odpovědi
„ANO“,
taktel.:
nám
odpovězte
nebo e-mailem na zamestnani@emba.cz.

Váš běžný den u nás bude
o:
www.emba.cz

Organizaci směn.
Plánování výroby a odstávek.
Kontrole práce a výrobků.
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Něco málo napíšete po počítače.
Výhodou bude, když budete umět pomoci obsluhovat manipulační tec

Služby sociální
Okénko
do historie
péče
APOTHEKA – LÉKÁRNA v našem městě

Proměna lékárny v čase a dobové reklamy

Dnešní okénko nás zavede do historie naší lékárny, která započala svoji lékárenskou činnost na
začátku 20. století v budově HR čp. 275. A ve stejné
budově zůstává až do dnešních dnů.
Vůbec prvním majitelem byl Julius Raulich,
později ji pojmenoval „Lékárna Kristen“.
Po něm ji získal Rudolf Josef Fühmann, který
jí dal jméno Lékárna „U Krakonoše‘‘. Okolo roku
1935 přestavěl budovu do dnešní podoby.
V roce 1922 se zde Rudolfu Josefu Fühmannovi
a jeho choti Margareth narodil syn. Jmenoval se
Franz Fühmann (1922 – 1984) a později se stal významným německým spisovatelem a vypravěčem
pohádek.
Po roce 1945 se „národním správcem“ budovy
stala Ph. Mr. Anna Horná, kterou následoval lékárník Ph. Mr. Vladimír Javůrek.
V roce 1952 již nastoupil pan Mgr. Čihař.
Z dětství nám některým zůstávají vzpomínky, jak
u vstupu do lékárny bylo vpravo u okna akvárium s krásně barevnými rybičkami, o které se
pan lékárník pečlivě staral. Zatímco pan magistr
obsluhoval, my děti jsme obdivovaly tu barevnou
cizokrajnou parádu. Toho si již my starší dobře pamatujeme.
Později zde působila paní Mgr. Malá a po ní
paní Mgr. Hana Mašínová. Možná jsem na někoho zapomněl, ale zjistil jsem pouze to, co jsem zde
uvedl. V současnosti zde již 10 let působí ,,Horská
lékárna“ paní Mgr. Jitky Boudové.
MN

Služby sociální
Informace
z městské
péče knihovny
Nové knihy
na listopad
Romány pro ženy:
»» Keleová – Vasilková, T. – Rodinné
klubko
»» Jacobs, A. – Kavárna U Anděla 2.
Osudová léta
»» Ebert, S. – Tajemství porodní
báby (1.)
»» Riley, L. – Sestra Luny
»» Steel, D. – V hlavní roli
»» Sepetys, R. – Mlčící fontány
»» Kingsley, F. – Rande na balkoně
»» Kleypas, L. – Cizí muž v mém náručí
(dar)
Psychologické a společenské
romány:
»» O´Callaghan, B. – Náš Coney Island
»» Swift, G. – Škoda že tu nejsi se mnou
»» Heller, P. – Řeka
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Autobiografie, životopisy:
»» Pawlowská, H. – Zážitky z karantény
»» Koudelková, E. – Doktor Kittel
Napětí, dobrodružství,
detektivky:
»» Child, L. – Spravedlnost
»» Connelly, M. – Noční oheň
»» Kutscher, V. – Lunapark
»» Penny, L. – Dlouhá cesta domů
»» Cooper, E. – V kleci
»» Castillo, L. – Temná cesta
»» Gibney, P. – Ukradené životy
»» Carter, Ch. – Zloba (dar)
»» Kotleta, F. – Perunova krev (dar)

Nové knihy
na prosinec
Romány pro ženy:
»» Poncarová, J. - Alžběta a Nina
»» Gladwell, J. – Strom splněných přání
»» Riley, L. – Motýlí pokoj
»» Laurens, S. – Dáma v ohrožení
»» Walden, L. – Zakázaná píseň
»» Bomann, C. – Paní ze Severu (1.)

Společenské a psychologické
romány:
»» Schlink, B. – Olga
»» Jackson, S. – Pustina
»» Dostálová, Z. – Soběstačný
Humor:
»» Moore, Ch. – Nejhloupější anděl
»» Jonasson, J. – Sladká pomsta
Autobiografie, deníky,
cestopisy:
»» Kay, A. – Bude to bolet doktore?
»» Clarke, S. – Obnažená Paříž (dar)
Napětí:
»» Kepler, L. – Zrcadlový muž
»» Läckberg, C. – Stříbrná křídla
»» Voosen, R. – Sněhurčina krev
»» Ewan, C. M. – Rozbité okno
»» Gibney, P. – Stará tajemství
»» Damhaug, T. – Slepá skvrna (dar)
»» Bryndza, R. – Mlha nad Shadow
Sands
»» Saudková, S. – Ticho
»» Gris, D. – Lars útočí

