Rokytnický zpravodaj
Ročník 2019

únor / březen

Cena 18,- Kč

O dřevěného Krakonoše 2019
V netradičním termínu, v sobotu 12. ledna, se uskutečnil již
18. ročník závodu na skialpových lyžích O dřevěného Krakonoše
2019. Pořadatelem je horolezecký oddíl Alpin club z Tělovýchovné jednoty Spartak Rokytnice nad Jizerou. Důležitým partnerem
závodu je i rokytnický skiareál Spartak Rokytnice a.s.
Po loňském Mistrovství ČR a Středoevropském poháru se tentokrát pořádající oddíl zaměřil hlavně na veřejnost. Velkou novinkou byla možnost vybrat si z pěti různě obtížných tratí. Nejlehčí
byla 5,7 km dlouhá s převýšením 450 m. Naopak nejdelší měřila
přes 17 km s převýšením 1.600 m. Další novinkou byla občerstvovací stanice za Dvoračkami, kde se závodníci mohli občerstvit
sušenkou, banánem, iontovým nápojem nebo čajem.
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Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Návrh na schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci
výběrového řízení na veřejnou zakázku č. 20180007
„Pořízení štěpkovače dřevních hmot“
 Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku č. 20180007 „Pořízení štěpkovače dřevních hmot byla dne
4. 12. 2018 zveřejněna na webových stránkách města a dále byla
výzva k podání nabídky zaslána 3 vybraným uchazečům. Ve stanovené lhůtě byly doručeny 3 nabídky, které plně vyhověly požadavkům zadavatele. Radou města jmenovaná komise provedla otevření obálek s nabídkami a hodnocení nabídek dne 17. 12. 2018 ve
14:00 hodin. Hodnotící komisí bylo doporučeno uzavřít smlouvu
s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a tím je uchazeč Auto SAS s.r.o., Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6, IČ: 49679139
s cenovou nabídkou 289.499,- Kč včetně DPH. Rada města zadání
této zakázky schválila. Na pořízení štěpkovače byla městu ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje poskytnuta dotace ve výši
120.000,- Kč.
Zřízení komisí rady města (dopravní, sociální)
 Rada města po projednání schválila zřízení dvou komisí, jakožto
poradních orgánů rady města. Jedná se o komisi sociální a komisi
dopravní. Oslovení členové se svojí účastí v komisích souhlasili.
 Rada města zřídila sociální komisi a zvolila předsedkyní paní Janu
Černou a dalšími členy Ing. Dagmar Buluškovou, Mgr. Josefa Novotného, Ph.D., Kateřinu Kubátovou, DiS. a Bc. Martinu Šubrtovou.
 Rada města dále zřídila dopravní komisi a zvolila předsedou pana
Gustava Hollmana a dalšími členy Jitku Hartigovou, DiS. a pana
Jiřího Šíra.
Informace o záměru Úřadu práce ČR zrušit pracoviště
v Rokytnici nad Jizerou
 Tajemnice MěÚ informovala radu města o záměru Úřadu práce
ČR zrušit dislokované pracoviště, kontaktní místo v Rokytnici nad
Jizerou. Důvodem je podle jejich vyjádření zejména bezpečnost
zaměstnanců, ale vedou je k tomu i další důvody. Starosta města
s ředitelkou semilské pobočky o této věci jednali a bylo navrženo
nabídnout občanům alespoň minimální rozsah hodin pro veřejnost v Rokytnici nad Jizerou. Bylo předběžně dohodnuto, že by
vždy v pondělí odpoledne byla zaměstnancům ÚP dána k dispozici např. zasedací místnost městského úřadu pro jednání s klienty
z místa. Pracovníci ÚP se mají s vedením města znovu sejít na konci
ledna, kdy budou tyto záležitosti upřesněny. Ke zrušení dislokovaného pracoviště má dojít k datu 31. 3. 2019.
Žádost o přijetí hmotného daru, ZŠ Rokytnice nad Jizerou
 Radě města byla předložena žádost Základní školy, Rokytnice nad
Jizerou o povolení přijetí hmotného daru – materiálu na dovybavení školních lékárniček ze strany Horské lékárny, s.r.o, Horní Rokytnice 275, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Hodnota daru je ve výši
2.029,31 Kč. Rada města tuto žádost schválila.
Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace z rozpočtu města Jablonec nad Jizerou
 RM schválila dne 20. srpna 2018 podání žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Jablonec nad Jizerou ve výši 1.100.000,- Kč
na projekt „Přestavba lávky pro pěší ev. č. 02-L-02-JIZ – Lávka přes
Jizeru, Blansko, Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice“. Požadovaná částka představuje 1/2 předpokládaných nákladů na tuto akci
s tím, že může být v průběhu akce změněna (např. z důvodu získání další dotace apod.). Na akci již byla získána dotace ze strany
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Dotačního fondu Libereckého kraje. Zastupitelstvo města Jablonec nad Jizerou schválilo poskytnutí této dotace na svém jednání
dne 3. prosince 2018. Rada města vzala tyto informace na vědomí
a schválila uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového
řízení č. 20180008 „Sečení krajnic místních komunikací na
území města Rokytnice nad Jizerou v období 2019 – 2022“
 Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku
č. 20180008 byla dne 11. 12. 2018 zveřejněna na webových stránkách města a dále byla výzva k podání nabídky zaslána 5 vybraným
uchazečům. Ve stanovené lhůtě byla doručena pouze jedna nabídka, která však ve všech ohledech vyhovuje podmínkám a požadavkům uvedeným ve výzvě. Radou města jmenovaná komise provedla otevření obálek s nabídkami a hodnocení nabídek 14. 11. 2018.
Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a tím je uchazeč AVE CZ
odpadové hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,
IČ:49356089 s cenovou nabídkou 1.312,12 Kč včetně DPH za 1 hodinu práce mechanismu. Rada města zadání této zakázky schválila.
Zadání zakázky „Výměna oken v přízemí budovy radnice
v Rokytnici nad Jizerou“ firmě Truhlářství Linek – Pavel Linek,
Rokytnice nad Jizerou
 Výměna již nevyhovujících špaletových oken na radnici bude pokračovat v kancelářích matriky, sociálního úseku a v celém zázemí
dětského lékaře. Jedná se o výměnu dvanácti kusů špaletových
oken včetně dvou oken obloukových. Tato veřejná zakázka byla
zadána Pavlu Linkovi – Truhlářství Linek, který již výměnu oken
na radnici prováděl v minulých letech. Veškeré zakázky vždy proběhly bez komplikací, dílo bylo dodáno ve stanovené lhůtě a v požadované kvalitě. Původní historický vzhled oken zůstane zachován, vše bude vyrobeno jako tvarová a materiálová replika oken
stávajících. Požadovaná okna si pan Linek přišel zaměřit a poté
podal cenovou nabídku. Výše nabídkové ceny činí 483.950,- Kč.
Na výměnu oken bude požádáno o dotaci z programu Ministerstva kultury (120.000,- Kč) a z Dotačního fondu Libereckého kraje
(145.185,- Kč). Realizace výměny oken proběhne srpen – listopad
2019. Rada města zadání této zakázky schválila.
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“
 Radě města byla předložena žádost o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o každoroční kampaň, jejímž
prostřednictvím se připomíná letos již 60. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou
Čínské lidové republiky a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů.
Vyvěšením vlajky na budovu radnice je tak vyjádřena symbolická
podpora Tibetu. Rada města tuto žádost schválila.
Žádost o sponzorský dar, manželé Ponocní
 Radě města byla předložena žádost manželů Ponocných o finanční příspěvek pro jejich syna Matěje Ponocného, který je neslyšící
sportovec a závodí za neslyšící v několika sportovních odvětvích. Je
úspěšným reprezentantem v atletice, sjezdovém lyžování a fotbale. V roce 2018 byl vyhlášen za nejúspěšnějšího handicapovaného
sportovce za rok 2017 pro Semilský okres a v Liberci za nejúspěšnějšího handicapovaného sportovce za rok 2017 v Libereckém kraji. RM schválila finanční dar ve výši 5.000,- Kč.

Zastupitelstvo města, konané dne 17. prosince 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání
 ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Blanka Herčíková a pan Petr
Doubek a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 14. listopadu 2018.
 rozpočtové opatření č. 10/2018 a pověřuje Mgr. Denisu Hančovou
provedením schválených změn
 v rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2018.
 Vnitřní směrnici č. 2/2018 - Směrnici k rozpočtovému hospodaření
města.
 Pravidla rozpočtového provizoria města Rokytnice nad Jizerou.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2019 ve výši 414.024,- 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 2019 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2019 ve výši 2.000,- Kč
na 1 motohodinu do maximální výše 300.000,- Kč společnosti Spartak Rokytnice a.s., se sídlem Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice
nad Jizerou, IČ: 27495884 za účelem financování úpravy lyžařských
běžeckých stop na území města Rokytnice nad Jizerou v roce 2019
a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou.
 prodej pozemkové parcely č. 2990/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Pavlu Rozhoňovi, Hvězdonice 15, 257 24 Chocerady za cenu
560,- Kč/m2.
 směnu části pozemkové parcely č. 982/7 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) za část pozemkové parcely č. 980/1 (vlastník Votočkovi
Jiří a Marcela, Horní Rokytnice 143, 512 45 Rokytnice nad Jizerou),
vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Geometrické zaměření zajistí a uhradí Město Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen za cenu dle cenové mapy ve výši
280,- Kč/m2.
 záměr prodeje stavební parcely č. 1057 v k.ú. Dolní Rokytnice za
cenu 420,- Kč/m2.
 odkoupení pozemkové parcely č. 3061/1 v k.ú. Dolní Rokytnice za
cenu 31.157,50 Kč s DPH od Lesů České republiky, s.p., Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, s tím, že
náklady na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč uhradí
kupující.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 3062/16 a části pozemkové
parcely č. 3062/18 v k.ú. Dolní Rokytnice za cenu 400,- Kč/m2 s tím,
že geometrické zaměření zajistí žadatelé na vlastní náklady a bude
provedeno za účasti zástupce Města.
 záměr směny částí pozemkových parcel st. parc. č. 497/2 o výměře 8 m2, st. parc. č. 497/1 o výměře 20 m2, a poz. parc. č.2952/18
o výměře 81 m2, vše v k.ú. Dolní Rokytnice (pozemky pod komunikací a chodníkovými tělesy ve vlastnictví Háka Michala a Banýrové
Petry) za část pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou (vlastník Město Rokytnice n. J.) o shodné výměře.
 odkoupení pozemkových parcel ppč. 3368/58 o výměře 5 m2
a ppč. 3368/57 o výměře 39 m2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
od Spartaku Rokytnice a.s., Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice
nad Jizerou za cenu 200,- Kč/m2.
 uzavření smlouvy o zřízení práva stavby jako práva věcného pro
stavbu Skiservisu a půjčovny sportovních potřeb na části pozemku
parc. č. 610/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, na dobu určitou
do 30. 6. 2023, s panem Vladimírem Svatým, IČ: 10507175, se sídlem Horní Rokytnice 339, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, a panem
Jaroslavem Nechanickým, IČ:10507299, se sídlem Horní Rokytnice
323, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava cesty z Vilémova do
Havírny“ v rámci Národního programu Životní prostředí, výzvy
č. 9/2018.

 podání žádosti o dotaci na projekt „Mobilní pódium pro Městské
informační centrum“ v rámci Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 9/2018.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava místních komunikací
ve Františkově“ v rámci Podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210A - Podpora obnovy místních
komunikací.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Přestavba lávky pro pěší na
Blansko“ v rámci Podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210C - Podpora obnovy staveb a zařízení
dopravní infrastruktury.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy Základní školy
Rokytnice nad Jizerou“ v rámci Podprogramu 117D8210 - Podpora
obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce odborné učebny
základní školy v Rokytnici nad Jizerou“ v rámci 7. Výzva MAS „Přiďte
pobejt!“ – IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II.
 určeným zastupitelem pro Územní plán města Rokytnice nad Jizerou ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Ing. Petra Matyáše.
 předloženou architektonickou studii Komunitního domu pro
seniory Rokytnice nad Jizerou zpracovanou společností UNIT architekti s.r.o. jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace dle uzavřené smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města k datu 30. 11. 2018.
 informace o jednotlivých dotačních projektech.
 předloženou architektonickou studii Komunitního domu pro seniory Rokytnice nad Jizerou zpracovanou společností UNIT architekti s.r.o.
 informace o možnostech financování výstavby Komunitního domu
pro seniory Rokytnice nad Jizerou.
Zastupitelstvo města pověřilo:
 radu města schválením posledního rozpočtového opatření pro
změny v rozpočtu města na rok 2018.
 starostu města Ing. Petra Matyáše projednáním problematiky CO2
s ředitelkami příspěvkových organizací a informováním zastupitelstva města o závěrech těchto jednání.
Zastupitelstvo města neschválilo:
 prodej pozemkové parcely č. 1680 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3029 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 záměr prodeje stavební parcely č. 441/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1725/3, části pozemkové parcely č. 3270 a části pozemkové parcely č. 3285/1 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 896/2, pozemkové parcely
č. 898 a pozemkové parcely č. 899/2 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 896/2 v k.ú. Dolní Rokytnice.
Zastupitelstvo města zvolilo:
 předsedou finančního výboru Mgr. Matěje Šimůnka a dalšími členy finančního výboru Ing. Miroslavu Kynčlovou a paní Kateřinu Javůrkovou, DiS.
 předsedou kontrolního výboru pana Petra Doubka a dalšími členy
kontrolního výboru Ing. Antonína Blomera a pana Jaroslava Hlouška.
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 předsedou pozemkového výboru Ing. Leoše Pavlatu a dalšími
členy pozemkového výboru Mgr. Milana Javůrka, Ing. Pavla Setunského, pana Petra Doubka, Ing. Petra Matyáše, pana Pavla Slavíka
a pana Martina Pozdníčka, DiS.
 předsedou výboru pro rozvoj města Ing. Bronislava Patočku a dalšími členy výboru pro rozvoj města Mgr. Blanku Herčíkovou, pana
Jaroslava Hlouška, pana Jana Pěničku, Mgr. Marka Nechanického,
pana Michala Háka a Ing. Lucii Lukešovou.

které jsou svěřeny starostovi. V případě nepřítomnosti starosty
a současně 1. místostarosty jedná a rozhoduje ve všech věcech,
které jsou svěřeny starostovi, 2. místostarosta Ing. Bronislav
Patočka.

Zápisy z jednání rady města
a zastupitelstva města,
včetně rozprav a diskusí
k jednotlivým bodům,
jsou v plném znění včetně
audiovizuálního záznamu
ZM zveřejněny na webových
stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz.

Zastupitelstvo města jmenovalo:
 na další čtyřleté funkční období s platností od 1. 1. 2019 do Rady
sdružení VHS Turnov Ing. Petra Matyáše a Ing. Leoše Pavlatu a do
Dozorčí rady VHS Turnov pana Martina Pozdníčka, DiS.
 za zástupce Města Rokytnice nad Jizerou v Radě Krkonošského
národního parku Ing. Petra Matyáše.

