Rokytnický zpravodaj
Ročník 2019

duben / květen

Cena 18,- Kč

Ohlédnutí za 45. ročníkem Přejezdu Krkonoš
Tradičně třetí sobotu v únoru pořádá Klub
českých turistů – odbor TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou Přejezd Krkonoš – Memoriál Karla Šaldy. Letos se 16. února konal již 45. ročník. A když jubilejní akce, tak přejezd skutečně celých Krkonoš – včetně Sněžky!
V šest hodin ráno vyrazil zaplněný zvláštní
autobus na start na Pomezní Boudy. Přivítalo
nás nádherné slunečné počasí, takřka bezvětří. Proto jsme zvolili hřebenovou trasu přes
Svorovou horu. Vychutnávali jsme si jedinečné výhledy – rozeznatelný byl i vysílač na Pradědu! Při oddychu na vrcholu Sněžky jsme
si užívali sluneční lázeň v mraveništi výletníků (v provozu byla polská lanovka na Kopu
i naše až na vrchol Sněžky) a těšili se z kruhového rozhledu. Při sestupu ke Slezské boudě
jsme obdivovali nebývale vysokou sněhovou
pokrývku. V některých úsecích byly pod sněhem i ocelové řetězy podél stezky.
Daní za krásné počasí byl přemrzlý sníh
s ledovými plotnami. Namazat se moc neda-

lo, takže jsme většinu ostřejších výstupů lyže
nesli. Zvlášť opatrně jsme museli postupovat
v úseku mezi Poledními kameny a Špindlerovkou, kde den před naší akcí uklouzl na
ledovém svahu běžkař a na jeho záchranu
musel zasahovat i vrtulník.

Po občerstvení na Moravské nebo Dvořákově boudě naše trasa pokračovala přes
Dívčí a Mužské kameny na Sněžné jámy. Sněhové návěje nad propastí vypadaly opravdu impozantně. S pohraniční cestou jsme
se rozloučili u České budky a přes Labskou
louku s posledními pohledy na Sněžku (je to

možné, že jsme ráno startovali ještě za touto dominantou Krkonoš?) a Dvoračky dojeli
(nebo bezpečněji raději došli) do Rokytnice. Celkem jsme měli v nohou 36 kilometrů
s převýšením 1.300 metrů. Vzhledem k velmi
tvrdým podmínkám ledových hor dorazila
většina až za setmění. Nad únavou ale rychle převážily krásné zážitky z vydařené akce
a slib – za rok přijedeme zase.
Kromě hlavní trasy A se 44 účastníky se
letos opět jela i trasa B, kterou pod vedením
Karla Mrázka absolvovalo 9 lyžařů. Navíc vyrazily 3 turistky pěšky na Vrbatovu boudu.
Na rozdíl od většiny tradičních lyžařských
akcí, kde je po léta stejná osvědčená trasa, se
na našem přejezdu snažíme každý rok vymyslet něco nového tak, aby pravidelný účastník
poznal co nejvíc z našich krásných hor.
Příští rok pravděpodobně prozkoumáme
méně známé trasy v polských Jizerkách. Přidáte se 15. února 2020 k nám?
Jan Kocourek