Informace
z knihovny
Městská knihovna je od čtvrtka
3. 12. 2020 opět otevřená v obvyklých půjčovních hodinách.
V knihovně se budou muset dodržovat tato opatření:
 ochrana úst a nosu
 dezinfekce rukou před vstupem
do knihovny
 2 m rozestupy mezi návštěvníky
 max. počet osob v prostoru půjčovny jsou 4 osoby
Pokud se nezmění situace, bude
v prosinci otevřeno do 22. 12. 2020
a mezi vánočními svátky ve dnech
28. – 30. 12. 2020.
Využijte nejen tento „darovaný“ čas
k návštěvě knihovny, vypůjčení nových
knih a vrácení těch dávno přečtených.
Těším se na Vás i Vaše děti a přeji
všem krásné Vánoce!

SV

Sport
ŠACHY
 Náš oddíl by rád pořádal 26. 12. 2020 ”Vánoční
turnaj v rapid šachu”. Turnaj má dlouholetou
tradici. Vzhledem k situaci ale stále není jisté,
jestli budeme moci turnaj pořádat. Je také možné, že bude-li turnaj povolen, bude omezen počet účastníků.

 Soutěže družstev jsou také přerušeny. Do konce tohoto roku
se mělo odehrát 5 kol, odehráno bylo jen jedno.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

AKCE PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ:
Je nutné sledovat situaci kolem koronaviru, zda bude povoleno pořádat turistické akce! Na našich webových stránkách se
dozvíte, jestli akce proběhnou, nebo jsou zrušeny!

 Adventní Kryštofovo Údolí
 Dne 19. 12. 2020 v 6.03 hod. odjezd linkovým busem od ČSAD
v Horní Rokytnici n. Jiz. ke Kroupům, kde přestoupíme na bus do Liberce, aut. nádraží. Odtud v 8.25 hod. odjezd busem MHD č. 16 od
zastávky Nádraží do Kryštofova Údolí, kam přijedeme v 8.49 hod.
 Program: Prohlídka vesnické památkové zóny s návštěvou muzea
betlémů, orloje, popř. čůrajícího voříška. Dále si prohlédneme železniční viadukt v Novině. Celkem ujdeme asi 10 km.
 Občerstvení z vlastních zásob, možnost oběda v Kryštofově Údolí.
 Odjezd: Vlakem z Kryštofova Údolí v 14.31 hod. do Liberce, kde přestoupíme na bus do Rokytnice n. Jiz. (Ústečák).
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

 Na Štěpána na Štěpánku
 Dne 26. 12. 2020 v 8.05 hod. odjezd linkovým autobusem (Jablonečákem) z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Příchovic k Motorestu.
Pokud již bude dostatek sněhu, vezměte si běžky. Po výstupu na
Štěpánku je na Turnovské chatě možnost se občerstvit a u pořadatelů z KČT Benešov u Semil si převzít pamětní list.
 Z Turnovské chaty se půjde na Prdek – Hermínu – kolem kostela do
Havírny a přes Vilémov do Rokytnice n. Jiz. – asi 13 km. Z Vilémova
je možnost využít linkových autobusů. Kdo chce, může si to zkrátit od paseckého kostela k papírně a poté nad papírnou, nebo od
Kroupů jet busem.
 Akci organizuje: Petr Ježek, tel: 734 476 052.

 Silvestrovská vycházka
 Dne 31. 12. 2020 v 13.00 hod. sraz u Modré hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz. Zde se dohodneme na krátkém výletu po Rokytnici
n. Jiz. nebo nejbližším okolí. Doporučujeme vzít si něco na zahřátí
s sebou.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel: 603 386 600.

 17. Novoroční výstup na Strážník
bez kyslíkových přístrojů
 Dne 1. 1. 2021 mezi 13.00 a 15.00 hod. sraz na kótě 781,9 m n. m.
Dřevo a buřty s sebou, snad se tam ještě nechá opékat. Pokud Vám
zbylo od Silvestra něco dobrého na zub, můžete to vzít s sebou.
Tradiční čaj i grog bude vařit organizátor akce.
 Akci organizuje: Mirek Kavan, tel: 723 215 322.

Z. Hollmann

 23. Novoroční tříkrálový relax
 Dne 10. 1. 2021 v 9.00 hod. sraz u Medicalu v Horní Rokytnici n. Jiz.
Poté podle počasí, sněhových podmínek a nálady, buď na běžkách,
nebo pěšky. Trasa kolem 15 km.
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

 22. Setkání turistů ve Františkově
 Dne 16. 1. 2021 mezi 11.00 až 15.00 hod. se v hostinci U Hásků ve
Františkově uskuteční tradiční setkání turistů z okolních odborů
KČT. Rokytničtí mají sraz v 9.30 hod. u Modré hvězdy v Horní Rokytnici nad Jizerou. Odtud se vydají buď pěšky nebo na běžkách do
Františkova.
 Účastníci obdrží pamětní list.
 Akci organizuje: Jan Kocourek, tel: 731 601 221.