Následující veřejné jednání zastupitelstva města
se bude konat ve středu 27. února 2019
ve školní jídelně od 17:00 hod.

Zastupitelstvo města určilo:
 v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 1. místostarostu Petra Kadavého zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti, kdy jedná a rozhoduje ve věcech,

Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

Městský úřad informuje
CENTRÁLNÍ POKLADNA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Centrální pokladna městského úřadu má za sebou první rok provozu. Slouží k přijímání a vydávání finančních prostředků v hotovosti pro všechny druhy plateb,
a to i prostřednictvím platební karty.
Od ledna 2018 tedy již není možné hradit místní poplatky v hotovosti přímo v kanceláři úseku správy místních poplatků, ale pouze v centrální pokladně. To se týká i vydávání pytlů na komunální a tříděný odpad, vyřízení placené povolenky k vjezdu nebo
parkovacích karet.
Od 1. ledna 2019 došlo k rozšíření otevíracích hodin pro veřejnost, byla prodloužena doba v pátek odpoledne.

Otevírací hodiny centrální pokladny pro veřejnost:
 pondělí a středa
 úterý, čtvrtek 		
 pátek 		

08.00 – 12.00 hodin
08.00 – 12.00 hodin
08.00 – 12.00 hodin

13.00 – 17.00 hodin
13.00 – 14.30 hodin
13.00 – 14.30 hodin

Zároveň upozorňujeme, že v Městském informačním centru je možné platby místních poplatků (povolenky, parkovací karty, pytle) provádět výhradně mimo otevírací
hodiny centrální pokladny. Důvodem je, že informační centrum je zejména v zimním období ve velké míře využíváno turisty a tyto platby běžnou činnost velmi omezují. Dalším důvodem jsou i bezpečnostní opatření pro přijímání plateb v hotovosti.

Splatnost místních poplatků:
 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek je splatný buď jednorázově k datu
31. 3. 2019 nebo ve dvou stejných rovnoměrných splátkách, a to k 31. březnu a k 30. září 2019.
 Místní poplatek ze psů
Poplatek je splatný jednorázově k datu
31. 3. 2019.
 Místní poplatek z ubytovací kapacity
a Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
Poplatek za uplynulé období je splatný
k 30. 4. 2019.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ODKLÍZENÍ SNĚHU
A PADÁNÍ SNĚHU ZE STŘECH DOMŮ
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou upozorňuje vlastníky objektů, které sousedí s chodníky a veřejnými komunikacemi, že se i jich
týká povinnost odklízení sněhu spadlého ze střech domů!!!
Podle zákona o pozemních komunikacích je vlastník budovy zodpovědný za sníh spadlý na komunikaci, kterou je i chodník.
V případě pádu sněhu na komunikaci je povinností vlastníka objektu sníh neprodleně odstranit. Pokud není v jeho možnostech toto
učinit, může s Městem Rokytnice nad Jizerou uzavřít smlouvu, která
tyto situace řeší.
Uzavření smlouvy lze telefonicky dohodnout s paní Romanou Primáskovou, tel. 481 549 323, e-mail: rozvoj@mesto-rokytnice.cz.
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Zákaz odklízení a vhazování sněhu do komunikací
Dále městský úřad upozorňuje vlastníky pozemků a objektů, které sousedí s komunikacemi, že zákon o pozemních komunikacích
rovněž zakazuje jakýkoliv způsob znečišťování komunikací, a tím je
i odklízení sněhu z pozemků do veřejných komunikací. Jedná
se o velice nebezpečný jev, který může způsobit velké dopravní problémy i nehody.
Děkujeme všem za dodržování těchto základních pravidel, která
mají v zimním období své opodstatnění.

INFORMACE O MOŽNOSTECH LIKVIDACE VĚTVÍ
V případě, že budete v rámci jarních prací potřebovat zlikvidovat
větve ze stromů a keřů, máte v rámci nakládání s bioodpadem organizovaným městem následující možnosti:

Prosíme oudržování pořádku v okolí velkoobjemových kontejnerů
i na sběrném místě na parkovišti pod Penzionem Družba.

1) menší množství větví do průměru maximálně 5 cm (lépe pouze
do 3 cm) je možné vhazovat do velkoobjemových kontejnerů na
bioodpad
2) větší množství větví a větve o větším průměru než 5 cm je možné
odkládat na sběrném místě zřízeném na parkovišti pod Penzionem Družba.

Bližší informace podá:
Daniel Skrbek
Drobné služby Rokytnice nad Jizerou,
tel.: +420 605 348 466

Dotační program města Rokytnice nad Jizerou
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
1.

Datum zahájení příjmu žádostí

1. 2. 2019

2.

Datum ukončení příjmu žádostí		

29. 3. 2019

3.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
 volnočasové aktivity dětí a mládeže
 kulturní a společenské akce
 sportovní akce
 vzdělávací programy
 akce pro seniory
 podpora činnosti zájmových sdružení a místních spolků
sceloroční působností

4.

Okruh způsobilých žadatelů,
důvody podpory stanoveného účelu
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, spolek,
zájmový spolek, nadace, popř. jiné subjekty, které mají působnost na území města Rokytnice nad Jizerou a provozují kultur-

ní, sportovní, zájmovou nebo jinou činnost odpovídající tematickému určení dotací na území města nebo jinak přispívají
k rozvoji města Rokytnice nad Jizerou.
5.

Omezení podpory
 dotace nemůže být poskytnuta organizaci zřizované městem
 žadatel nesmí být dlužníkem města Rokytnice nad Jizerou

6.

Minimální spoluúčast žadatele
Minimálně 30 % skutečně vynaložených nákladů

7.

Minimální výše podpory

2.000,- Kč

8.

Maximální výše podpory

49.999,- Kč

9.

Termín realizace aktivit

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Celé znění výzvy a podrobnosti Dotačního programu naleznete
na http://www.mesto-rokytnice.cz/mesto/dotacni-program-mesta

Letní tábory Rokytka 2019
Hadovka (12. 7. - 19. 7. 2019)

Pobytový tábor, který je určen pro děvčata mající rády tanec.
Doplněn o výtvarné tvoření a hry v přírodě. Koná se na chatě
Hadovka v Krkonoších. Cena je 4.600,- Kč.

Rokytka (22. 7. - 26. 7. 2019)
Příměstský tábor se zaměřením na sport, výtvarné tvoření
a pobyt v přírodě v Rokytnici nad Jizerou a okolí.
Cena je 1.800,- Kč.

Pecka (11. 8. - 18. 8. 2019)

Pobytový tábor se zaměřením na sportovní hry, historii, výtvarné tvoření
a pohyb v přírodě. Koná se v krásném okolí hradu Pecka. Cena je 4.200,- Kč.
Info: Mgr. Lucie Pavlíková, tel. 739 047 393 • taboryrokytka-cz.webnode.cz
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INVESTIČNÍ AKCE, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTACE
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU V ROCE 2018
Investiční akce a veřejné zakázky:
 Zakázka na „Výměnu oken v kancelářích č. 15 – 19 na městském
úřadě“ byla zadána firmě Truhlářství Pavel Linek, Rokytnice nad
Jizerou, za cenu 396.400,- Kč včetně DPH. Na tuto akci byly poskytnuty 2 dotace.
 Zakázka na „Výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě Vilémov“
byla zadána ŠEBESTA VHS, v.o.s., Jablonec nad Nisou, za cenu
2.186.389,- Kč včetně DPH. Na tuto akci byla poskytnuta dotace.
 Zakázka na „Výměnu oken a dveří na hasičské zbrojnici“ byla zadána spol. Okna Tanvald, s. r. o., Tanvald, za cenu 235.869,- Kč včetně
DPH pro bytovou část budovy a ve výši 156.538,- Kč včetně DPH
pro hasičskou veřejnou část budovy. Dodatkem č. 1 byla cena díla
v případě bytové části budovy snížena na 230.552,- Kč včetně DPH.
Na hasičskou veřejnou část budovy byla v roce 2017 přiznána dotace ve výši 108.066,- Kč ze strany Dotačního fondu Libereckého
kraje.
 Zakázka na zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce vytápění a zdroje tepla čp. 197 Horní Rokytnice“ byla
zadána Ing. Pavlu Doškářovi, Jičín, za cenu 96.000,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Opravu kamenného křížku ve Františkově“ byla zadána panu Hynku Bláhovi, Vysoký Újezd, za cenu 43.700,- Kč. Na tuto
akci byla poskytnuta dotace v roce 2017.
 Zakázka na projekt „Stavební práce – zvýšení bezpečnosti podél
silnice 2/294“, jehož předmětem bylo vybudování 7 nových přechodů pro chodce a rekonstrukce stávajících nebo výstavba nových chodníků, byla zadána spol. AVE CZ odpadové hospodářství,
s.r.o., Praha 10, za cenu 5.777.977,32 Kč včetně DPH. Cena díla
byla z důvodu rozšíření prací následně dodatkem navýšena na
6.175.604,10 Kč včetně DPH. Na tuto akci byla poskytnuta dotace
v roce 2017.
 Zakázka na „Zhotovení přístřeší pro nádoby na tříděný odpad“
pro nové místo za radnicí byla zadána firmě Vendula Kyščiaková,
Zábřeh, za cenu 150.730,- Kč včetně DPH. Stavební práce k této
zakázce provedla firma pana Ladislava Votočka, Rokytnice nad Jizerou, za cenu 88.400,- Kč včetně DPH. Na tuto akci byla poskytnuta dotace.
 Zakázka na „Opravu havarijního stavu střechy márnice“ čp. 281
v Dolní Rokytnici byla zadána firmě Milan Fojt, Rokytnice nad Jizerou, za cenu 598.837,52 Kč včetně DPH. Cena díla byla následně
dodatkem navýšena na 725.113,80 Kč včetně DPH, neboť bylo nutné navýšit rozsah prací z důvodu havarijního stavu střechy. Na tuto
akci byla poskytnuta dotace v roce 2017.
 Zakázka na „Dodávku a instalaci turniketového vstupního systému
na věž radnice“ byla zadána firmě Jan Nižník, Žďár nad Sázavou,
za cenu 145.024,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Opravu místních chodníků a komunikací asfaltováním“ byla zadána spol. REPARE TRUTNOV, s. r. o., Trutnov, za cenu
304.315,- Kč včetně DPH. Dodatkem č. 1 byla smlouva o dílo rozšířena o další práce v hodnotě 270.314,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Přepojení vodovodu na hřbitov v Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána spol. ŠEBESTA VHS, v.o.s., Jablonec nad Nisou,
za cenu 119.100,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Doplnění workoutového hřiště ve městě Rokytnice
nad Jizerou“ na sídlišti v Horním koutě byla zadána spol. WORKOUT
CLUB PARKS, s.r.o., Ostrava, za cenu 99.323,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Vypracování architektonické studie na novostavbu
komunitního domu pro seniory“ byla zadána spol. UNIT architekti,
s.r.o., Praha 3, za cenu 1.910.000,- Kč bez DPH. Součástí díla a jeho
ceny je i vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby
a autorský dozor.
 Zakázka na „Opravu komunikací metodou Patchmatic“ byla zadána spol. Roadmedic, s.r.o., Šumperk, za cenu 3.616,69 Kč za
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tunu asfaltové směsi včetně DPH. Celková cena zakázky byla
189.515,- Kč včetně DPH.
Zakázka na „Pořízení štěpkovače dřevních hmot“ byla zadána
společnosti AUTO SAS s.r.o., Praha 6 – Vokovice, za kupní cenu
389.499,- Kč včetně DPH.
Zakázka na zpracování projektové dokumentace „Oprava účelové
komunikace u MŠ HR“ byla zadána spol. MDI plan s.r.o., Liberec,
za cenu 73.205,- Kč včetně DPH.
Zakázka na zpracování projektové dokumentace „Parkovací plocha na ppč. 2027/2 v k.ú. Dolní Rokytnice“ byla zadána spol. MDI
plan s.r.o., Liberec, za cenu 67.760,- Kč včetně DPH.
Zakázka na zpracování „Architektonického návrhu řešení fasády
objektu ZŠ Dolní Rokytnice“ byla zadána spol. MEPRO s.r.o., Praha,
za cenu 12.100,-Kč včetně DPH.
Zakázka na zpracování „PD odpočívadlo na Vrších“ byla zadána Ing. arch. Ondřeji Štěpánovi, Jablonec nad Nisou, za cenu
10 000,- Kč včetně DPH.
Zakázka na akci „Odvodnění cesty od lanové dráhy Horní Domky
k chatě Studánka“ byla zadána Milanu Červinkovi, Rokytnice nad
Jizerou, za cenu 102.250,- Kč včetně DPH.
Zakázka na akci „Kamenické práce, oprava pískovcových krakorců“ byla zadána Jiřímu Vomelovi, Miletín, za cenu 4.815,80,- Kč
včetně DPH.
Zakázka na akci „Výplně oken radniční věže“ byla zadána spol.
TITAN-MULTIPLAST s.r.o., Smržovka, za cenu 16.553,- Kč včetně
DPH.
Zakázka na akci „Zateplení stropu márnice“ byla zadána spol.
SANENERGO s.r.o., Příšovice, za cenu 53.936,- Kč včetně DPH.
Zakázka na akci“ Oprava komunikace Horní Domky“ byla zadána
spol. MAXON DESIGN s.r.o., Dolní Bousov, za cenu 60.636,73 Kč
včetně DPH.
Zakázka na akci „Oprava poklopů dešťové kanalizace“ byla zadána spol. WoXi think different s.r.o., Praha – Zbraslav, za cenu
15.670,- Kč včetně DPH. Výsledná cena byla z důvodu nutných
víceprací navýšena na 17.182,- Kč včetně DPH.
Zakázka na zpracování „PD snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní
Rokytnice“ byla zadána Ing. Martinu Šimáčkovi, Studenec, za cenu
235.950,- Kč včetně DPH.

DOTACE:
 Ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství byla městu poskytnuta dotace ve
výši 120.000,- Kč (50 %) na projekt „Rozšíření sběrných míst pro
využitelné složky KO v Rokytnici nad Jizerou“. Jednalo se o zřízení
nového sběrného místa odpadů za radnicí.
 Z rozpočtu Libereckého kraje byla získána dotace ve výši 10.000,- Kč
na pořádání Setkání Rokytnic České republiky.
 Ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 7
Kultura, památková péče a cestovní ruch byla městu poskytnuta
dotace ve výši 118.920,- Kč (30 %) na projekt „Výměna oken v kancelářích č. 15 - 19 v budově radnice“. Stejná akce byla navíc podpořena Ministerstvem kultury ČR částkou 77.000,- Kč (20 %).
 Ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
doprava byla poskytnuta dotace ve výši 1.800.000,- Kč na projekt
„Přestavba lávky přes Jizeru, napojení na Greenway Jizera“. Jednalo
se o most na Blansko. Realizace projektu proběhne až v roce 2019
za finanční spoluúčasti Města Jablonec nad Jizerou. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 3.600.000,- Kč.
 Ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8
Životní prostředí a zemědělství byla městu poskytnuta dotace ve
výši 120.000,- Kč (50 %) na pořízení štěpkovače.

 Ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti požární
ochrany bylo získáno:
»» dotace ve výši 32.190,- Kč (50 %) na doplnění osobních ochranných prostředků
»» dotace ve výši 41.000,- Kč (50 %) na opravu vyprošťovacího zařízení Weber
»» dotace ve výši 15.000,- Kč (60 %) na pořízení věcných a ochranných prostředků v rámci předurčenosti na dopravní nehody.

 Ze strany Státního fondu životního prostředí ČR byla městu poskytnuta dotace na akci „Rekonstrukce VO – místní část Vilémov“ ve výši
1.858.430,- Kč (85 %), dále na „Hydrologické posouzení lyžařských
areálů Studenov a Horní Domky“ ve výši 500.000,- Kč (83 %) a na
„Opravu cesty Starý Mlýn – Dvoračky“ ve výši 1.000.000,- Kč (56 %).
 Ze strany Euroregionu NISA z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko byla městu poskytnuta dotace ve výši 12.491,- Eur (85 %)
na projekt „Fotografie v Krkonoších, Krkonoše ve fotografii“.

OMLUVA ZA NEDOSTATEČNOU ÚDRŽBU BĚŽECKÝCH STOP
Rád bych se touto formou omluvil všem
příznivcům běžeckého lyžování z řad návštěvníků i občanů našeho města za způsob,
jakým byla na začátku letošní zimní sezóny
a v průběhu ledna prováděna údržba běžeckých stop. Je mi jasné, že omluva nijak nezlepší pokažený dojem z návštěvy Rokytnice
nad Jizerou, a proto chci dodat, že již nyní se
město snaží podniknout kroky, které by podobnému kolapsu při údržbě běžeckých stop
v dalších zimních sezónách zabránily.
Rád bych také blíže popsal situaci, která letos v Rokytnici nastala, a která kolapsu údržby běžeckých stop předcházela.
K tomu je ale třeba podívat se do minulosti,
abychom si uvědomili některé souvislosti. Z mého pohledu tak vyplývá, že do roku
2015 ležela veškerá tíha úkolu udržovat tratě
pro běžecké lyžování na Spartak Rokytnice
a.s. Ta v té době nesla drtivou většinu všech
nákladů souvisejících s údržbou běžeckých
stop a dostávala dílčí příspěvky od Spolku
pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad
Jizerou, od Svazku měst a obcí Krkonoše, případně od Města Rokytnice nad Jizerou. Tento
stav však vycházel z doby mnohem dřívější,
kdy ještě neexistovala Spartak Rokytnice a.s.,
ale pouze TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
která provozovala jak skiareál Horní Domky,
tak i zajišťovala organizaci sportu ve městě a sdružovala jednotlivé sportovní oddíly,
mimo jiné i oddíl běžeckého lyžování. Poptávka po upravovaných běžeckých stopách
tak byla přímo uvnitř TJ, která přímo rozhodovala o tom, kolik finančních prostředků do
této oblasti vloží a byla v tomto soběstačná
a uměla se „sama se sebou“ domluvit.
Po vzniku akciové společnosti, a také
díky horším zimním sezónám a vysokým
investicím, dochází k tomu, že akciová společnost začíná údržbu běžeckých stop, která
a.s. nepřináší žádný přímo vyčíslitelný zisk,
považovat spíše za přítěž a přiřazuje jí stále
nižší prioritu. Na první pohled je to asi logický přístup, každý podnikatelský subjekt se
snaží snižovat své náklady a pravděpodobně
neexistuje zákon nebo nějaká právní norma,
která by podnikatelskému subjektu přikazovala provádět nějakou veřejně dostupnou,
neplacenou službu. Tento přístup se projevuje v četnosti úpravy stop, projevuje se na
kvalitě úpravy stop a především v tom, že
není nijak počítáno s náhradou starého stroje, kterým je údržba stop prováděna. Bohu-

žel poptávka po udržovaných běžeckých stopách již tou dobou není ani uvnitř TJ, která je
100% vlastníkem akciové společnosti, neboť
oddíl běžeckého lyžování zanikl. Poptávka po
udržovaných běžeckých stopách se tak začíná objevovat na straně návštěvníků města
a tím pádem na straně provozovatelů ubytovacích zařízení, restaurací, problematika
je diskutována v rámci zastupitelstva města.
V té době však ani na straně zastupitelstva
města neexistuje jednoznačný názor, část
zastupitelů dále tvrdí, že je to věcí Spartak
Rokytnice a.s., část zastupitelů zase chce, aby
se město více podílelo na organizaci a financování údržby běžeckých stop.
Teprve v prosinci 2015 dochází k přijetí
usnesení, kterým zastupitelstvo města vyčleňuje zvláštní položku v rozpočtu města
určenou na financování údržby běžeckých
stop a dochází k jednáním se Spartak Rokytnice a.s., kdy město předkládá svůj závazek
zajistit každým rokem dostatek financí na
provádění údržby běžeckých stop a Spartak
Rokytnice a.s. naopak vkládá svůj závazek zajistit odpovídající techniku a personál. Vzniká
tak partnerství, které je však bohužel uzavíráno pouze ústně, neboť město předpokládá, že Spartak Rokytnice a.s. si, stejně jako
každý jiný podnikatel v horském středisku,
uvědomuje, že kvalitně a pravidelně udržované běžecké stopy patří k základní nabídce
služeb každého horského střediska, a je tak

především v zájmu Spartak Rokytnice a.s.,
aby tomu tak bylo i v Rokytnici nad Jizerou.
Na základě tohoto „nepsaného“ partnerství měla proběhnout údržba běžeckých
stop i v letošní zimní sezóně. Město na toto
partnerství spoléhalo, neboť v prosinci 2018
Spartak Rokytnice a.s. požádala město o přidělení dotace na údržbu běžeckých stop
v nadcházející zimní sezóně a zastupitelstvo
města tuto dotaci schválilo. Předpokládali
jsme, že Spartak Rokytnice a.s. údržbu běžeckých stop provádět chce a bude. Bohužel
letošní zima bohatá na sníh naplno ukázala
skutečnost, že Spartak Rokytnice a.s. v podstatě údržbu běžeckých stop nepovažuje za
příliš důležitou a že ji dost možná ani provádět nechce. Už na začátku ledna při silném
sněžení jsme několikrát urgovali, aby byla
zahájena údržba běžeckých stop. Bohužel ze
Spartak Rokytnice a.s. vždy přicházela informace, že mají nedostatek personálu a všichni
rolbaři musí upravovat především sjezdové
tratě. V první polovině ledna tak rolba vyjela
na úpravu běžeckých stop pouze 2×, což je
samozřejmě naprosto nedostatečné. Situaci
jsme řešili s vedením a.s., úspěšní jsme ale
byli pouze částečně. Při posledním výjezdu
stroje, kterým Spartak Rokytnice a.s. údržbu
běžeckých stop prováděla, navíc došlo k jeho
vážnému poškození. Tak vážnému poškození, že se Spartak Rokytnice a.s. rozhodla
poškozený stroj dále neopravovat. Na náš
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dotaz, zda je možné provádět alespoň částečnou údržbu nějakým jiným
strojem, nám bylo sděleno, že ne.
Ihned, jakmile jsme byli o této situaci informováni dopisem Spartak
Rokytnice a.s. ze dne 20. 1. 2019, začali jsme zajišťovat náhradního upravovatele. Zároveň jsme požádali Spartak Rokytnice a.s. o předložení
předčasného vyúčtování nákladů a vrácení nevyčerpané části poskytnuté
dotace tak, abychom měli zajištěny finanční zdroje pro náhradního upravovatele tratí. Bohužel se také ukázalo, že uprostřed zimní sezóny není
jednoduché zajistit náhradního upravovatele běžeckých stop, který by
byl okamžitě schopen poskytnout odpovídající stroj a personál. Stroje,
kterými je údržba stop prováděna, jsou jednostranně využitelné stroje
a většina skiareálů disponuje pouze stroji určenými k úpravě sjezdových
tratí. Tyto stroje jsou tak široké, že jimi není možné upravovat ty úseky
běžeckých stop, které vedou po úzkých cestách.
Jednali jsme se Skiareálem Harrachov, ale z kapacitních důvodů údržbu
na území města Rokytnice nad Jizerou museli odmítnout. I tak jsme rádi,
že Skiareál Harrachov udržuje svým strojem alespoň úsek Čertova hora
– Studenov – Ručičky. Oslovili jsme provozovatele některých menších ski
areálů a horských chat, přičemž řada těchto jednání stále probíhá. V tuto
chvíli máme zajištěnu náhradní úpravu tratí pro lokalitu „U kapličky“, kde
na základě objednávky provádí úpravu běžeckých stop firma Snowcars
s.r.o., která jednala velice rychle a svůj stroj poskytla již 25. 1. 2019. S obcí
Vítkovice v Krkonoších se nám podařilo dohodnout úpravu běžeckých
stop také v lokalitě kolem Vlčího hřebene. Oběma výše uvedeným náhradním upravovatelům tratí za jejich pomoc velice děkujeme.
Věříme, že se nám v nejbližších dnech podaří zajistit náhradní upravovatele běžeckých stop také pro některé další úseky, a že Rokytnice nad
Jizerou nezůstane příznivcům běžeckého lyžování zapovězena. Snažíme
se z této situace poučit a již v průběhu této zimní sezóny učinit takové
kroky, aby se v příštím roce situace neopakovala.

Rádi bychom poděkovali lidem, kteří si naše poděkování právem zaslouží, a to jsou bezesporu bezpříspěvkoví dárci
krve. Lidé, kteří každým svým odběrem krve zachraňují lidské
životy bez nároku na odměnu. Lidé, kteří tak pomáhají lékařům vracet zpět do společnosti své spoluobčany, sousedy, kamarády a všechny, kteří to potřebují. Lidé, o nichž se nemluví
a přece si zasluhují náš obdiv a úctu. I ve vašem městě takoví
lidé jsou a právě jim dnes chci zaslat tímto poděkování za jejich
vysoce humánní postoj k bezpříspěvkovému dárcovství krve.
Jsou to Lenka Smolová z Rokytnice 573, která v květnu obdržela stříbrnou plaketu za 20 odběrů krve, Marek Srp z Rokytnice
29 se v květnu stal prvodárcem, Ing. Jana Sajdlová z Rokytnice
649 v červenci obdržela zlatou plaketu za 40 odběrů krve. Silvie
Martínková z Rokytnice 453 se v září stala prvodárkyní, stejně
tak Jan Novotný z Rokytnice 118, který se stal prvodárcem v říjnu
2018.
Jménem Červeného kříže a jménem svým jim za jejich postoj děkuji a přeji do nového roku 2019 hodně zdraví a úspěchů
nejen v zaměstnání, ale i v soukromém životě. Moc vám všem
děkujeme a velice si vás vážíme.
Za oblastní spolek Českého červeného kříže okresu Semily
napsala Zdeňka Javůrková,
členka oblastní výkonné rady

VHS TURNOV informuje
Tisková zpráva VHS Turnov ze dne 14. prosince 2018

STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2019 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ
SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov,
a to jako výstup z opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad
Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky,
Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a B
 enecko.
1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je
3,31 %.
Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 2,56 % a u stočného ve výši 4,10 %.
2. Celková cena (m³) pro rok 2019
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 48,16 Kč a stočné na
hodnotu 46,45 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí
94,61 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,03 Kč, a to
z 91,58 Kč v roce 2018.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je
pak stanovena na výši 108,80 Kč, z toho je vodné 55,38 Kč a stočné
53,42 Kč.
3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Úprava ceny byla provedena po dvou letech. V letošním roce byla
ponechána cena vodného a stočného na úrovni roku 2017.
Klíčovou základnou se stala dohoda o finančním řízení společného
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svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě bylo stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve
vodném a stočném a jaký díl obecní nebo městské rozpočty. Finanční
pravidla řízení VHS přinesla jasné postupy v cenové otázce pro další
roky a v jejím duchu bylo rozhodnuto i o roku 2019.
Každoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda o stanovení optimální výše nájmu za
pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává
jako svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové
v cenovém koncesním jednání ovlivnit. Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako
základní a klíčovou položku pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Podílově je nájemné na našem území ve skvělé struktuře oproti jiným vlastnickým
skupinám v ČR – u nás tvoří reálně 53 % z vybraných prostředků od
zákazníků. Ve finančním vyjádření jde o 103 mil. Kč základních příjmů
svazku. Přesto však tyto prostředky stále nestačí na nutnou obnovu
extrémně zanedbaného majetku zejména z druhé poloviny minulého
století.
V rámci diskuze představitelů měst a obcí proto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského
majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. A že
se proto musíme místo dostatečného nájmu, který by přinesl daleko
vyšší cenu vodného a stočného, snažit získat finanční prostředky ze
všech nabízených dotačních zdrojů.

Na druhé straně opět uplatníme i v roce 2019 naši základní výhodu, kdy díky kvalitně provedenému koncesnímu řízení na provozování našeho majetku může meziročně narůst míra zisku provozovatele
i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst. A ten byl i v tomto
roce na nízké úrovni. V porovnání s nejvýznamnějšími vlastníky v České republice můžeme vyzdvihnout, že jsme v obou hodnotách provozní míry zisku i výše provozních nákladů skoro nejnižší.
Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské
společnosti. A po dopočítání lze zjednodušeně konstatovat, že nárůst
plateb pro čtyřčlennou rodinu platící vodné i stočné bude přibližně
50,- Kč měsíčně, což je v době ekonomického růstu společnosti a ještě
k tomu při navýšení až po dvou letech velmi přijatelné a akceptovatelné. Navíc pro zákazníky, kteří hradí jen vodné, jde o úplně zanedbatelné navýšení. Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že
starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše
s maximální uvážlivostí a odpovědností.
Jsme přesvědčeni, že díky nárůstu ceny vodného a stočného pro
rok 2019 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku
i nadále dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě,
ale také zejména ve vysoké kvalitě.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CENY
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS, a tím
ceny vodného a stočného má každoročně vliv pět klíčových faktů: skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace
přinášející současně potřebu naší nemalé spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení, vnímání veřejného mínění a pohled na cenotvorbu v širších měřítkách. Skutečnou potřebu investičních akcí pak
prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních norem kvality
nebo návaznost na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.
VHS Turnov bude příští rok opět čerpat významné evropské či národní dotace na dokončení investičně náročných akcí rekonstrukce
vodovodního přivaděče Bátovka včetně odkanalizování Dolních
Štěpanic na Jilemnicku a u dvou akcí na Turnovsku – dofinancování rekonstrukce úpravny vody v Nudvojovicích a na dokončení
akce Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.
Musíme také dokončit významnou část rekonstrukce čistírny odpadních vod v Semilech a zahájit náročnou rekonstrukci vodohospodářských sítí v okolí podjezdu u Nádražní ulice v Turnově. Obě
akce představují výraznou finanční zátěž pro VHS Turnov, protože
kromě částečných dotací měst na ně nelze získat peníze odjinud.
Současně již mnoho let skvěle čerpáme nabízené vodohospodářské dotace od Libereckého kraje, a proto očekáváme obdobný úspěch i v roce 2019. Věříme v realizaci mnoha dotovaných akcí.
Dlouhodobě přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství v malých obcích. I zde však platí jasné pravidlo, že
realizace jen těch nejpotřebnějších akcí přinese v součtu velký požadavek na spolufinancování z prostředků VHS Turnov.