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Finanční dary a příspěvky
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč
neziskové organizaci SONS ČR, z. s., Archivní 570, 513 01 Semily,
a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem darovací
smlouvy.
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč
Domovu sv. Josefa v Žirči.
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč
Českému červenému kříži, oblastnímu spolku v Jablonci nad Jizerou.
 Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou na rok 2019 ve výši 8.000,- Kč evidované církevní organizaci Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, IČ: 43464343,
sídlo: Komenského 616, 543 01 Vrchlabí (součást vyrovnávací platby za poskytování sociální služby na území města) a pověřila starostu města podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Inzerce v Informačním kanálu kabelové televize
 V rámci provozování Informačního kanálu kabelové televize, který
zprostředkovává město Rokytnice nad Jizerou, je třeba stanovit ceník a pravidla soukromé, podnikatelské a pracovní inzerce. Městské informační centrum zprostředkovává příjem inzerce, která má
být zveřejněna v kabelové televizi, každý pátek do 12:00 hodin,
uveřejnění následující neděli, cena 100,- Kč /týden. Další podmínky
jsou součástí Pravidel a ceníku inzerce, který schválila RM a je k dispozici v Městském informačním centru.
Návrh rozpočtu města na rok 2019
 Radě města byl předložen k projednání návrh rozpočtu města pro
rok 2019. Členové rady města byli informováni o jeho objemu a zejména o největších akcích, které se dotknou výdajové stránky rozpočtu. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 11. 2. 2019
a s finančním výborem projednán 6. 2. 2019. RM vzala tyto informace na vědomí a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení.
Aktualizovaný Statut Domu s pečovatelskou službou
 Radě města byl předložen aktualizovaný návrh Statutu Domu
s pečovatelskou službou města Rokytnice nad Jizerou. Ve Statutu je stanoven a popsán charakter a poslání DPS, cílová skupina
a podmínky pro přijetí do DPS, nájem v bytech DPS a další ustanovení. RM aktualizovaný návrh po projednání schválila. Dokument
je k dispozici ke stažení na webových stránkách města.
Zpráva o výsledku sledování a hodnocení účinnosti přijatých
opatření, která nahrazují funkci interního auditu
 V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, byla radě města předložena Zpráva o výsledku sledování a hodnocení účinnosti přijatých opatření,
která nahrazují funkci interního auditu. Dle § 29 odst. 6 zákona o finanční kontrole – obce, které mají méně jak 15.000 obyvatel, mohou nahradit funkci útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření. V takovém případě zajišťují průběžné sledování
a hodnocení účinnosti těchto opatření a přitom zvažují zavedení
útvaru interního auditu. Pokud v návaznosti na toto hodnocení
zjistí, že přijatá opatření nejsou dostatečně účinná, jsou obce povinny bez zbytečného odkladu útvar interního auditu zřídit. Kontrola byla provedena namátkovým způsobem, byl kontrolován
rozpočet, pohledávky, bankovní účty, nájemní smlouvy, smlouvy
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všeobecně. Rada města vzala tuto zprávu na vědomí a konstatovala, že přijatá opatření jsou dostatečná a není nutné zřizovat útvar
interního auditu.
Přestavba nadstřešních komínů A a B – budova radnice
Rokytnice nad Jizerou, zadání zakázky na opravu 2 ks komínů
 Hlavním předmětem zakázky je oprava dvou nadstřešních částí
komínových těles budovy radnice čp. 197. U všech komínových těles byla provedena odborná technická prohlídka. Budova radnice
má celkem 4 komínová tělesa: komín A – 6 průduchový, komín B –
1 průduchový, komín C – 3 průduchový a komín D – 4 průduchový.
Předmětem zakázky jsou komíny A a B. Nadstřešní části komínových těles A a B jsou vlivem povětrnostních podmínek a vznikem
kondenzace narušeny, nacházejí se v havarijním stavu, oprava je
nezbytně nutná a nedá se již déle odkládat. Hrozí zde újma na
zdraví či poškození majetku nebezpečně odpadávajícím materiálem. Pro zjištění ceny za opravu těchto komínových těles byla oslovena firma KomínSOS, s.r.o., Jilemnice. Odborný technik zhodnotil
technický stav komínů, A a B jsou nejvíce v havarijním stavu. Výše
nabídkové ceny za opravu těchto dvou komínů činí 137.120,- Kč
bez DPH, celkem tedy 165.915,20 Kč včetně DPH. Cenová nabídka
obsahuje odbourání, opětovné vyzdění nadstřešních částí komínových těles A+B, včetně vyhotovení betonové krycí desky s přesahem, opravu omítek v půdním prostoru a úpravu komínové
lávky, lešení ATYP a výškový dopravník. RM vzhledem k havarijnímu stavu komínů a z důvodu časové vytíženosti firem v důsledku
celkové situace na trhu, schválila zadání této zakázky přímo firmě
KomínSOS s.r.o., Jilemnice, která přislíbila realizaci v květnu 2019.
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města
Rokytnice nad Jizerou tuto výjimku z pravidel dovolují.
Výběrové řízení č. 20190001 „Přestavba lávky přes Jizeru“
 Radě města byla předložena zpráva hodnotící komise v rámci výběrového řízení č. 20190001 Přestavba lávky přes Jizeru. Ve
lhůtě pro podání nabídek byla doručena pouze jediná nabídka,
a to od společnosti BREX s.r.o. Nabídka splnila všechny podmínky
a požadavky uvedené ve výzvě, nicméně cenová nabídka značně
převyšuje původní předpokládaný rozpočet rekonstrukce. Akce
měla být spolufinancována z dotačních prostředků Libereckého
kraje s tím, že vlastní prostředky příjemce dotace budou pokryty
jednak z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou a dále z rozpočtu
města Jablonce nad Jizerou. Jelikož cenová nabídka značně převyšuje finanční prostředky, které jsou na realizaci stavby vyčleněny,
rozhodla rada města o zrušení výběrového řízení.
Žádost o přijetí a čerpání sponzorského daru,
DDM Pod S
 třechou, Rokytnice nad Jizerou
 Radě města byla předložena žádost DDM Pod Střechou, Rokytnice
nad Jizerou, o schválení přijetí a následného čerpání sponzorského
daru ve výši 12.500,- Kč ze Tříkrálové sbírky 2019, který by byl použit na pořádání Dne dětí 2019. Rada města tuto žádost schválila.
Informace o zrušení Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR
Jilemnice
 Rada města byla informována o zrušení Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Jilemnice v Rokytnici nad Jizerou ode dne
28. 3. 2019 prozatím bez náhrady. Uvedená změna se dotkne žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče s trvalým bydlištěm v katastru obce
Rokytnice nad Jizerou. Výše uvedené běžící dávky bude i nadále
vyplácet kontaktní pracoviště Jilemnice. Podat novou žádost o tyto