 Tajný výlet
 Dne 23. 1. 2021, bližší propozice budou dodány.
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel: 608 952 404.

 Polské Jizerské hory
 Dne 30. 1. 2021 v 8.05 hod. odjezd linkovým busem (Jablonečákem)
do Harrachova, odkud se vydáme na běžkách na polskou stranu Jizerských hor. Navštívíme i gospodu graniczna Bombaj ve Sklářské
Porebě. Je žádoucí mít ochranný obal na běžky, aby nebyl problém
při nastupování do busu.
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

 13. Expedice Háskov
 V neděli 31. 1. 2021 v 14.00 hod. sraz u Hančů v Horní Rokytnici n. Jiz.
Poté následuje náročný výstup k restauraci U Hásků ve Františkově.
 Expedici organizuje: Eva Konířová, tel: 608 059 716.

 Účast na akci Ve stopě první Středoevropské
padesátky
 Dne 6. 2. 2021 odjezd v 8.03 hod. linkovým busem z Horní Rokytnice
n. Jiz od ČSAD (staví na všech zastávkách) do Vysokého n. Jiz., nám.
Odtud na běžkách na Štěpánku a zpátky. Trasa celkem asi 15 km.
 Po dohodě s vedoucím akce je možno jet na běžkách od Štěpánky
do Rokytnice n. Jiz. samostatně.
 Návrat z Vysokého n. Jiz., nám. busem v 13.45 nebo 14.00 hod.
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být
konečný. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné
před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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Nouzový stav se hasičů netýká
Zásah našich hasičů na Jilemnické boudě
V této době není možné, aby se členové jednotky potkávali při údržbě techniky, školeních a dalších činnostech potřebných pro chod jednotky. Přesto musí být akceschopnost jednotky zajištěna.
Všichni členové se tedy školí samostudiem a e-learningem. I za
těchto ztížených podmínek však Tomáš Tříska úspěšně absolvoval
kurz strojníka a tím je výjezdová jednotka posílena o dalšího důležitého člena (strojník je považován za jednoho z nejdůležitějších členů, obsluhuje a řídí hasičská vozidla včetně cisteren).
Samotné výjezdy k zásahům jsou zabezpečeny ve sníženém počtu
členů (1+3) a za dodržení všech zpřísněných hygienických opatření vyplývajících z nařízení GŘ HZS.

nejrychleji dostat a začít hasit. Panovala zde teplota okolo 300 – 350 °C
a chodby byly plné hustého dýmu, přes který nebylo vůbec vidět. Musela se využít i výšková technika. Po zdárném ukončení 7hodinového
zásahu se extrémní podmínky projevily i na přilbě našeho člena, který
byl vyslán na nejvíce zasažené místo. Žár přilbu silně poškodil a on
sám se pak dlouho nemohl zbavit kouřového odéru.
Velitel jednotky
Pavel Slavík
Poznámka redakce a „perlička“ na závěr
Pro členy výjezdové jednotky jsou podobné zásahy vždy velmi zásadní. Ač jsou nebezpečné a mnohdy náročné, naši hasiči svoji činnost
dělají naplno a srdcem.
Zásah na Jilemnické boudě k těm náročným patřil. Zasahující členové
večer rekapitulovali a odpočívali. Jejich rodiny byly rády, že se vrátili
v pořádku. A ti, kterým přišla z aplikace Mapy Google zpráva „Jak se
vám líbil výlet na Horní Mísečky?“, ti se v kontextu situace i zasmáli.
Užili si ho v uvozovkách naplno.
V době nouzového stavu, od 5. 10. 2020, zasahovala jednotka
u 13 událostí.
 6 x technická pomoc (převoz kynologa k vyhledání ztracené osoby, odstranění spadlých stromů na silnici, únik nebezpečný látek
včetně narušeného plynového potrubí)
 2 x záchrana osob AED
 2 x dopravní nehoda
 3 x požár
Za zmínku rozhodně stojí nedávný velký zásah při požáru na JILEMNICKÉ BOUDĚ na Horních Mísečkách dne 24. 11. 2020 v 4.37 hod. ráno,
kam vyjela naše 2 družstva. Tento zásah byl složitý nejen výjezdem do
nadmořské výšky 1 030 m n. m. Jednotka dokázala i přes ztížené klimatické podmínky (sníh a namrzlá silnice na cestě přes Rezek) dojet
hasičskou cisternou na místo za 18 minut. Na místě v tu dobu byli pouze profesionální hasiči a jednotka z Vítkovic. Po příjezdu k Jilemnické
boudě nebylo hoření jasně viditelné, ale po provedeném průzkumu
termokamerou bylo zjištěno velké ohnisko v horním patře. Stejně tak
byl už silně zasažen i podkrovní prostor. Bylo nutné se na místo co