V roce 2019 bychom chtěli realizovat nebo alespoň prvním rokem
zahájit následující akce:
 Rakousy a Turnov - dokončení poslední etapy přivaděče ze zdrojů
pitné vody nad Malou Skálou
 Semily a okolní obce - realizaci propojení nových vrtů na úpravnu
vody v Příkrém pro lokalitu Semilska
 Troskovice - nový vodní zdroj pro obec
 Líšný - výstavba nové ČOV a odkanalizování lokality u Jizery
 Benecko a Jilemnice - výstavbu vodovodů v návaznosti na aktuální
rozsáhlou investici Bátovka
 Malá Skála – Sněhov - rekonstrukce vodovodů
 Rakousy - rekonstrukce vodovodu v návaznosti na obnovu cyklostezky
 Ohrazenice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici u školky
 Rovensko pod Troskami, Tatobity - rekonstrukce vrtu na pitnou
vodu v lokalitě Václaví
 Rokytnice nad Jizerou - zahájení dokončení rekonstrukce ČOV
 Semily - dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v lokalitě
u školky
 Vyskeř - zokruhování vodovodu
Města nezapomínají ani na nové bytové zóny – ty chtějí zasíťovat
v Turnově, v Rokytnici nad Jizerou, v Jilemnici, Lomnici nad Popelkou
a na Benecku. Samozřejmě bude také pokračovat příprava desítek
záměrů ve fázi projekčních činností. Koncepčním tématem číslo jedna
a největší připravovanou akcí zároveň pak pro nás bude i nadále projekt „Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice“.
Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí v roce 2019 je však
stále zřejmé, že klíčovým úkolem VHS je obnova existujícího majetku. Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko
méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat
současně všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je
pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší
kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho
stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. potřebnou jistotu mnohaletého
provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní
činnost a procesní postupy. A společně s nimi například stanovujeme
pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu
vodoměrů a dosloužilých čerpadel, hledáme technologická vylepšení
různých provozních postupů nebo našich dílčích činností při obnově
majetku apod.
S provozní otázkou souvisí další klíčová skutečnost aktuálního chodu VHS Turnov, kdy se již dva roky odpovědně připravujeme na nový
provozní model pro roky 2021 – 2030.
Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km
kanalizací a 130 objektů na vodohospodářských sítích. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že je i na našem území celá vodohospodářská soustava, díky absenci dostatečné péče v minulém století, tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních
prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující
majetek dále nechátral. Proto se snažíme učinit pro obnovu našeho
rozsáhlého vodohospodářského majetku maximum možného.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Modeláž nehtů Kateřina Jeníková
Docházková služba k Vám domů, Rokytnice nad Jizerou
Nabízím modeláž nehtů UV gelem • Doplnění nehtů • Modeláž bez pilování (nová technika zpevnění přírodních nehtů) • Parafinový zábal pro unavené ruce • Peeling rukou • Masáž rukou • Babyboomer, pigmenty…
Zdobení zdarma v ceně. Dárkové poukazy v prodeji.

Info na tel.: 725 918 417
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Městské informační centrum
Městské informační centrum nabízí:
V minulých týdnech jsme obohatili sortiment našeho infocentra
o nové tituly, které si u nás můžete zakoupit. Jsou vhodné i jako dárek
pro své blízké či jako vzpomínka na dovolenou strávenou v našem
kraji.
Martin Bartoš:
HISTORIE KRKONOŠSKÝCH BUD
Tato obsáhlá výpravná publikace mapuje historii téměř padesáti nejvýznamnějších krkonošských bud. Jednotlivé boudy jsou řazeny
abecedně, kromě oficiálního názvu nechybí ani původní německý, nadmořská výška
a GPS souřadnice. Text je zaměřen hodně
historicky, všímá si majitelů, nájemců, popisuje rušné válečné a meziválečné roky, částečně si všímá i současné situace.
Oko čtenáře zaujmou hlavně dobové fotografie, pohlednice a grafiky.
Součástí knihy je i mapa se zákresem lokalit.
Formát: 216×303 mm, 264 stran, 2017.
Cena: 490,- Kč
Jana Sojková: BEJVÁVALO NA HORÁCH
Kniha o starých řemeslech a osudech lidí
s nimi spojených. Autorem černobílých
snímků je fotograf Karel Hník, textový úvod
knihy i jednotlivých kapitol zpracovala etnografka Krkonošského muzea ve Vrchlabí
PhDr. Jana Sojková. Obsah knihy, zaměřený
na dnes již zmizelou nebo mizející řemeslnou
výrobu v Krkonoších, je rozdělen na úvod
a dvanáct kapitol věnovaných jednotlivým
výrobcům. Fotografie nám umožňují podniknout cestu časem zpět do atmosféry a prostředí krkonošských chaloupek na přelomu
19. a 20. století. Svůj záměr zachytit mizející
svět krkonošských chaloupek naplnil autor
prostřednictvím dvou druhů fotografií: pracovní portréty horalů většinou uvádějí tematiku dané kapitoly a přináší větší část informací o příslušném výrobním procesu. Velmi
emotivně však působí fotografie zátiší dílen
a zákoutí horských chaloupek. Kniha je vydána na kvalitním křídovém papíře.
Formát: 216×303 mm, 152 stran, 2003.
Cena: 490,- Kč
Miloslav Bartoš: PŘÍBĚH LABSKÉ BOUDY
Kniha popisuje osudy jedné z nejznámějších
krkonošských bud od roku 1830 až po současnost. Obsáhlý text je doplněn množstvím
historických i současných fotografií a dalších
dokumentů. Kniha je vydána na kvalitním křídovém papíře.
Formát: 223×216 mm, 128 stran, 2017.
Cena: 265,- Kč

PROVOZNÍ
DOBA
Městské informační centrum
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Aleš Smrčka:
OZVĚNY KRKONOŠSKÉ MINULOSTI
Kniha je věnována osídlení hor, budnímu
hospodářství, životu dřevařů a nosičů i jednotlivým způsobům tradiční dopravy materiálu v horském prostředí Krkonoš. Autor
tak přibližuje nosičské povolání, seznamuje s druhy krosen, způsobem transportu
v plachtě, lanováním, dříve používanými smyky nebo plavením dřeva po horských řekách.
Kniha přináší řadu nových informací. Autor
například objasňuje, jak horalé vyráběli saně
nebo kde získávali rohy pro saně rohačky. Věnuje se tomu, co se na saních dopravovalo,
k čemu sloužily.
Přes svou odbornou hodnotu je kniha poutavě psaná a obsahuje bohatý obrazový materiál. Dokáže tak čtenáře zaujmout a vtáhnout
do dějů dávno minulých.
Formát: 226×216 mm, 156 stran, 2016.
Cena: 300,- Kč
Josef Myslimír Ludvík: MYSLIMÍR PO
HORÁCH KRKONOŠSKÝCH PUTUJÍCÍ
Jedná se o nejstarší český krkonošský cestopis a jeho ojedinělost je zdůrazněna i tím,
že ho lze označit za jeden z prvních pokusů
o počeštění převážně německého zeměpisného názvosloví v Krkonoších.
Kniha je ilustrována dobovými rytinami a litografiemi tematicky se vztahujícími k navštíveným místům a text je opatřen výkladovým
slovníčkem neobvyklých dobových výrazů.
Trasu vylíčené pouti lze sledovat na schematické mapce.
Formát: 230×165 mm, 76 stran + 12 stran barevných obrazových příloh, 2016.
Cena: 165,- Kč
ROKYTNICKÝ BETLÉM
Jedná se o barevný vystřihovací papírový betlém situovaný do prostředí Rokytnice nad Jizerou na počátku 20. století. Naleznete zde
radnici, kostel a faru s roubenkami, dále pak
Svatou rodinu a dalších 17 postav. Vše je na
třech čtvrtkách formátu A3, přeložených na
polovinu. Betlém je zabalen ve fólii.
Cena: 200,- Kč

26. 12. 2018 – 17. 3. 2019
PO – SO
NE

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

18. 3. – 2. 6. 2019
PO
ÚT – PÁ
SO
NE

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

MŠ Horní Rokytnice nad Jizerou
Tento prosincový příspěvek MŠ Horní byl odeslán již do minulého čísla Rokytnického zpravodaje. V internetovém virtuálním prostředí se však kdesi
zatoulal a redakci Rokytnického zpravodaje vůbec nedorazil. Bylo nám líto vás, čtenáře, o něj ochudit a tak jsme se rozhodli, nehledě na dvouměsíční
zpoždění, ho otisknout v tomto únorovém čísle.
Je tu poslední měsíc roku 2018 a my se hlásíme se zprávičkami ze
„žluté školičky“.
Říjen se v naší školce nesl v duchu výletů.

Vzhledem k tomu, že podzim byl opravdu nádherný, využívali jsme
slunných dní do posledního okamžiku k pobytu na zahrádce, později
k vycházkám a výletům do blízkého okolí. Jedním z nich byl i dopolední výlet do sousedního městečka, kde jsme se vyřádili v parku „Pilišťata“. Celodenní výlet jsme pak podnikli (včetně několika rodičů) do
Dinoparku v Liberci. Zde jsme si prošli pravěkou bouří, shlédli 3D film,
snažili se vyhrabat kostru ještěra z písku a užívali jsme si všechny na-

Ke konci října jsme se připravovali na oslavu 100. výročí založení
republiky. V rámci projektu jsme si vyprávěli o historii země, symbolech atd. Vyrobili jsme si vlaječky, se kterými jsme se zúčastnili slavnostního zasazení lípy na náměstí.
V tomto měsíci jsme také s pásmem básniček přivítali na radnici
naše nové občánky a ve školce nás navštívila Bára Kobosová se svou
fenkou Lili. Předvedly nám neskutečné kousky a děti zjistily, že pejsek
umí poslouchat více, než některé z nich…
Listopad patřil kultuře, zdraví a přípravám na advent. Začátkem
měsíce jsme přivítali naše oblíbené divadélko, tentokrát s pohádkou
O Plaváčkovi. V rámci projektu „ Zdravá pětka “se děti seznámily se
zdravým složením potravy, zazpívaly si, zatančily, připravily zeleninového panáčka, kterého následně snědly.

bízené atrakce. Třešničkou na dortu byla cesta zubačkou z Tanvaldu
do Harrachova, kdy nám ochotný pan strojvůdce zcela zhasnul všechna světla v tunelech.

V tomto měsíci také proběhlo pod vedením Lenky Markové
z PPP Semily screeningové vyšetření předškoláků.
Závěr listopadu patřil tradičnímu pečení perníčků s rodiči.









A co nás čeká v prosinci?
zdobení perníčků s rodiči
návštěva z pekla
vánoční focení
návštěva u babiček a dědečků v Domově důchodců
vystoupení na vánočních trzích
divadlo ve školce
vánoční besídka
roznášení perníčků po důležitých institucích našeho města
Dětičky a kolektiv pracovníků ze žluté školičky
29. 11. 2018
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MŠ Horní Rokytnice nad Jizerou

Druhý lednový týden jsme díky „pánu hor“ a jeho sněhové nadílce, kterou nás letos opravdu dostatečně zásobuje, mohli uspořádat
tradiční lyžařský výcvik v areálu Modrá Hvězda. Akce se zúčastnily
dětičky od 3 do 6 let. V pondělí začínalo v „ohrádce“ s jezdícím pásem asi 25 dětí, které byly označeny jako nelyžaři. Už během prvních
dvou dnů se počet zredukoval na polovinu a v pátek zůstalo pouhých
5 dětí!!! Tento počet svědčí o tom, jak šikovné máme děti a jak velmi
motivující byli instruktoři z lyžařské školy MAJOR ski.

Touto formou bychom chtěli moc a moc poděkovat Martinovi
a Petrovi Langerovým, kteří nám umožnili bezplatné lyžování v jejich areálu, super trpělivé obsluze vleku, Zdendovi Kubíčkovi za jeho
každodenní vynikající čaj s nezaměnitelným aroma, maminkám a tatínkům, kteří nás zásobovali vynikajícími buchtami, bábovkami a koláčky, všem, kteří nám pomáhali oblékat a přepravovat naši drobotinu…

Nemalý dík patří již zmiňovaným instruktorům Major ski, panu
Petru Prokůpkovi za vynikající servis lyží a Silvě Martinkové za dokonalý dort, na kterém si instruktoři velmi pochutnali.
Ještě jednou vám všem VELKÉ DÍKY!!!

Po zbytek měsíce ledna se některé děti dále věnovaly lyžování
v rámci tréninků pod vedením trenérů TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a my ostatní využívali našeho kopečku u školky k ježdíkování, kte-

ré je letos opravdu luxusní díky upravení rolbou, kterou si pronajalo
město na běžkařské tratě.
Krásné a prosluněné zimní dny vám přejí dětičky a kolektiv pracovníků ze žluté školičky.
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MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou

Lyžařský kurz
Ve dnech 7. 1. – 11. 1. 2019 měla
naše školka lyžařský výcvik, na který se
přihlásilo 42 dětí starších 4 let (tato hranice je ze zdravotních a bezpečnostních
důvodů).
Výcvik se tradičně konal ve Skiareálu
Udatný a Skiareálu Pařez.
Děkujeme:
 Skiareálu Udatný – panu Milanu
Udatnému a Skiareálu Pařez:
za možnost LVVK v jejich zařízeních
uskutečnit
 lyžařským školám za bezplatnou výuku a skvělý přístup jejich instruktorů:
»» MOUNTAIN BASE
»» Classic ski school
»» Major ski school
»» ROKY ski school
 + všem vlekařům za trpělivý přístup
k začínajícím lyžařům
 Tomáši Udatnému – za občerstvení
pro děti
Jsme sportovně turistická školka
– lyžujeme dál v podobě vycházek
na lyžích. Zimu v březnu zakončíme
karnevalem na lyžích.
Děkuji za skvělou přípravu a organizaci vedoucí kurzu paní učitelce Elišce
Vránové a celému kolektivu školky za velké nasazení, bez kterého by kurz nemohl
být realizován.
PaedDr. Eva Maloňová – ředitelka MŠ
www.msdolnirokytnice.cz
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ZŠ Rokytnice nad Jizerou
ZŠ Rokytnice
a SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
Letošním rokem je základní škola přihlášena do největšího sportovního projektu v České republice – SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ.
V rámci projektu plní žáci 2. stupně v hodinách tělesné výchovy tzv.
Odznak všestrannosti, který se skládá z 10 disciplín: běh 60 m, skok
do dálky, hod medicinbalem, shyby na šikmé lavičce, přeskok přes švihadlo, trojskok snožmo, kliky, lehy a sedy, hod míčkem, driblink nebo
běh na 1 km.