dávky bude možné ode dne 1. 4. 2019 pouze prostřednictvím Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Jilemnice.
 Městem Rokytnice nad Jizerou byly nabízeny Úřadu práce ČR náhradní prostory v zasedací místnosti úřadu, aby byla možnost pro
občany Rokytnice nad Jizerou alespoň v nějaké dny v týdnu vyřídit potřebné dávky. Bohužel, tato nabídka nebyla ze strany Úřadu
práce ČR prozatím přijata z důvodu nedostatečného personálního
zajištění pro pracoviště v Rokytnici nad Jizerou (odchod pracovníků do důchodu, mateřská dovolená, možné ukončení pracovního
poměru). Pokud se situace v budoucnosti změní, bude pracoviště
v Rokytnici nad Jizerou alespoň v omezeném rozsahu obnoveno.
 Rada města vzala tyto informace na vědomí s tím, že se zrušením
Kontaktního pracoviště nesouhlasí a jednání ohledně náhradních
prostor budou pokračovat.
Návrh na schválení výběru nejvhodnější nabídky –
VZ č. 20190002 „Hydrologické posouzení k Územní studii pro
pojení a rozvoje lyžařských areálů Studenov a Horní Domky“
 Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo dne 7. 2. 2019 formou Výzvy
k podání nabídky celkem 3 firmy. Současně byla tato Výzva zveřejněna na webových stránkách města. Ve lhůtě pro podání nabídek
– do 21. 2. 2019 – byly doručeny celkem 2 nabídky. Z výběrového
řízení se neomluvila žádná oslovená firma. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 495.868,- Kč bez DPH.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 21. 2. 2019.
Všechny doručené nabídky odpovídaly požadavkům uvedeným ve
výzvě výběrového řízení. Pověřená komise provedla jejich hodnocení a sestavila výsledné pořadí.
 Rada města schválila zadání veřejné zakázky č. 20190002 „Hydrologické posouzení k Územní studii propojení a rozvoje lyžařských
areálů Studenov a Horní Domky“ firmě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, za
cenu 592.900,- Kč včetně DPH a pověřila starostu města Ing. Petra
Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
Návrh na schválení výběru nejvhodnější nabídky –
VZ č. 20190005 „Oprava místní komunikace Starý Mlýn –
Dvoračky“
 Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo dne 5. 2. 2019 formou Výzvy k podání nabídky celkem 27 firem. Současně byla zveřejněna
tato Výzva na webových stránkách města. Ve lhůtě pro podání nabídek – do 1. 3. 2019 – bylo doručeno celkem 5 nabídek. Z výbě-

rového řízení se z kapacitních důvodů omluvily 3 oslovené firmy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši
1.777.978,19 Kč bez DPH. Otevírání obálek a hodnocení nabídek
proběhlo dne 1. 3. 2019. Všechny doručené nabídky odpovídaly požadavkům uvedeným ve výzvě výběrového řízení. Pověřená
komise provedla jejich hodnocení a sestavila výsledné pořadí, kde
jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka s nejnižší
podanou nabídkovou cenou. Jedná se o doručenou nabídku s pořadovým číslem 2 a s nabídkovou cenou ve výši 2.650.911,26 Kč
včetně DPH a požadované rezervy, předloženou uchazečem
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868.
Rada města následně schválila zadání veřejné zakázky.
Schválení zadání zakázky na opravu místních komunikací
metodou Patchmatic
 Hlavním předmětem zakázky je vysprávka výtluků v místních komunikacích v Rokytnici nad Jizerou penetračním způsobem. Vysprávka
bude provedena asfaltovou emulzí C65B4, frakce kameniva 2/4.
Vysprávka výtluků bude provedena metodou Patchmatic. Součástí
oprav je očištění výtluků ocelovým kartáčem a následně tlakovým
vzduchem, vyplnění asfaltovou emulzí, zadrcení, zaválcování a následné zametení komunikace. Jedná se o veřejnou zakázku III. kategorie. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 268.000,- Kč
bez DPH (324.280,- Kč včetně DPH), která byla stanovena na základě cenové nabídky ze dne 10. 1. 2019 od firmy REPARE TRUTNOV
s. r. o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 64824781. Tato cena je
v daném místě a čase obvyklá. V rozpočtu města pro rok 2019 je na
realizaci této akce 350.000,- Kč. Zadavatel předpokládá, že množství asfaltové směsi nepřesáhne 80 t. Po zkušenostech z předešlých
let byla provedena poptávka firmy REPARE TRUTNOV s. r. o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 64824781. V roce 2016 – 2017
prováděla opravu výtluků 50 t asfaltové směsi. Zakázka a její realizace proběhla bez komplikací, dílo bylo dodáno ve stanovené lhůtě
a v požadované kvalitě.
Zadání zakázky č. 20190003 - Stavební úpravy hygienického
zázemí MŠ Horní – I. etapa
 Rada města schválila zadání zakázky č. 20190003 „Stavební úpravy
hygienického zázemí MŠ Horní – I. etapa“ společnosti L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO:63906236,
za nabídnutou cenu 1.897.825,71 Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo města, konané dne 27. února 2019
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení Jaroslav Hloušek a Michal Hák a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 17. prosince 2018.
 rozpočet města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2019 v členění dle
předloženého návrhu (příloha č. 4/I) jako schodkový o celkových
příjmech ve výši 64.130.863,- Kč a celkových výdajích (včetně financování) ve výši 73.446.213,- Kč s tím, že schodek rozpočtu bude pokryt finančními prostředky z minulých let, a to zůstatkem bankovních účtů z roku 2018 ve výši 9.315.350,- Kč – položka 8115.
 že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci
operací překročen jim stanovený objem výdajů dle jednotlivých
paragrafů schváleného rozpočtu roku 2019.
 realizaci akcí zahrnutých do rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou
pro rok 2019 dle Plánu investičních akcí a akcí většího rozsahu pro
rok 2019.
 Dodatek č. 1 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov
ze dne 17. 12. 2010 za podmínky, že tento Dodatek č. 1 bude
schválen všemi členy VHS Turnov.

 uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou uzavřené
dne 27. 9. 2018 s Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934 a pověřilo starostu města jeho
podpisem.
 prodej části ppč. 2078/11, části ppč. 2000/5 za cenu 280,- Kč / m2
a části ppč. 2078/12 za cenu 700,- Kč / m2, vše v k. ú. Dolní Rokytnice, za podmínek stanovených v usnesení č. 514 ze dne 14. 6. 2017,
Romanu Urbancovi, Dr. Milady Horákové 11/76, Liberec VII - Horní
Růžodol, 460 07 Liberec.
 směnu ppč. 2339/1 a části stpč. 425 (vlastník Město Rokytnice nad
Jizerou) za ppč. 3368/49 (vlastník Kopecká Štěpánka), vše v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků
bude ze strany žadatelky doplacen ve výši 560,- Kč / m2. Geometrické zaměření bude provedeno za účasti zástupce Města a na náklady žadatele. Na pozemku bude zřízeno věcné břemeno přístupu
ke kanalizační síti.
 prodej stavební parcely č. 1057 v k. ú. Dolní Rokytnice společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín, za cenu
420,- Kč / m2.
 prodej pozemkové parcely č. 3062/16 a části pozemkové parcely č. 3062/18 v k. ú. Dolní Rokytnice Jörke Dagmaře a Fredimu za
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cenu 400,- Kč / m2 s tím, že geometrické zaměření zajistí žadatelé
na vlastní náklady a bude provedeno za účasti zástupce Města.
záměr směny části ppč. 1070/2 a části ppč. 1070/1 (vlastník Město
Rokytnice nad Jizerou) za část stpč. 565/1 (vlastník Bečka Jaroslav),
vše v k. ú. Dolní Rokytnice. Rozdíl výměr směňovaných pozemků
bude doplacen za cenu dle cenové mapy ve výši 500,- Kč / m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem
a bude provedeno za účasti zástupce Města.
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2334/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu 560,- Kč / m2 s tím, že bude z parcely odměřen pruh o šířce cca 2 m podél chodníku, který zůstane
v majetku Města. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatel
a bude provedeno za účasti zástupce Města. Na pozemku bude
zřízeno věcné břemeno přístupu ke kanalizační síti.
záměr směny stpč. 926/3, části ppč. 1014/2 a části ppč. 1000/3
(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 1000/2 a část
ppč. 1000/8 (vlastník Eprona a.s.), vše v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou. Směna bude provedena až po vyjmutí předmětných částí
pozemků ve vlastnictví společnosti Eprona, a. s. z bankovní zástavy. Geometrické zaměření uhradí ve výši 1/3 Město, 1/3 Eprona
a 1/3 APHD s.r.o. a proběhne za účasti zástupce Města.
záměr směny části pozemkové parcely č. 1014/2 a části pozemkové parcely 1000/3 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část
stavební parcely č. 171/2, část pozemkové parcely č. 1000/9 a část
pozemkové parcely č. 1004 (vlastníci APHD s.r.o., Bělehradská
858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Almond Alfa s.r.o., Radlická
2485/103, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Ing. Čapek Josef, Ph.D, Severovýchodní I 1461/54, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, MUDr. Kovář Pavel, Chrpová 495, 252 44 Psáry, Midelt s.r.o., Bělehradská 858/23,
120 00 Praha 2 - Vinohrady, Bc. Šlemr Jakub a Ing. Šlemrová Anita, Šlikova 295/33, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Ing. Tomšů Michal
a Bc. Tomšů Kateřina, Amforová 1904/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky,
Macela Milan, Tererova 1354/15, 149 00 Praha Chodov a Macelová
Lenka, Doudova 319/29, 147 00 Praha Podolí, Hogg Vojtová Jana
a Hogg Richard Ian, Arbesova 2320, 252 28 Černošice), vše v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou. Geometrické zaměření uhradí ve výši
1/3 Město, 1/3 Eprona a 1/3 APHD s.r.o. a bude provedeno za účasti zástupce Města. Směna bude provedena až po vyjmutí předmětných částí pozemků ve vlastnictví společnosti APHD s.r.o a spol a.s.
z bankovní zástavy.
směnu části pozemkové parcely č. 3054/2 o výměře 182 m2
(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely
č. 1043 o výměře 53 m2 ( vlastník Hajna Ladislav, Dolní Rokytnice
217, 512 44 Rokytnice nad Jizerou), vše v k. ú. Dolní Rokytnice s doplatkem výměry směňovaných pozemků ve výši 55,- Kč / m2.
směnu části pozemkové parcely č. 1898/3 o výměře cca 18 m2
(vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely
č. 3289 o výměře cca 20 m2 (vlastník Grim Jiří Ing. arch. a Grim Jiří
Ing.), vše v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s doplatkem rozdílu ve
výměře ve výši 240,- Kč / m2.
záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadu
ve městě Rokytnice nad Jizerou prostřednictvím společnosti EKO
Jilemnicko s. r. o. v 100% vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí nejdříve od roku 2021.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko s. r. o., která
se týká budoucího závazku uzavřít s firmou EKO Jilemnicko s. r. o.
smlouvu o sběru, přepravě, využívání a odstraňování odpadu.
obsah projektu regenerace území brownfieldu pod názvem „Konverze čp. 187 Horní Rokytnice na multifunkční objekt“ a podání
žádosti o dotaci na tento projekt do programu 117D08 – Podpora
revitalizace území, podprogramu 117D082 – Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce přírodního divadla“ v rámci Podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova, DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce kaple Na Skále“ v rámci Podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova, DT 117d8210G – Obnova drobných sakrálních staveb
a hřbitovů.
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 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o sběru a shromažďování
rostlinných zbytků (o kompostování).
 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství.
 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 k ochraně a údržbě veřejné
zeleně.
 uzavření Vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů
při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele pro zajištění dodávek zemního plynu na období let 2020 až 2022
a pověřilo starostu jejím podpisem.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou k datu 31. 12. 2018.
 Studii zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů
a kanalizací v majetku VHS Turnov od roku 2021 z 30. října 2018
o provozování vodohospodářského majetku na území VHS Turnov
v letech 2021 – 2030 a její výstupy.
 informace o záměru Jilemnicka – svazku obcí zajišťovat společně
pro všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a odstraňování
odpadu prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. v 100%
vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí.
 zprávu o činnosti za rok 2018 ze strany těchto organizačních složek
a ostatních subjektů města:
»» Městská knihovna Rokytnice nad Jizerou
»» Drobné služby města
»» Městské informační centrum
»» Městská policie Rokytnice nad Jizerou
»» Jednotka sboru dobrovolných hasičů
 „Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
26. 11. 2018 do 4. 2. 2019.“
Zastupitelstvo města pověřilo:
 Mgr. Denisu Hančovou aktualizací rozpočtového výhledu v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2019 a jeho předložením na
jednání zastupitelstva města do 30. 6. 2019.
Zastupitelstvo města souhlasilo:
 s postupem pro zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací v majetku Vodohospodářského sdružení Turnov od roku 2021 dle Varianty B1 Studie – Zadávací řízení (Koncesní smlouva).
Zastupitelstvo města zrušilo:
 usnesení č. 553 ze dne 27. 9. 2017.
Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 755 v k.ú. Rokytno v Krkonoších.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 872 a pozemkové parcely
č. 884 v k.ú. Dolní Rokytnice.