DDM Pod Střechou
K+M+B+2019
Uteklo to jako voda v rokytnickém potoce a opět je tu začátek ledna, přišel předvečer svátku Tří králů a Rokytnicí začali obcházet TŘI
KRÁLOVÉ, letos v netradičním složení Václav Šír, Ladislav Novák a Petr
Nesvadba, aby rokytnické sousedy potěšili koledami a na veřeje jim
posvěcenou křídou napsali K+M+B+2019, aby požehnali „podepsanému“ domu.
Počasí zrovna koledovací obchůzce nepřálo, ale přesto koledníci
vykoledovali od rokytnických sousedů úctyhodnou částku, z níž nám
pan Karel Vrána přinesl 12.500 Kč.
Moc si daru tří králů (potažmo i rokytnických občanů) vážíme a dar
použijeme jako obvykle na uspořádání Dne dětí v areálu přírodního
divadla.
Přejeme všem příjemné vykročení do nového roku a i v novém
roce můžete nabídku DDM sledovat na www.ddmrokytnice.cz, příp.
na facebooku.
Za DDM Markéta Šmídová

Zdravotnická záchranná
služba
Libereckého kraje, p. o.,

hledá:

Odznak všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté
v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním cílem odznaku je
všestranný sportovní rozvoj žáků a sledování pokroků dětí v prováděných disciplínách. Odznak všestrannosti s dětmi během školního roku
absolvujeme několikrát, aby mohly děti sledovat zlepšování výkonů.
Všechny výkony jsou převáděny na body a po dosažení určité bodové hranice získávají žáci odznaky různých úrovní (bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový). V prvním pololetí se podařilo získat bronzový
odznak 11 žákům a stříbrný 4 žákům naší školy.
Všechny děti, které splní všechny disciplíny odznaku, tedy i ty, které nedosáhnou svými výkony na některý z odznaků, obdrží na konci
školního roku diplom Odznaku všestrannosti.
Rádi bychom se také s vybranými žáky zúčastnily postupového
okresního kola, které se koná na jaře.
Mgr. Petra Pokorná a Ing. Ivana Gebrtová,
ZŠ Rokytnice nad Jizerou

KOUPÍM
zaknihované akcie společnosti

EPRONA a.s.

Kupní smlouva, cena dohodou.
Tel.: 603 303 899
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PRACOVNICI/PRACOVNÍKA
ÚKLIDU
 MÍSTO PRACOVIŠTĚ:
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
výjezdová základna Rokytnice n. J.,
Dolní Rokytnice 291, (vedle Domova důchodců)
 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: 1. 2. 2019
 SMLUVNÍ VZTAH: Dohoda o pracovní činnosti
 POŽADUJEME:
»» vyučení, min. základní vzdělání
»» trestní bezúhonnost
»» smysl pro pořádek a čistotu
»» spolehlivost, samostatnost
»» ochota plnit zadané úkoly
 NABÍZÍME:
»» dlouhodobou brigádu
»» výplatu vždy do 14. dne v měsíci
»» práce vhodná pro důchodce, maminky na MD,
studenty, OZP
V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE
paní DANIELU MILITKOU
na tel. 720 023 225.

Zpráva o činnosti JSDHO Rokytnice nad Jizerou za rok 2018
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou
zřizuje město jako organizační složku obce.
Jednotka SDH Rokytnice nad Jizerou je v souladu s nařízením Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany, zařazena v kategorii JPO II/I a JPO III/I. Územní působnost má stanovenu
i mimo území zřizovatele.
Jednotka zabezpečuje výjezd do 5 minut po vyhlášení poplachu
a je předurčena pro zásahy v souvislosti s následky dopravních nehod, v souvislosti s úniky nebezpečných látek, v souvislosti s větrnými
smrštěmi a sněhovými kalamitami, zásahy s leteckou hasičskou službou.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou
měla k 31. 12. 2018 celkem 24 členů.
V roce 2018 zasahovala jednotka v 82 případech. Z toho v 31 případech mimo hasební obvod.
Rozdělení událostí dle specifikace:
 AED – 2×
 požáry – 17 případů – 9× Rokytnice + 8× mimo
 dopravní nehoda – 18 případů – 6× Rokytnice + 12× mimo
 technická pomoc – 36 případů – 32× Rokytnice + 4× mimo
 prověřovací – 1× a taktická cvičení 1 případ
 planý poplach EPS – 7 případů – 7× mimo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

4.1.
4.1.
5.1.
5.1.
15.1.
17.1.
18.1.
19.1.
2.2.
18.2.
20.2.
21.2.
22.2.
4.3.
10.3.
11.3.
11.3.
12.3.
12.3.
18.3.
19.3.
25.3.
28.3.
6.4.
4.5.
12.5.
13.5.
23.5.
24.5.
27.5.
8.6.
15.6.
22.6.
26.6.
26.6.
28.6.
8.7.
10.7.

technická pomoc
technická pomoc
dopravní nehoda
planý poplach
požár
požár
požár
planý poplach
dopravní nehoda
planý poplach
AED
požár
prověřovací cvičení
požár
dopravní nehoda
technická pomoc
dopravní nehoda
technická pomoc
technická pomoc
požár
technická pomoc
požár
požár
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
dopravní nehoda
dopravní nehoda
dopravní nehoda
požár lesa
dopravní nehoda
dopravní nehoda
technická pomoc
dopravní nehoda
technická pomoc
požár

Františkov - strom
Rokytnice - strom
Jablonec nad Jizerou
Vítkovice - EPS
Rokytnice – Sporthotel Bohemia
Rokytnice – saze
Rokytnice - kůlna
Vítkovice - EPS
Paseky
Vítkovice - EPS
Rokytnice - DD
Rejdice
Rokytnice – DN 1x OA
Harrachov
Rokytnice – 2x OA
Jablonec – Vilémov – únik NL
Jablonec – 1x OA
Rokytnice - povodeň
Rokytnice - povodeň
Roztoky u Semil
Rokytnice – únik NL
Jablonec - Hradsko
Františkov
Rokytnice - plyn
Vilémov- strom
Rokytnice – únik NL do potoka
Rokytnice – únik NL olej OA
Rokytnice – únik NL olej OA
Vítkovice - čtyřkolka
Buřany – 1x OA
Rokytnice – 1 x OA
Paseky nad Jizerou
Jablonec – 1x OA
Havírna – 1x OA
Rokytnice – strom – Družba
Vítkovice – 1x OA
Turnov – převoz kynologa
Rokytnice

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

11.7.
25.7.
26.7.
28.7.
29.7.
1.8.
10.8.
18.8.
19.8.
22.8.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

23.8.
14.9.
23.9.
24.9.
25.9.
4.10.
18.10.
22.10.
24.10.
25.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
30.10.
30.10.
9.11.
13.11.
17.11.
29.11.
1.12.
1.12.
3.12.
8.12.
11.12.
12.12.
12.12.
15.12.
15.12.
16.12.
20.12.
21.12.
21.12.
21.12.








technická pomoc
technická pomoc
dopravní nehoda
technická pomoc
požár
technická pomoc
dopravní nehoda
dopravní nehoda
požár
technická pomoc

Rokytnice – otevření bytu
Rokytnice – únik NL – olej OA
Rokytnice – 1x OA
Rokytnice – záchrana osob
Vítkovice – nehlášené pálení
Rokytnice – únik NL – olej OA
Vítkovice – 2x OA
Rokytnice – 1x OA
Františkov – 1x OA
Rokytnice – otevření uzavřených prostor
požár
Františkov - dodávka
dopravní nehoda
Rokytnice – proražená vana OA
technická pomoc
Rokytnice - strom
technická pomoc
Rokytnice – strom
technická pomoc
Rokytnice – únik NL – OA
technická pomoc
Rokytnice – únik NL – OA
prověřovací cvičení Rokytnice – ZŠ
požár
Bratrouchov – louka
technická pomoc
Rokytnice – strom I/14
dopravní nehoda
Paseky – PP
technická pomoc
Hranice – záchrana osob (EX)
technická pomoc
Rokytnice – strom – Družba
technická pomoc
Rokytnice – strom I/14 – Vilémov
technická pomoc
Vilémov – I/14 – strom 3x
planý poplach
Vítkovice – EPS
technická pomoc
Rokytnice – únik NL
AED
Františkov – EX
planý poplach
Harrachov – EPS
požár
Labská louka
technická pomoc
Turnov – doprava kynologa
požár
Rokytnice – DD – EPS
požár
Rokytnice – DD – EPS
technická pomoc
Rokytnice – ZOČ – Vlas Z. st.
technická pomoc
Rokytnice – ZOČ – Tesco
dopravní nehoda
Rokytnice – dodávka
planý poplach
Vítkovice – EPS
dopravní nehoda
Vilémov – ZOČ – dodávka s přívěsem
požár
Jablonec – PP
planý poplach
Vítkovice – EPS
dopravní nehoda
I/14 – 2x OA
dopravní nehoda
Jablonec – 1x OA - chodec
požár
Rokytnice – RD
technická pomoc
I/14 – strom
technická pomoc
Vilémov – I/14 – strom

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 807 hodin, z toho:
247 hodin u požárů
215 hodin u dopravních nehod
242 hodiny u technických pomocí
prověřovací cvičení 41 hodina
planý poplach 46 hodin
AED 16 hodin

Kromě zásahové činnosti jednotky je nezbytná též odborná příprava všech členů. V roce 2018 bylo prováděno školení členů jednotky,
a to při pátečních schůzích dle plánu odborné přípravy. Strojníci začátkem roku absolvovali školení k získání osvědčení profesní způsobilosti řidiče. V dubnu se členové jednotky (Smola Petr, Mikolášek Jan,
Mrázek Karel, Šír Jiří, Chomanič Zdeněk a Slavík Pavel) zúčastnili školení pro zásahy na dopravních nehodách na železnici. Dne 9. 5. a 10. 5.
se členové jednotky účastnili školení zdravovědy, pořádaného HZS LK
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v Rokytnici nad Jizerou, kterého se také zúčastnili kolegové z Polska.
Dne 19. 5. se soutěžní družstvo ve složení – Matyáš Petr, Slavík Pavel,
Šír Jiří a Chomanič Zdeněk zúčastnilo krajské soutěže ve vyprošťování
z havarovaných vozidel ve Frýdlantu, kde obsadilo krásné 5. místo.
O víkendu 19. 10. – 20. 10. proběhl v Rokytnici a následně
26. 10. – 27. 10. v Jilemnici kurz Vyprošťování z havarovaných vozidel,
kterým úspěšně prošli Srp David, Slavík Jan, Volf Jan, Šimůnek Tomáš
a Šír Aleš. Všichni jmenovaní také absolvovali základní kurz první pomoci u Českého červeného kříže. Tímto děkuji Jirkovi Šírovi za zabezpečení plochy pro praktickou část kurzu v uhelných skladech a technickou podporu a zároveň patří velký dík Miroslavu Štěpánkovi z firmy
Stemro. V termínu 20. 10. – 21. 10. a 27. 10. – 28. 10. úspěšně prošel
kurzem strojníků v Bílých Poličanech Stanislav Škoda. Dne 24. 10. si
Zdeněk Chomanič prodloužil odbornou způsobilost strojníka na dalších pět let. V listopadu se velitelé zúčastnili cyklického školení pořádaného HZS v Jilemnici a v termínu 12. 11. – 15. 11. také úspěšně dokončili kurz velitelů v Bílých Poličanech Miroslav Večerník ml. a Pavel
Slavík.
K 30. 4. 2018 ukončil dlouholetou činnost ve funkci velitele jednotky Zdeněk Volf, kterému patří za odsloužené roky ve funkci velitele
jednotky velké poděkování.
Dne 15. 12. se uskutečnilo se členy jednotky roční vyhodnocení
činnosti za rok 2018, kde se zároveň projednal na další rok plán činnosti, odborné přípravy a plán směn. Při této příležitosti bylo předáno
z rukou starosty Petra Matyáše za město poděkování Zdeňku Volfovi
za jeho práci v jednotce.
Další neméně důležitou činností jednotky je údržba výstroje a výzbroje, údržba a opravy naší techniky. Probíhaly v rámci pravidelných
čtvrtečních směn, při kterých bylo odpracováno 850 hodin. Nejen
při těchto brigádách bylo zapotřebí provádět nutné opravy techniky,
hlavně na Tatře 148. Ta prošla v loňském roce střední opravou karoserie nástavby, včetně kompletního laku a montáže LED osvětlení
nástavby. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na těchto činnostech podíleli.
Jak je vidět z výše uvedeného přehledu, nároky a požadavky jak na
město, jako zřizovatele jednotky, tak na vlastní jednotku a její členy
neustále stoupají. Stejně tak stále stoupají nároky na vybavení jednotky.