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

Následující veřejné jednání zastupitelstva města
se bude konat ve středu 24. dubna 2019
ve školní jídelně od 17:00 hod.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

Zprávy z města a městského úřadu
UPOZORNĚNÍ PRO UBYTOVATELE
– SPRÁVNÉ VYBÍRÁNÍ MÍSTNÍCH
POPLATKŮ

TERMÍN PRO ODKLÁDÁNÍ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V RÁMCI MÍSTNÍHO POPLATKU

V letošním roce náš městský úřad zaznamenal velký počet stížností
ubytovaných hostů, že od nich ubytovatelé neoprávněně vybírají místní poplatky např. za děti nebo místní poplatek z ubytovací kapacity.

Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne
18. března 2019 stanovila termín pro odkládání nebezpečných složek odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou:

Výběr, výše, osvobození a další podrobnosti řeší:
 obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt
 obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací
kapacity
Obě tyto vyhlášky jsou k dispozici v plném znění v případě zájmu
na webových stránkách města www.mesto-rokytnice.cz, v záložce vyhlášky města.
Podle platných vyhlášek:
 ubytovatel vybere od hosta pouze místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt ve výši 15,- Kč za osobu a den
 od tohoto poplatku jsou osvobozeny především osoby mladší
18 let a osoby starší 70 let
 místní poplatek z ubytovací kapacity, který je 4,- Kč za každé využité
lůžko a den je nákladem ubytovatele a ten není oprávněn ho požadovat po hostovi. Zde platí ovšem odlišné úlevy, např. pro školy
v přírodě nebo charitativní činnost.
V případě nejasností nebo dotazů k vybírání místních poplatků se
můžete kdykoliv obrátit na paní Hanu Jiroušovou, správce místních
poplatků, e-mail: poplatky@mesto-rokytnice.cz.
Dále upozorňujeme, že ubytovací knihy se předkládají nejpozději
do 30. dubna 2019.

 Termín:
středa 15. května a neděle 19. května 2019
 Provozní doba: vždy od 13:00 do 18:00 hodin
Zároveň upozorňujeme občany, že bezplatné odkládání se netýká
stavebního odpadu a pneumatik.
Poznámka:
Tento termín se týká výhradně nebezpečných odpadů (barvy, laky, oleje, kyseliny, pesticidy, léčiva, obaly po těchto látkách apod.),
pro velkoobjemový odpad využijte KARTU OBČANA v jiném
termínu, televize a lednice lze odkládat celoročně zdarma!

PROSBA OHLEDNĚ SBĚRU PET LAHVÍ
DO ŽLUTÝCH PYTLŮ
 Prosíme všechny, kteří třídí PET lahve do žlutých pytlů, aby do nich
neodkládali jiný plastový odpad, než právě PET lahve.
 Nepatří sem jiné plastové lahve - např. lahve od aviváží, pracích
gelů, kelímky, obaly od šampónů nebo sprchových gelů. Pro ty jsou
určeny pytle „směsný plast“.
 Pokud není komodita správně vytříděna, zvyšují se Městu Rokytnice nad Jizerou náklady spojené s odpadovým hospodářstvím.
Děkujeme za pochopení.

ZNOVUOTEVŘENÍ VĚŽE RADNICE
Od dubna se pro veřejnost opět otevírá věž rokytnické radnice.
V zimním období zde byl instalován vnitřní kamerový systém a nové
osvětlení expozice, která je umístěna v půdních prostorách před vstupem do věže.
Na podzim zde byly umístěny některé historické fotografie Rokytnice nad Jizerou, které byly následně přemístěny do chodeb radnice.
Většina historických fotografií je v současné době k vidění v Muzeu
Starý kravín ve Františkově, a to až do Velikonoc. Následně bude část
těchto fotografií přemístěna opět do půdní expozice před vstup do
věže. K úplné obnově expozice a dodělání dalších prací tedy dojde až
v průběhu dubna.
Otevírací doba věže je následující:
úterý		
středa		
čtvrtek
pátek		
sobota

Pronájem řadové zděné garáže
v Horní Rokytnici nad Jizerou.
Garáž je umístěna nad náměstím,
poblíž lékárny – Manhattan.
Garáž má plochu 20 m2 a má el. osvětlení.
Volná ihned. Cena 1.750,- Kč / měsíc.
Tel.: +420 777 278 377