V roce 2018 bylo pořízeno z rozpočtu města a za přispění Dotačního fondu Libereckého kraje vybavení v rámci předurčenosti na dopravní nehody - kladka k navijáku 10 t, tlaková láhev k pneumatickým
zvedacím vakům, 4 plovací vesty a plovací lano a osobní ochranné
prostředky pro členy JSDH – 3 ks zásahových obleků třívrstvých a zásahové obuvi.
Na činnost jednotky čerpalo město neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR, pro zabezpečení akceschopnosti jednotky ve výši
150.000,- Kč, tj. především mzdy a opravy. Ze stejného rozpočtu byly
čerpány prostředky na zásahy mimo územní obvod jednotky, odbornou přípravu a opravy, a to ve výši 105.604,- Kč.
V roce 2018 se podařilo z rozpočtu města provést výměnu oken
a dveří na hasičské zbrojnici. Celkové náklady byly 387.089,- Kč. Dotace z Ministerstva zemědělství činila 110.077,- Kč.
Z rozpočtu města byla financována také přestavba kuchyňky na
sále. Byl hrazen materiál na vodoinstalaci, elektroinstalaci, sádrokarton, odpady a bojler na ohřev vody. Veškeré práce provedli členové
jednotky svépomocí. Ke konci roku bylo pořízeno ještě 5 ks pracovních stejnokrojů PS II a startovací zařízení DECA.
Ze sponzorských darů byl pořízen 1 pár zásahové obuvi, 10 párů
rukavic pro technické zásahy, LED osvětlení na T 148 a sněhové řetězy
na SCANII.
I v roce 2019 bude nutné provést obměnu části výstroje a výzbroje pro zajištění bezpečnosti členů jednotky při zásazích a já pevně
doufám, že naši jednotku bude město i nadále podporovat tak jako
v předchozích letech. Také věřím tomu, že i Liberecký kraj činnost naší
jednotky opět podpoří v rámci Fondu požární ochrany.
Určitě bude dobré se pokusit o získání dalších finančních prostředků od sponzorů.
Závěrem bych rád poděkoval všem členům jednotky za jejich obětavou práci v uplynulém roce, které si moc vážím. Vím, že je to náročné, a to nehovořím o stoupající tendenci četnosti výjezdů. Děkuji ještě
jednou a přeji mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2019.
Pavel Slavík
velitel jednotky

Policie České republiky
Pozor na nákupy
přes internet
Dnešní počítačová doba přináší nejen
možnost získávání velkého množství informací, ale také pohodlné nakupování zboží
přes internet s dodáním až do domu. Nakupování přes internet uskutečňujeme pomocí
e-shopů od prodejců, které ani nikdy neuvidíme. Bohužel anonymita internetu nahrává
podvodníkům, nepoctivým obchodníkům
a prodejcům. Ti nabízí zboží, které je oproti
jiným obchodům příliš levné a prodejci zpravidla vyžadují platbu předem převodem na
účet. Stává se, že objednané zboží nepřijde
vůbec či dorazí něco jiného, bezcenného
nebo se může jednat o napodobeninu, kterou laik nemusí poznat. Často se také stává, že se zboží po krátké době opotřebuje
a v případě reklamace vám prodejce reklamaci neuzná. Zboží koupené po internetu ale
můžete do 14 dnů bez udání důvodu vrátit.
Je obtížné vypátrat pachatele těchto podvodů, prokázat jim úmysl podvodného jednání a získat tak peníze zpět. Mezi nejčastější
podvody stále patří nedoručení zboží.
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Pár rad, jak prostřednictvím webových
portálů co možná nejbezpečněji nakupovat:
 Velmi důležité je nakupovat u prodejců,
které dobře znáte. Pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné informace.
 Čtěte recenze a zkušenosti od jiných nakupujících.
 Prohlédněte si údaje o e-shopu. Podvodné obchody většinou neuvádějí vůbec
žádné nebo smyšlené kontaktní údaje.
Vyhledejte a uchovejte si veškeré kontakty
na prodejce.
 Peníze na účet předem zasílejte pouze
prodejcům, které opravdu dobře znáte.
 Raději neplaťte za zboží předem. Riziko, že
nezaplatíte, je při online nákupech na obchodníkovi a ten s tím musí počítat.
 Doporučujeme zásilku hradit na dobírku.
 V případě, že prostřednictvím internetu
uskutečníte nákup, uchovejte si záznam

 o internetových transakcích, a to včetně
webových stránek prodejců.
 Před nákupem zboží si řádně přečtěte
obchodní podmínky, seznamte se s reklamačním řádem. Jestli jej obchod nemá,
nenakupujte u něj!
 Při dodání zboží si řádně zkontrolujte obsah zásilky.
Při nákupu zboží prostřednictvím internetu buďte obezřetní a vždy zvažte věrohodnost prodejce. Zjistěte si o něm co nejvíce
informací, prověřte si recenze a zboží raději
neplaťte převodem z účtu předem.
V případě, že se stanete obětí podvodného jednání či nekalé praktiky ze strany prodejce, kontaktujte nejbližší policejní služebnu
nebo linku 158.
por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence kriminality

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Liberecká záchranka má svůj prapor
a oceněné pracovníky
Slavnostní atmosféra provázela na konci roku první ročník
Slavnostního ocenění záchranářů. V jeho úvodu převzal ředitel
ZZS LK Luděk Kramář z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty prapor. Ten symbolizuje soudržnost ZZS LK s Libereckým krajem a svatá Zdislava, zobrazená na jeho rubu spolu s latinským nápisem „Milujeme život, bojujeme o něj“, pak starost
o zdraví a rodinu. Náměstek hejtmana Libereckého kraje následně na prapor připevnil také stuhu k 100. výročí republiky.
Pod praporem následně ředitel Kramář ocenil několik svých spolupracovníků. „Záchrana lidských životů a ochrana lidského zdraví by
se v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi těsné spolupráce
všech pracovníků ZZS LK. Lidé, kteří volají na linku 155, většinou ve
velmi zoufalé situaci, čekají, že jim někdo pomůže, a neuvědomují si,
jaký svým voláním spustí kolotoč. Jejich volání díky technikům přijme
operátor. Ten je první, kdo s nimi sdílí jejich pocity. Vyhodnotí získané informace a pošle další - lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník.
Všichni na místě udělají, co je v jejich silách. Je to práce plná emocí,
někdy zoufalství, někdy radosti. Bez ohledu na čas, počasí, vlastní problémy - ta práce je vždy vysoce profesionální. Právě na ní závisí naděje, kterou lidé do volání na linku 155 vkládají. Protože když jedeme
my, vždy vezeme naději. A po předání pacienta v nemocnici se rozbíhá další administrativní kolotoč. Účtování, vykazování, statistiky…
Ani bez těch, kdo u pacienta nejsou přímo, se naše práce neobejde.
Slavnostní ocenění záchranářů je tedy poděkování za práci těm všem,
kdo u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pracují“, řekl.
Kramář ocenil i hejtmana kraje Půtu a náměstka Sobotku, kterým poděkoval za pomoc a spolupráci se Zdravotnickou záchrannou
službou. Připomněl například probíhající obnovu vozového parku či
pravidelný zájem o činnost ZZS LK. Zvláštní ocenění za významný čin
obdržel i zástupce z řad veřejnosti: Petr Hausner jako zdravotnický
laik naprosto precizně oznámil na lince 155 kolaps mladého muže.
Perfektně zvládl situaci na místě a ve spolupráci s operátorkou dispečinku bezchybně zorganizoval záchranné práce, čímž pomohl zachránit lidský život.
A vyznamenání dostala za vzornou reprezentaci a záchranu lidských životů i záchranná služba. Z rukou hejtmana Martina Půty je
převzal ředitel Kramář. Následně hejtman předal pamětní listy s poděkováním za organizaci letního metodického cvičení záchranných
služeb P155 Liberecká čtyřem pracovníkům ZZS LK, kteří je měli na
starosti.

Bez ohledu na počasí, bez ohledu na čas, bez ohledu na dny volna
– Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je s vámi po celý
rok. Téměř 500 zaměstnanců na čtrnácti výjezdových základnách,
31 vozů a jeden vrtulník jsou v každém okamžiku připraveni bojovat
o vaše životy. Naším posláním je rozdávat naději, že i když se něco
nepovedlo, může být lépe. Věříme, že šanci na další život, kterou
pomáháme dávat, naši pacienti beze zbytku využijí. I když se s vámi
setkáváme v těch nejtěžších chvílích, snažíme se zachovat profesionalitu. Věříme v život a bojujeme o něj. Každý den.
Do roku 2019 přejeme všem, ať je okamžiků, kdy se potkáváme,
co nejméně. Tedy hodně zdraví a život bez nehod!

Spartak Rokytnice a.s. informuje
LYŽAŘSKÁ SEZÓNA 2018/2019
Počasí v začátku letošní sezóny bylo velmi proměnlivé a nestabilní. Ačkoliv napadlo poměrně
hodně přírodního sněhu, vrstva sněhové pokrývky
byla ještě v polovině ledna srovnatelná s průměrnými sezónami. Příčinou byly dlouhé a časté oblevy
spojené s deštěm. Několikrát jsme se navíc potýkali
se silnými poryvy větru, které omezily provoz lanové
dráhy na Lysou horu, a tím samozřejmě celého areálu Horní Domky.
V polovině ledna nastal konečně zlom a od té
doby se podmínky na svazích každým dnem zlepšují. Sjezdovky ve skiareálech Horní Domky i Studenov jsou před jarními prázdninami ve skvělé kondici
a věříme, že tento stav vydrží až do konce března…
Přejeme všem úspěšnou
zimní sezónu 2018/2019!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
S platností od 1. 2. 2019, kdy dochází ke změně sazby DPH u lanových drah z 15%
sazby DPH na 10% sazbu DPH, jsou rozděleny prodávané služby na jízdné na lanové dráhy a na lyžařské vleky. U většiny jízdenek se prodává jízdné na lanové dráhy
a lyžařské vleky pouze společně v jednom balíčku. Z důvodu této změny sazby DPH
je s platností od 1. 2. 2019 pozastaven prodej bodových jízdenek ve středisku Horní
Domky a prodej společných jízdenek v rámci Skiregionu. Společné jízdné v rámci
lyžařského střediska Studenov zůstává zachováno.
PROSÍME UBYTOVATELE, ABY NA TUTO SKUTEČNOST UPOZORNILI SVÉ
HOSTY. DĚKUJEME.
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA:
Přijmeme do našich řad pracovníka/pracovnici na pozici POKLADNÍ VE SKIAREÁLU.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
Více informací na www.skiroky.cz | Tým Spartak Rokytnice, a.s.
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 15. – 16. 2. | Pašeráckej vejkend – akce plná masopustního veselí,
jarmark na Dolním náměstí, sjezd pašeráků a lyžníků v lyžařském
areálu Studenov. Druhý den lyžnický program na Studenově, jízdy
na dobových lyžích.
 3. 3., 19:30 | Travesti show Techtle Mechtle – Cesta kolem světa – zábavné představení plné známých písniček a scének, vstupné: 280,- Kč v předprodeji, 300,- Kč na místě
 9. 3. | Vo zlámanou grešli – tradiční lyžnický závod s dobovým
vybavením
 16. 3. | Hasičský ples – penzion Lenoch
 17. 3., 16:00 | Polívková pohádka – veselá pohádka o ježibabě
Magi, loupežníkovi Bujónovi, strašidlech a kouzelných polévkách,
uvede DS Lipany Vrchlabí, vstupné: 50,- Kč
 17. 3., 19:30 | Jára Cimrman - Dlouhý, Široký a Krátkozraký –
uvede DS Lipany Vrchlabí, vstupné: 80,- Kč
 30. 3. | Never Summer – akce plná zábavy, adrenalinu, jídla a hudby – Dvoračky
 30. 3., 19:30 | Otcové se rodí ve skříních – komedie v italském
stylu, uvede DS Josefův Důl, vstupné: 80,- Kč
 31. 3. | Burton Young Guns – snowboardový závod pro děti –
Dvoračky
 12. 4. | Tradiční ples na Dvoračkách
 13. 4., 19:30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho – kultovní
groteska o trablech dr. Burkeho, uvede DS J. J. Kolár Poniklá, vstupné: 80,- Kč
 21. 5. | Vlastimil Vondruška – zábavná talk show známého českého historika a spisovatele

 Harrachov
 15. 3. | Český pohár v biatlonu
 16. 3. | Příjezd Krakonoše – přivítání jara pánem hor a jeho družinou, bohatý kulturně - zábavný program

 Jablonec nad Jizerou
 15. 2., 19:00 | Poslední ze žhavých milenců – komedie se Simonou Stašovou a Petrem Nárožným v hlavních rolích, v KD, vstupné:
400,- / 360,- Kč
 9. 3., 19:30 | Osm žen – divadelní komedie, v KD, uvede DS J. J. Kolár Poniklá, vstupné: 80,- Kč
 22. 3., 19:00 | Spirituál kvintet – koncert, vstupné: 350,- / 300,- Kč

 Vysoké nad Jizerou
 27. 1. – 1. 5. | Zima na horách – výstava fotografií Jana Anděla ve
Vlastivědném muzeu
 9. 2., 14:00 | Patří homeopatie do lékárny? – přednáška Mgr. Evy
Stoklasové
 10. 2., 14:00 | Dětský maškarní bál
 12. 2., 19. 2., 26. 2. a 12. 3. od 17:00 | Princezna Jitřenka se vdává
– loutková pohádka
 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3. a 14. 3. od 17:00 | Posezení s Krakonošem – pásmo poudaček a písniček zdejšího kraje
 16. 2., 20:00 | Divadelní maškarní bál – téma Doba ledová
 23. 2. | Závody po staru – na Petruškových vrších
 23. 2., 20:00 | Bál po staru – pořádá Ústav chirurgie ruky
 2. 3., 19:30 | Deskový statek – komedie, uvede DS Vicena Ústí
nad Orlicí

 Jilemnice
 17. 2., 15:00 | Polívková pohádka – veselá pohádka o ježibabě
Magi, loupežníkovi Bujónovi, strašidlech a kouzelných polévkách,
uvede DS Lipany Vrchlabí, vstupné: 70,- Kč
 20. 2., 19:00 | Chlap na zabití – komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha, hrají Miroslav Vladyka, Filip
Blažek, Alžbeta Stanková a další, vstupné: 350,- / 330,- Kč
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 21. 2., 18:00 | Vandráci – vyprávění herců Pavla Lišky a Jana Révaie
a režiséra Hynka Bernarda o tříměsíčním putování na motorkách
po středoamerických zemích, vstupné: 280,- Kč
 25. 2., 18:00 | Severní Korea – diashow Milana Bureše, vstupné:
80,- Kč
 2. 3., 20:00 | Ples MMN a.s. Jilemnice
 3. 3., 17:00 | Přednosta stanice – představení na motivy známého filmu s Vlastou Burianem, uvede DS Hálek Nymburk, vstupné:
100,- / 80,- Kč
 5. 3., 19:30 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – hudební komedie, uvede DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou, vstupné:
100,- / 80,- Kč
 12. 3., 19:30 | Brouk v hlavě – představení s Filipem Blažkem
v dvojroli, dále hrají Mojmír Maděrič, Štěpán Benoni, Jitka Schnei
derová a další, vstupné: 460,- / 440,- Kč
 14. 3., 19:30 | Muž sedmi sester – uvede DS Lomnice nad Popelkou, vstupné: 100,- / 80,- Kč
 17. 3., 15:00 | Zvířátka ze statku a loupežníci – pohádka na motivy Zvířátka a Petrovští, vstupné: 70,- Kč
 18. 3., 18:00 | Horní Mustang + výstup na Saribung – cestopisná
přednáška, vstupné: 80,- Kč
 19. 3., 19:30 | Tři v tom – komedie o třech sestrách, které před
svým otcem tají, že jejich láska nezůstala bez následků, vstupné:
100,- / 80,- Kč
 21. 3., 19:30 | Zvonohrady – úsměvná divadelní hra na námět knihy Gabriela Chevalliera Zvonokosy, vstupné: 100,- / 80,- Kč
 24. 3., 19:00 | Neumím jinak než láskou – uvede Divadlo Viola
Praha, v hlavní roli Tatiana Vilhelmová, vstupné: 350,- / 330,- Kč
 26. 3., 19:00 | Olympic – koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební scény, vstupné: 700,- Kč
 28. 3., 19:30 | Podivný případ se psem – současný hit světových
jevišť, adaptace známého románu současného britského autora,
vstupné: 420,- / 400,- Kč
 12. 4., 20:00 | Krakonošův bál – ukončení plesové sezóny s živou
hudbou v Jilemnici