9.00 – 14.00 hodin
9.00 – 16.30 hodin
9.00 – 14.00 hodin
9.00 – 14.00 hodin
9.00 – 12.00 hodin

Vstup do věže je zpoplatněn a výše vstupného činí 40,- Kč na osobu. Vstupné je vybíráno pomocí mincovního automatu umístěného
u vstupu do půdních prostor radnice. Držitelé karty hosta Rokytnice PLUS a držitelé karty občana mají vstup zdarma. K tomu je ale
třeba vyzvednout si v městském informačním centru žeton, který lze
následně použít v mincovním automatu. Vstup je omezen max. pro
10 osob.
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ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2019
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 27. 2. 2019 schválilo rozpočet města na rok 2019. Podrobný rozpočet je kdykoliv
v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě nebo na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz (Rozpočet města a PO), dále pak
v aplikaci Rozklikávací rozpočet města.

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z nemovitosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů PO za obec
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Správní poplatky
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

VÝDAJE
9.500.000
210.000
800.000
5.240.000
7.500.000
19.000.000
1.288.390
2.000
1.000
260.000
2.130.000

Poplatek ze psů
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatky za povolení k vjezdu
Poplatek ze vstupného
Daň z hazardních her
Dílní daň z technických her

54.000
2.000.000
140.000
1.000.000
150.000
1.000
350.000
5.000

Neinvestiční dotace ze SR v rámci dotačního vztahu
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Investiční přijaté transfery od obcí

2.541.500
1.000.000
233.695
21.200
500.000
1.100.000

Investiční přijaté transfery od krajů

1.920.000

Správa v lesním hospodářství
Cestovní ruch
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.

480.000
612.000
400.000
644.961
15.000
221.000
70.000
187.500

Správa v lesním hospodářství
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřské školy
Základní škola
Činnosti knihovnické
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního k
 ultur.,
historického povědomí
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování odpadů
Protieroz., protilavin. a protipožár. ochrana
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti související se službami
pro obyvatelstvo
Osobní asistence, pečovatelská služba
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné výdaje z finančních operací
Pojištění
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání z minulých let

Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Osobní asistence, pečovatelská služba
Požární ochrana – dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Finanční vypořádání minulých let

673.000 Ostatní činnosti jinde nezařazené
602.000
98.000
1.520.000
265.000
800.000 Financování:
20.000 Splátky úvěrů
5.000
75.000
1.000
160

Zapojení zůstatku na bankovním účtu
Přijaté úvěry

9.315.350
493.457

CELKEM PŘÍJMY

73.446.213 CELKEM VÝDAJE

496.500
2.199.020
12.401.720
16.650
247.680
95.000
3.185.000
3.307.591
3.996.636
570.636
85.000
150.725
598.000
392.000
611.730
175.000
565.400
2.225.580
139.546
1.238.600
7.244.994
3.470.000
575.000
30.000
1.004.000
280.000
2.200.524
500.000
1.523.038
990.796
2.680.000
13.444.968
65.000
250.000
2.063.583
33
1.284.629

3.141.634

73.446.213

Rozklikávací rozpočet:
Na webových stránkách města zájemci naleznou přístup do aplikace s názvem „Rozklikávací rozpočet“. Zde mohou zájemci sledovat průběžné
plnění schváleného rozpočtu podle jednotlivých paragrafů a položek. Tento rozklikávací rozpočet je aktualizován zpravidla jednou měsíčně.
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KOMPOSTOVÁNÍ V ROKYTNICI NAD JIZEROU
V roce 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky Na Vrších. Zároveň byly v obci
rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou odkládat
bioodpady (zejm. rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad). Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o sběru
a shromažďování rostlinných zbytků.
ROSTLINNÉ ZBYTKY Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD
NA ÚZEMÍ MĚSTA LZE:
a) odkládat do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých částech města, nepřetržitě 24 hodin denně, v období od
15. dubna do 31. října daného kalendářního roku:
 u bytového domu čp. 402 v Dolní Rokytnici,
 odstavná plocha nad Sběrným dvorem v Dolní Rokytnici (naproti
bývalému Solidu)
 u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
 na sídlišti Horní kout (odstavná plocha v horní části sídliště)
 v Horní Rokytnici u odbočky k restauraci U Vocta (u bývalé sběrny papíru)
 na ppč. 1280/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (odstavná plocha areálu Modrá hvězda, naproti fotbalovému hřišti),
b) odkládat do velkoobjemového kontejneru na ppč. 1214/1
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (areál bývalé betonárky), nepřetržitě 24 hodin denně, vždy v období od 1. listopadu daného
kalendářního roku do 14. dubna následujícího kalendářního roku.
CO JE TO BIOODPAD?
Bioodpad je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad, který je zákonem o odpadech definován jako jakýkoliv odpad podléhající rozkladu. Bioodpad je součástí směsného komunálního odpadu, který produkují občané, podíl ve směsném komunálním odpadu se pohybuje
průměrně od 40 do 60 %. Mezi bioodpad patří biologicky rozložitelné
odpady z domácnosti, zahrad a veřejné zeleně obce. Cílem odpadového hospodářství v obcích je vytřídit bioodpad ze směsného komunálního odpadu proto, aby se nedostal na skládku, kde má uvedené
negativní vlivy na životní prostředí a zároveň se využila jeho kvalita,
jako jsou živiny vhodné pro výživu rostlin a organické hmoty pro udržení půdní úrodnosti.
JAKÝ BIOODPAD JE POVOLENO DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT?
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné třídit. Pro produkci kvalitního kompostu, někdy nazývaného zeleného
kompostu, se sbírají následující bioodpady:
 zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny apod.)
 kousky větví a stromů (pořezané, nastříhané, posekané, zpracované štěpkovačem) – o maximálním průměru 6 cm – blíže na
konci článku.
 spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, ohryzky)
 listí, tráva, staré seno, sláma