 Semily
 12. 2., 16:30 | Dětská mše svatá – v kostele Umučení sv. Jana Křtitele
 14. 2., 17:00 | Jak se dělá rozhlas – beseda o zákulisí rozhlasové
práce
 16. 2., 20:00 | Ples města Semily – v KC Golf, vstupné: 100,- Kč
 28. 2., 18:00 | Slávek Klecandr – sólový recitál známého kapelníka
skupiny Oboroh
 1. 3., 20:00 | Oldies Párty – hity 80. a 90. let minulého století,
v KC Golf
 3. 3., 15:00 | O princezně, která se ničeho nebála – loutková pohádka, vstupné: 40,- Kč
 13. 3., 19:00 | Zanzibar a tanzanské safari – cestopisná přednáška cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy, vstupné: 80,- Kč
 20. 3., 19:00 | 4TET – koncert, vstupné: 590,- / 490,- Kč
 25. 3., 19:30 | Flétny Jiřího Stivína – recitál proslulého jazzového
hudebníka a skladatele, vstupné: 180,- Kč
 27. 3., 19:00 | Karel Plíhal – recitál známého hudebníka a textaře,
vstupné: 300,- Kč
 28. 3., 19:00 | S nebo bez? – divadelní představení s Vandou Hybnerovou v hlavní roli, vstupné: 320,- Kč
 3. 4., 19:00 | Svět na koloběžce aneb dobroběžka a neuvěřitelná cesta po Asii – přednáška českého cestovatele na koloběžce
Marka Jelínka, vstupné: 80,- Kč
 5. 4., 19:30 | Hradecká cimbálová muzika – večer spojený s degustací vína, vstupné: 80,- Kč
 7. 4., 15:00 | Krkonošské pohádky – pohádka o bájném vládci hor
Krakonošovi, vstupné: 40,- Kč

Informace z městské knihovny
Knihovna v číslech roku 2018
 Knihovní fond (k 31. 12. 2018): 14.936 knihovních jednotek
(z toho je naučné lit.: 3.165 a beletrie: 11.771)
 Přírůstek knih celkem: 507 (164 dětských), z toho zakoupeno
402 a 105 darovaných
 Registrovaných čtenářů je celkem 324 (140 dětí) – 70 % jsou
ženy a dívky
 Návštěvníci knihovny: 2.800 (nejvíce v červnu: 884)
 Návštěvy webové stránky: 1035 návštěv
 On-line katalog: 282 vstupů, celkem 2.217 dotazů (vyhledávání
titulů)
 Výpůjčky celkem: 8.296 (výpůjčky časopisů: 813)
 Výpůjčky dospělým (knihy): 6.039
 Výpůjčky dětem (knihy): 1.444 (stejně jako v roce 2017)
 Průměrně vychází 25,6 výpůjček na 1 registrovaného čtenáře.
 Největší počet výpůjček za rok: 114 (více než 100 výpůjček mají
další 3 čtenářky a 1 čtenář)
Nejčastěji žádaní autoři knih pro dospělé:
 Goffa, M. (český), Mornštajnová, A. (česká), Gillerová, K. (slovenská), Castillo, L. (americká), Niedl, F. (český), Patterson, J. (americký),
Riley, L. (irská)
Nejčastěji (11x) vypůjčené knihy pro dospělé – romány:
 Utajená léta (Hannay), Dům u ústí řeky (Jones), Život ve dvou
(Sparks), Osm (Třeštíková)
Nejčastěji (4×) vypůjčené tituly naučné literatury:
 Dušek – Krkonošští rodáci vzpomínají. Třeštíková – Sběrná kniha.
Wohlleben – Tajný život stromů. Hora – Toulky českou minulostí
(různé díly)
Nejčastěji půjčované tituly v dětském oddělení (věkové skupiny M/1, M/2, M/3):
 Astley – Prasátko Peppa. Braunová – Kuba nechce spát. Pohádky
o vílách. (M/1)
 Kinney – Deník malého poseroutky (všechny díly). Vtipy pro děti.
Hunter – Zákon smečky (M/2)
 Cass – Selekce. Chainani – Škola dobra a zla. Flanagan – Hraničářův
učeň (více dílů) - (M/3)
Nejvíce žádané naučné knížky pro děti a dospívající:
 Nauč mě kreslit. Úžasný svět dinosaurů. Delfíni. Ptáci. Tary: Příběh
parkouristy.
Pořadí nejpůjčovanějších časopisů:
 Vlasta (136x), Simpsonovi (71x), Chatař a chalupář (54x), Krkonoše
a Jizerské hory (54x), Rozmarýna (53x), D-Test (42x), Pravý domácí
časopis (38x), Psychologie dnes (31x), Interview (26x), Nové proměny bydlení (20x).

Poděkování
Děkujeme rokytnickým třem králům – panu Šírovi,
panu Markovi a panu Hlouškovi – za finanční dar
pro naši kapličku mistra Jana Husa v Berlíně.
Rada starších CČSH

Nové knihy na
leden
Romány pro ženy:
»» Gillerová – Kroky v dešti

»» Kubátová – Osud tančil charleston
»» Chalupová – Ptačí žena
»» Pawlowská – Díky za fíky
»» Riley – Olivovník
»» Meacham – Královský návrh
»» Grochola – Já vám ukážu!
»» Campbell – Vždycky je to manžel
(thriller)
»» Brown – Naposledy se ohlédni
(thriller)
Psychologické a společenské
romány:
»» Jacobsen – Oči nemlčí
»» Perry – Nestvůra z Essexu
»» Kundera – Kniha smíchu a zapomnění
»» Pech – Cobainovi žáci
Autobiografie, skutečné osudy:
»» Damijo – Mé anglické sezony
»» Lorenz – Hovořil se zvěří, s ptáky
a rybami
Historické romány:
»» Vondruška – Husitská epopej VII.
»» Niedl – Rozervané království (Rytíři
z Vřesova 5.)
»» Cornwell – Kacířka (Hledání svatého grálu 3.)
»» Chadwick – Podzimní trůn (Eleonora Akvitánská 3.)
Napětí a dobrodružství:
»» Granger – Mrtvá ve vodě
»» Patterson – Citlivé místo
»» Penny – Krásné tajemství
»» Meyer – Ikarus
»» Goffa – Primární důvěra / Prst na
spoušti
»» Dán – Dopis ze záhrobí
»» Roberts (Robb) – Se mnou si
nezačínej
»» L´Amour – V zajetí zlaté řeky

Nové knihy na
únor
Romány pro ženy + společenské a psychologické romány:
»» Řeháčková – A přece mám život ráda
»» Hošková – Dietnikum
»» Pospíšilová – Slepá bába
»» Tajovská – Odpusť, že jsem se vrátil
»» McIntosh – Čokoládový sen
»» Walsh – Muž, který už nezavolal
»» Docx – Nech mě jít
»» De Berniéres – Prach, který se snáší
ze snů
»» Nemert – Čas vlků

Autobiografické romány,
vzpomínky:
»» Benetková – Zlatý z nebe
»» Vyhnání Čechů z pohraničí v roce
1938. Kniha vzpomínek s obrazovou přílohou J. Čvančary
Humor:
»» Svěrák – Strážce nádrže
»» Třeštík – Ledaže se spletu
»» Barry – Město šílenců
Historické romány:
»» Hickson – Červená růže, bílá růže
»» Thomas – Zločin v Yorku (krimi)
Napětí, detektivky, dobrodružství:
»» Bryndza – Chladnokrevně
»» Deaver – Ostrý řez
»» Douglas-Home – Mořský detektiv
»» Gross – Záškodník
»» Goffa – Živý mrtvý a další policejní
povídky
»» Kotleta – Řetězová reakce
»» Bernard – Sedm dní k přežití
Populárně-naučná literatura:
»» Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly
(Faber)
»» Letadla, můj osud 2 (Čech)
»» + dary z nakl. Cesta domů
»» Kapačka, cévka, houkačka (Hillman)
»» Knížka pro vdovy na prvních pět let
(Meekhof)
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci lednu a únoru 2019 tito naši spoluobčané:
80 let Erlebachová Eva
Doubek Jaroslav
81 let Šimůnková Jarmila
82 let Žalský Miroslav
83 let Srna Josef
Wildová Alžběta
Novotná Anežka
84 let Pavlatová Marie
Lorencová Vlasta

85 let Kučerová Věra
Štěpánková Paula
87 let Rosůlková Soňa
88 let Janoušková Lidmila
Janoušková Marie
89 let Gernert Kurt
90 let Kmínková Božena
Lukešová Božena

91 let Pacholíková Jaruška
Patočka Karel
93 let Geletičová Julie
Hančilová Věra
Márynková Věra
96 let Zajíčková Miloslava

Všem oslavencům blahopřejeme!

Společenská kronika města Rokytnice nad Jizerou za rok 2018






K 31. 12. 2018 měla Rokytnice nad Jizerou 2.682 trvale přihlášených obyvatel, z toho bylo 42 cizinců.
V roce 2018 se do Rokytnice nad Jizerou přistěhovalo 42 osob, odstěhovalo se 59 osob.
V rámci Rokytnice nad Jizerou se přestěhovalo 26 osob.
V roce 2018 bylo u našeho matričního úřadu uzavřeno 27 sňatků.
V roce 2018 se narodilo 33 dětí a zemřelo 48 osob.

Děti narozené v roce
2018:
Holubcová Barbora
Červinková Johana
Nováková Julie
Čechová Viktorie
Bulušková Sofie
Klikar Ondřej
Kobrová Anežka
Votoček Dominik
Bekakis Markos
Nedvědová Kristýna
Žáček Jakub
Špačková Anna
Patočková Barbora
Rychtrová Adéla
Vacková Josefína
Jakoubková Ella

Kousalová Natálie
Rys Sebastian
Červenka Matěj
Račáková Madlen
Kuřinová Adéla
Floriánová Anežka
Malá Amálie
Kulvait Petr
Müller Jakub
Lukeš Florian
Bergerová Rebeka
Poupa Aleš
Špidlenová Barbora
Chomaničová Róza
Kalousek David
Martínek Štěpán
Ditzová Viktorie

Občané zemřelí v roce
2018:
Halamka Zdeněk
Jón Josef
Hanušová Emília
Švrček Klement
Řehořek Vlastimil
Novotný Josef
Kubátová Anna
Brož Miloslav
Šturma Oldřich
Macháčková Marie
Votoček František
Motyčková Marie
Salačová Milena
Štěpánková Marie
Chlumová Jaroslava
David Pavel

Glos Václav
Svoboda Karel
Bartošová Vlasta
Hájková Emilie
Doubková Miluše
Vančura Václav
Kašparová Ladislava
Petráčková Marie
Kábrová Jana
Votočková Irena
Stejskalová Jaroslava
Hejralová Marie
Nováková Jitka
Prajslerová Božena
Janda Zdeněk
Ledlová Maria
Doleželová Helena
Opočenská Drahomíra

Khain Jiří
Márynka Josef
Lukeš Pavel
Kavanová Milada
Jindrová Drahoslava
Votoček Luděk
Zaplatílková Eva
Veverka Jan
Nesvadba Roman
Pacholík Oldřich
Erbanová Erika
Šimek Jindřich
Patočka Ladislav
Počinek Petr

Máte slovo
Ze života vozíčkáře –
xenofobie
Xenofobie je projev chování, který spočívá
v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu
cizímu. Vedle lidských jedinců je pozorována
i u dalších živočichů.
Musím reagovat na článek našeho starosty z prosincového vydání městského zpravodaje (2018). Pan starosta napsal, jak je strašně zaměstnávám.
Tedy k bodům, které mě zajímaly v minulých čtyřech letech kus po kuse a skončily podáním na policii. Mají smůlu v tom, že
stavebnictví mi bylo prací i zálibou. Pominu
doby před rokem 2014 – i tam to bylo předražování stavebních zakázek velmi podobné.
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1) Předražené koupelny v Dolní mateřské
škole a rampy v Horní mateřské škole o více
jak 1 mil. semilská hospodářská policie zamítla.
2) Vodovod, který účelově nazvali vodovodním řádem na soukromém parkovišti pod
lanovkou, v délce více jak 150 m na soukromých pozemcích za peníze města. Cena cca
500 mil. Včetně veškerých souvisejících nákladů. Vy všichni jste si přípojky na svých pozemcích k domům museli vyprojektovat, vykopat
a zaplatit ze svého. Semilská hospodářská policie zamítla. Krajský soud v Hradci zamítl. Odvolal jsem se k vrchnímu soudu v Praze a výsledek je, že to soud poslal do Hradce nazpět
k přepracování. Stále argumentuji stejně, až
Praha vyslyšela argumentaci.
3) Hřiště majitele TJ Spartak Rokytnice
– Pěvín – opět stavebně předraženo o minimálně 4 mil.

A co mně vadí nejvíce, že město do toho
dalo 2,8 mil. a nevlastní ani šutr. Jenom slib
na 10 let, že tam mohou chodit děti. Jeví se
mi to jako majetkově nevyváženo. Nemovitosti se za obecní peníze nepořizují s výhledem na 10 let. Policie to opět zamítla.
Tedy za dlouhé čtyři roky mi celkem město poskytlo do dvou A4 balíčků kopírovacího
papíru za cca 300,- Kč a kopií dokladů, které
stejně museli vytvořit a určitě ne jenom kvůli
mně. To je ten ukrutný administrativní fičák,
který jsem jim způsobil.
K podání oznámení ve volbách mě nevedly nějaké osobnostní křivdy. Na to jsem velmi
skeptický a pragmatický. Dlouho jsem nad
tím přemýšlel, ale impulzem byly neobvykle
vyladěné číselné výsledky v zápisu ve volbách. Jsem realisticky založený člověk vyža-

dující informace, a těmi byla číselná anomálie
ve výsledcích získaných hlasů. Dále starosta
píše něco, co jsem nikdy nenapsal, a to, že se
anomálie vyskytují od roku 2010 – to jsem ale
nenapsal. Napsal jsem, že v roce 2010 byla
také podobná číselná anomálie. Můžete si
vzpomenout na tyto volby. Pan starosta dále
píše, že u soudu v Hradci mé podání podrobně prověřili. To jejich „podrobné prověření“
bylo, že si přečetli především vyjádření zmocněnkyň politických stran – paní Matyášové
a paní Kadavé. Zapečetěné volební lístky,
které měli zkontrolovat především, neopustily Liberec. To byl jediný průkazný materiál.
Tedy opravdu prověřená objektivita nade
vše. Jenom to smetli ze stolu.
Musím zmínit jednu skutečnost, která se
stala 28. 1. 2019. Obdržel jsem od hospodářské policie ze Semil oznámení, že ve volbách
je vše v pořádku a mé podání uzavírají. Také
mi ovšem před týdnem napsali, že veškerá
podání, a to včetně věcí týkajících se Spartaku, jsou zamítnuty. Takže je v Rokytnici vše
v pořádku. Bohužel práce kvapná, málo platná. To, že mám elementární nárok na výslech
vůbec neřešili. Oni to totiž nikdy neřešili. Ale
v tomto případě to nepřejdu. Nikdy asi nic
podobného neřešili a bylo by záhodno, aby
se to prověřilo pořádně. Státnímu zástupci
jsem poslal doplnění a námitky. To, jakým kalupem uzavřeli podání proti volbám a všemu
ostatnímu, se rozchází s rychlostí a produktivitou, kterou měli dosud.
Třeba chtěli stihnout lednovou uzávěrku
Rokytnického zpravodaje. Myslím si ovšem,
že pokud na žádném podání nic nenašli, že

je tedy vše v pořádku, také to o něčem vypovídá. Sepisování jakýchkoliv podání policii
proti místnímu prorostlému ekonomickému
prostředí je zbytečná práce. Přesto udělám
v jednom případě ještě výjimku a zpracuji do
důsledku ekonomiku a stavební postupy tak,
jak to měli udělat policisté. To bude poslední.
Samozřejmě budu proti rozhodnutí ve věci
voleb dále namítat. Pokud se i pak nic nenajde, tak se omluvím.
Dále, co mě za celou dlouhou dobu, a to
od roku 2013 nechávalo chladným, bylo cílené šíření, jaký jsem vlastně škůdce. Nikoho
ale nenapadlo, že jsem zde rád a připomíná
mi to zde hezké chvíle mého života. Naše celá
rodina musela udělat nelehké rozhodnutí.
Ta tolerovaná xenofobie místními rádoby
demokraty je zde tak hluboce zakořeněná
a prorostlá, že téměř i na tak svatém místě, jako je základní škola, si ji i mé malé děti
musely vytrpět, což mi asi nikdy neodpustí.
A ono se to týká i dospělých. Myslím si, že
tyto tolerované xenofobní názory na malém
městě škodí, jsou k neprospěchu všech.
Rád jsem vždy odváděl dobrou práci
a stavby a dával jsem do toho své zkušenosti, aby lidé nedělali chyby, které jsem udělal
sám. Měl jsem radost, když mohu také tuto
radost rozdávat. Místo toho se řeší, co by
z toho mohl mít Seidl.
Víte, říká se, podle sebe soudím tebe. Radnice jediné, co dokáže, je utratit rozpočtové
peníze a není schopna vytvořit jakoukoliv
přidanou hodnotu. Nepracují jako vlastník.
Pouze okamžitě utrácejí bez rozvoje, budou
cnosti a možných šancí. Jsou to prostí čekate-

lé na zázrak a on dlouhodobě nepřišel a tento hospodářský zázrak takto nikdy nepřijde.
Ještě jedno pan starosta vytrhl z kontextu, tak jak se mu to hodilo. Doslovná citace,
a klidně mi to vyčítejte. – „Na území města
Rokytnice se ročně vybere cca 11 mil. Kč za
vodné a stočné. Z čehož ½ peněžního výběru připadne najatému provozovateli, a tím je
ČVAK, a.s. Ten je z velké části vlastněn SVS a.s,
kterou z velké části řídí v Liberci pan Kittner
a ostatní bývalí přisátí politici. SVS a.s. zneužívá nevýhodně cenovou politikou v tomto
chudém pohraničí, kde žijí prostí, méně vzdělaní občané s minimálními příjmy. Máme zde
suverénně nejdražší vodu z celé ČR.“ – Je to
snad takto myšleno ve zlém nebo jedovatě,
jak vám to cíleně předložil starosta.
Za celý život jsem se potkal s mnoha lidmi,
ale přesto vás život vždy překvapí. Budu vždy
vystupovat proti podlým a křivým lidem. Už
jenom podání ruky ve stylu „leklé ryby“ vám
řekne téměř vše o člověku. Vždy nás učili, že
se máme těmto lidem vyhnout. Jejich jednání
ve mně bude vždy vzbuzovat zvědavost a zájem, a o to více, pokud pracují s penězi občanů města Rokytnice nad Jizerou. Měli by si
být vědomi, že když se dali na roli městských
zaměstnanců a představitelů, že jsou kritizovatelní a kontrolovatelní kýmkoliv, a to především občany města, a to doslova i o půlnoci. Neměli by tedy fňukat. Není překvapením,
že nenávistí rozdělují společnost hlavně ti,
kteří se zaklínají liberální demokracií.
Zdraví a přeje hezkou zimu Michal Seidl

Sport
O DŘEVĚNÉHO KRAKONOŠE

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY - 1 -

Průběh závodu byl zpočátku komplikovaný. V hlavních katego
riích Elite došlo k několika zblouděním závodníků na trati. A bohužel
nesprávně odbočil i skialpinista na vedoucí pozici. Prostudování trati předem na internetu, výklad trati před závodem i fyzická kontrola
na trati - vše selhalo! Obhájce prvenství Michal Štantejský to vzal ale
s úsměvem a okomentoval to výstižně: „Hory jsou zrádné!“ Ze stejného důvodu došlo i k několika diskvalifikacím v kategorii Veteráni.
Celkovým vítězem a držitelem dřevěného Krakonoše se stal Dominik Sádlo z AKLVK Alpine Pro Ski Trab Team - ve skvělém čase 1:48:46
hod. Na druhém místě skončil Jakub Fabián, na třetím Pavel Skalický,
oba z týmu Skialp Dolní Morava.
Celkem Alpin club připravil 14 kategorií, 8 kategorií Elite a 6 kategorií pro veřejnost. Závodu se zúčastnilo 117 závodníků, což je historický
rekord.
Zázemí závodu, vyhlašování výsledků i závěrečná párty se uskutečnily v netradičních prostorách obrovské garáže skiareálu, která byla
pro tento účel vytápěná. Poděkování za ochotu patří vedení skiareálu
Spartak Rokytnice a.s.
Podrobné výsledky jsou ke stažení na naší webové stránce:
www.krakonos.cz,
kde je také odkaz na facebookové stránky „ODK“, kde budou umístěné i fotogalerie ze závodu. Na organizaci se podílí více jak třicet dobrovolníků, kterým patří velký dík za jejich práci. Poděkování patří také
sponzorům, bez kterých by tento skialpový počin nemohl vzniknout.
Za organizační výbor Honza Doubek
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ŠACHY
Náš oddíl pořádal 26. 12. 2018 tradiční Vánoční turnaj v rapid šachu. Turnaj byl kvalitně obsazen, hrálo 24 hráčů z devíti oddílů. Kromě
našich se zúčastnili 4 hráči z Jičína, po třech pak z Jilemnice a Libštátu,
2 hráči z Liberce, po jednom pak z Tanvaldu, Nového Boru, Příbrami,
Kutné Hory a Valdic. Zvítězil Z. Joukl z Tanvaldu, který ještě v minulé
sezóně hrál za náš oddíl. Z našich hráčů se nejlépe umístil J. Wünsch
na 4. místě, J. Kubát obsadil 9. místo, Z. Hollmann 10. místo. Další čtyři naši hráči skončili ve druhé polovině tabulky. Neztratili se ale i dva
naši žáci Lukáš Čech a Jan Mikolášek, když obsadili 20. a 21. místo.
Turnaj proběhl v příjemné vánoční atmosféře – také zásluhou obou
organizátorů L. Šimůnka a J. Pohořalého. V dubnu 2019 bychom chtěli uspořádat podobný turnaj.
V současné době také probíhají soutěže družstev v rámci Libereckého kraje. „A mužstvo“ v KP získalo zatím 4 body a je ve druhé polovině tabulky. „B mužstvo“ v KS východ má zatím 1 bod, ale bude hrát
nyní nadstavbu, kde budou mužstva z druhé poloviny tabulky – zde je
naděje získat nějaké body.
Z. Hollmann

KUŽELKY
Výsledky 21. ročníku Rokytnické
neregistrované ligy v kuželkách
Družstva – muži

Jednotlivci – muži

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. Hájek Tomáš
2. Prokop Miloš
3. Červenka Pavel
4. Vacek Tomáš
5. Hartych Standa ml.
6. Banýr Michal
7. Erben Ladislav
8. Šlégr Jan
9. Krejbich Vítězslav
10. Vinkler Jan
		
Jednotlivci – ženy

PKB
VOS Jičín
My Team
My Team
Hatomast
My Team
Bláťáci
PKB
Bláťáci
VOS Jičín

1. Zachovalová Jana
2. Tulková Zuzana
3. Drahoňovská Pavla
4. Mařasová Eva
5. Vlasová Eva
			
6. Lukešová Eva
			
7. Šaldová Ivana
8. Martinová Alena
9. Paurová Jitka
10. Škodová Jana

Silnice Jičín
Bobule
Silnice Jičín
-11
Na poslední
chvíli
Na poslední
chvíli
-11
Bobule
Silnice Jičín
Bobule

VOS Jičín
My team
Rakeťáci
Bláťáci
Odpadlíci
Hatomast
Ski veteran´s
SKP Harrachov
Blatouch
PKB
(na)mazaný koule
JSD
Blue Effect
Větrováci
TJ Národní výbor

Družstva – ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Silnice Jičín
Na poslední chvíli
Bobule
Twister
-11
Buchty z Letní
Krutý krůty

Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali ceny
nebo finanční prostředky na vyhlášení výsledků
Rokytnické neregistrované ligy v kuželkách 2018.
Organizační výbor RNL

Klub českých turistů,

odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Pro následující období
připravujeme tyto akce:
 45. Přejezd Krkonoš – memoriál Karla Šaldy
 Dne 16. 2. 2019 v 6:00 hod. odjezd zvláštního busu z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD (bus v Rokytnici n. Jiz. staví na všech zastávkách) na Pomezní boudy.
 Trasa – 36 km: Pomezní boudy – Sněžka – Špindlerovka – Vysoké
kolo – Sněžné jámy – Česká budka – Labská louka – Dvoračky Rokytnice n. Jiz.
 Přejezd vede po neupravovaných trasách, které nejsou vhodné
pro bruslení a používání tzv. skateových lyží!! Pouze pro zdatné
lyžaře od 15 let! Vezměte si s sebou peníze na zaplacení autobusu a případně občerstvení, které je také možné zakoupit po
cestě. Platba autobusu podle počtu účastníků.
 Upozornění: Změna trasy podle počasí, sněhových podmínek
a dalších okolností vyhrazena.
 Bližší informace podá a přihlášky přijímá do 10. 2. 2019:
Ing. Jan Kocourek, Velká Jesenice 15, PSČ 552 24,
tel.: 731 601 221, e-mail: Jan.Kocourek@tiscali.cz

 14. Na MDŽ do hospůdky
 Dne 9. 3. 2019 ve 13:00 hod. sraz u Modré hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz. Odtud se vydáme do Bratrouchova do bývalé hospůdky U Mikšů. Je vhodné mít něco na zahřátí po cestě s sebou.
 Akci organizuje: Anna Erlebachová, tel.: 721 406 735

 Předposlední mazání
 Dne 16. 3. 2019 v 8:05 hod. odjezd linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. (Jablonečák), staví na všech zastávkách, do Harrachova, aut. nádraží. Podle sněhových podmínek buďto s běžkami nebo pěšky.
 Trasa: Harrachov – Mumlavský vodopád – Krakonošova snídaně
– Ručičky – chata Studenov (posezení) – Rokytnice n. Jiz. Celkem
asi 14 km. Možnost zkrácení.
 Občerstvení z vlastních zásob nebo na trase. Kdo by nejel busem, může přijít na chatu Studenov (kasárna), kde bude sraz
mezi 13 – 14 hod.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557

 Poslední mazání – zakončení zimní
turistické sezóny
 Dne 30. 3. 2019 v 9:00 hod. sraz u Medicalu v Horní Rokytnici
n. Jiz. Zde se domluvíme na trase, zhruba do 10 km. Pro ty, kdo
nechtějí vyrazit na čerstvý vzduch, ale jen si posedět, je sraz mezi
13 – 14 hod. v restauraci U Mojmíra. v Rokytnici n. Jiz.
 Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel.: 737 248 405

Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být
konečný. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné
před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.

Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com
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ZIMNÍ NABÍDKA PALIV
HNĚDÉ UHLÍ: - ořech 1, ořech 2, kostka (Ledvice – Bílina)
- ořech 1, ořech 2 baleno v pytli po 25 kg
UHELNÉ BRIKETY (Rekord):

- 2“ volně ložené
- 6“ volně ložené nebo pytlované po 40 kg
- 7“ balené po 10 kg (igelit)

DŘEVĚNÉ BRIKETY EKO: - 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 plus A1 (15 kg - 6 mm)
ŠTÍPANÉ DŘEVO: - baleno v pytli po 25 kg
ZÁTOPOVÉ TŘÍSKY: - baleny v pytli
POSYPOVÁ SŮL: balena v pytli po 25 kg
PROPAN BUTAN: 2 kg, 10 kg, 33 kg
Paliva dopravíme dle objednaného množství sklápěcími vozy s pásem, hydraulickou rukou nebo dodávkou.
Nabízené zboží zakoupíte na provozovnách: STAVEBNINY a UHELNÉ SKLADY v Rokytnici nad Jizerou.
Technické informace poskytne p. Štěpánek, tel.: 603 729 927.

Provozovna:
Betonárka – Uhelné sklady
Dolní Rokytnice 297
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 481 523 321
Mobil: +420 732 904 499
E-mail: betonarka@stemro.cz

v Rokytnici nad Jizerou
Dolní náměstí

Prodej místních a regionálních výrobků,
vepřové hody
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:45
16:15
16:30

SOBOTA

PÁTEK

PAŠERÁCKEJ JARMARK

LYŽNÍCI NA STUDENOVĚ
skiareál Studenov

Lyžníci v lyžařských školách
Jízdy na dobových lyžích

SNĚHULÁCI, pohádka souboru KUKátko
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, loutková pohádka
LADYBIRDS, kapela
PISKOŘ, ﬂétnový soubor
LADYBIRDS, kapela
Krkonošská POUDAČKA a ﬂašinet
LADYBIRDS, kapela
Jilemský spolek paní a dívek
O PYŠNÉ ČARODĚJNICI, loutková pohádka
Hry a soutěže
Příchod KRAKONOŠE
Odchod průvodu na Studenov

SJEZD PAŠERÁKŮ
skiareál Studenov

17:00 Hry a soutěže s Horskou službou
17:30 Příchod Krakonoše a rozcvička
pod vedením pana řídícího
18:00 Výjezd na kopec a ohňová show
18:30 Sjezd pašeráků
19:00 Ohňostroj a volná zábava na sněhu

15. - 16. 2. 2019
Periodický tisk územního samosprávného celku. Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 3. 2019. Sazba & tisk SURA s. r. o.