DO KONTEJNERU JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT!
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu.
Do kontejneru tedy rozhodně nepatří:
 zbytky jídel (tzv. gastro-odpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a také samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné
odpady,
 odpad v igelitových pytlích nebo taškách (odpad je nutné
z tašek vysypat),
 dřevotříska, větve a stromy o průměru nad 3 – 5 cm (blíže
k odkládání větví a dřevin na konci článku).
DŮLEŽITÉ: Kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadů
pouze ze strany fyzických osob (plátců místního poplatku za odpad). Odkládání bioodpadů ze strany fyzických podnikajících osob
a právnických osob je zakázáno.

Je přísně zakázáno odkládat bioodpady
v místě kompostárny na Sachrově hřebenu.
MOŽNOST POUŽITÍ KOMPOSTU:
Upozorňujeme občany města, že mají možnost v případě zájmu
odvézt si a použít kompost – zeminu, který je produkován v rámci
komunitní kompostárny.
Zájemci si mohou kdykoliv samostatně bez předchozího povolení
kompost odvézt, a to přímo z kompostárny.
Zemina je uložena pod kompostárnou Na Vrších, a to směrem ke
komunikaci do Františkova.
Prosíme ovšem, aby zde občané udržovali pořádek a odebírali rozumné množství.
Nabídka se týká pouze fyzických osob, na právnické osoby a podnikající fyzické osoby se nevztahuje.
ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ:
V případě, že budete v rámci venkovních prací potřebovat zlikvidovat větve ze stromů a keřů, máte v rámci nakládání s bioodpadem
organizovaným městem následující možnosti:
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.
Prosíme všechny o udržování pořádku v okolí velkoobjemových
kontejnerů a na sběrném místě na parkovišti pod Penzionem Družba.
Bližší informace podá:
Daniel Skrbek, Drobné služby města Rokytnice nad Jizerou,
tel.: 605 348 466
Děkujeme.
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KOMPOSTOVÁNÍ NA JILEMNICKU
Vážení spoluobčané Jilemnicka,
kompostovací sezóna 2018 je za námi a pomalu se budeme připravovat na tu nadcházející.
Oproti předešlému roku se množství zpracovaného bioodpadu za
celý mikroregion celkově snížilo. Hlavní příčinou je především suchý
rok, kvůli kterému se vyprodukovalo méně hmoty ke kompostování
– tráva, seno… Náklady na kompostování i přes to mírně stouply. Promítla se do toho vyšší cena za pohonné hmoty, zpracování části hmoty z předcházejícího roku (kvůli dlouhodobé nemoci obsluhy) a stále
se zvyšující náklady na opravu techniky. Veškerá vytříděná hmota je
sbírána a svážena společnou technikou a dále je zpracovávána na
šesti kompostárnách, které jsou rozmístěny po mikroregionu. Jedná
se o obce Bukovina u Čisté, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou.
Jako každý rok si dovolíme zmínit, co vše lze do zelených kontejnerů odkládat. Jedná se pouze o biologicky rozložitelný odpad – listí,

ROKYTNICKÝ KRAKONOŠ

I letos se stal chloubou rokytnického Dolního náměstí krásný sněhový Krakonoš. Vytvořili ho Zdeněk Jirouš, Jakub Křelina a Matěj
Neubert. Škoda jen, že nám tento oblíbený cíl mnoha zimních turistů kvůli mírnému počasí poměrně rychle roztál.

Nabízím k dlouhodobému
pronájmu byt 3+1,

seno, trávu, plevelné rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky 2 m). Do nádob prosím neodkládejte zbytky jídel,
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj, jedlé oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny, plasty, sklo, kov a další biologicky
nerozložitelné odpady.
Prosíme Vás o skutečně pečlivé třídění bioodpadu do zelených
kontejnerů. Složky, které nepatří do bioodpadu, způsobují každo
ročně poškození techniky, která bioodpad zpracovává. Náklady na
opravu techniky způsobené špatným tříděním se neustále zvyšují
a přesahují již sto tisíc korun! Kompost si stále drží certifikaci, kterou
získal již v roce 2015, a tak může každý občan Jilemnicka – svazku obcí
tento produkt od zpracovatele získat zdarma. Stačí pouze kontaktovat obecní či městský úřad příslušné kompostárny a domluvit se na
odběru hotového kompostu.
Za Jilemnicko – svazek obcí
Ing. Štěpánka Machová

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2015 – 2019
Uteklo to jako voda a jsou za námi čtyři zimní sezóny, po které
naše společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zajišťovala
smluvně zimní údržbu místních komunikací v Rokytnici nad Jizerou.
O této činnosti se dá bezpochyby říci, že to není vždy procházka
pověstným růžovým sadem. Naopak, i sebemenší nedostatek a zádrhel se velmi rychle projeví. Opravdu to nebylo vždy jednoduché,
ale díky týmu zkušených spolupracovníků se ve většině případů
podařilo překonat i ty největší nesnáze. Problémů nám uplynulé
čtyři zimy připravily několik, například letošní lednovou vydatnou
sněhovou nadílku.
Poděkování za dobrou práci tedy náleží mým spolupracovníkům z AVE CZ – jmenovitě Jiřímu Polákovi, Petru Štěpánkovi, Luďku Hartychovi, Vlastimilu Veisovi a Tomášovi Jeníkovi. Dále pak
děkuji našim externím spolupracovníkům, a to Jiřímu Zuzánkovi
– ROTES s.r.o., Josefu Josífkovi – Františkov a Miroslavu Nesvadbovi
– ZEMEX s.r.o.
Velký kus práce samozřejmě odvedl dispečer zimní údržby David Srp, který musel vždy vyhodnotit danou situaci, rychle rozhodnout a věřte, že to mnohdy není jednoduché.
Samozřejmě nemohu zapomenout poděkovat zaměstnancům
Drobných služeb města, kteří se podíleli nemalou částí na zimní
údržbě, a spolupráce s nimi byla vždy velmi dobrá.
V neposlední řadě děkuji občanům města, kteří měli pochopení, že technika, která prováděla zimní údržbu, nemůže být v danou
chvíli všude.
Děkuji a přeji všem krásné a pohodové jaro.
za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pavel Slavík

Horní Rokytnice 538.
Cena dohodou. Volný ihned.
Informace na tel.: 604 922 899

PROVOZNÍ DOBA

Městského informačního centra
DUBEN, KVĚTEN
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PONDĚLÍ

ZAVŘENO

ÚTERÝ – PÁTEK

9:00 – 12:00

SOBOTA

9:00 – 13:00

NEDĚLE

ZAVŘENO

13:00 – 17:00

Zdravoš Péče
Dopis veřejnosti
Poslání a cíle pečovatelské služby
Jsme komunitní pečovatelská služba a zároveň Domácí zdravotní ošetřovatelská péče,
poskytující péči lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují
pomoc jiné osoby.
Pečovatelská služba je tu proto, aby se
postarala o nutnou pomoc v domácnosti,
zajistila stravu a pomohla s osobní hygienou.
Tím uživateli umožňujeme udržet kvalitu života a co nejdéle žít doma ve vlastním přirozeném prostředí, protože doma je doma i na
horách.
Úzce spolupracujeme s Domácí zdravotní péčí na základě doporučení praktickým lékařem a s Domovem důchodců
v Rokytnici nad Jizerou.
Uživatelé pečovatelské služby jsou:
Osoby mající trvalé bydliště v obcích
Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad
Jizerou, Vysoké nad Jizerou a Roprachtice. Služba je určena zejména pro tyto
skupiny:
 senioři nad 65 let věku, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením
 zdravotně postižení, kterým byl přiznán
invalidní důchod
 senioři se stařeckou demencí v počátečním stadiu, pokud je neomezuje v soběstačnosti a jsou schopni soužití s jinými
osobami

 senioři a zdravotně postižení a s částečným smyslovým postižením
Další uživatelé:
 občané žijící v katastru výše uvedených
měst, kteří nejsou příjemci starobního
ani plného invalidního důchodu, avšak
žijí osaměle a z důvodu přechodného
zhoršení zdravotního stavu nejsou
schopni postarat se o svoji osobu nebo
domácnost a potřebují pečovatelské
úkony. V tomto případě je možnost
využívat službu na přechodnou dobu.
Poučení pro zájemce o službu
Zdravotní ošetřovatelské péče

 zájemce nesplňuje podmínku danou zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění
v ust. § 40, podmiňující poskytování pečovatelské služby, sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
(s výjimkou přechodného zhoršení)
Vše záleží na individuálních možnostech,
dohodě s klienty a kapacitě služby.
Pečovatelská služba se snaží pracovat všude
tam, kde jí je potřeba.
Informace:
Zdroje financování pečovatelské služby
ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.:

Tuto službu je možno získat výhradně na
doporučení praktického lékaře, poskytujeme sesterské zdravotnické úkony, jako je
aplikace injekcí, převazy, odběry, pohybová
léčba a reedukace nemocného apod. Ošetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami
podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
Komu služby neposkytujeme:
 zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 zájemce o službu může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe a okolí pro akutní nebo
nestabilizovanou duševní nemoc nebo
závislost a chování osoby by ohrožovalo
bezpečnost pracovníka

 Krajský úřad Libereckého kraje z finan
čních prostředků MPSV formou dotace
 dotace od města i obcí, kteří přispívají na
své obyvatele formou dotace na základě
veřejnoprávních smluv
 spolupracujeme s městy Rokytnice nad
Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Vysoké nad
Jizerou a Roprachtice
Budeme rádi, když nás na potřebné lidi
odkážete. Ozvěte se nám a my vám rádi pomůžeme!
Jana Černá, jednatel firmy
Mob.: 603 319 566
E-mail: cerny@rokytnice.com
www.cerna-domacipece.cz

Touto cestou chci poděkovat firmě Zdravoš Péče, Janě Černé a spol. za pomoc a příkladnou péči o mou
nemocnou matku, která je nyní umístěna v Domově důchodců.

za rodinu Šír Miloslav

Mezi obyvateli Rokytnice nad Jizerou n
 ajdeme
přes 10 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá
nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných
finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi,
které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům
pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené
s léčbou – například častou dopravu do nemocnice,
doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické
pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl
odevzdává potřebným rodinám do posledního
haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů.
Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na
www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského
účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky
více než 3 400 rodin.

„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodinám,
ze Semilska pochází 36 z nich. Dárců, Dobrých
andělů, u vás najdeme přes 10. Děkujeme všem,
kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý
den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže
vykouzlit úsměv na tváři“, vzkazuje čtenářům Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
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Policie informuje
Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku
v územní části města Rokytnice nad Jizerou za rok 2018
V průběhu kalendářního roku 2018 bylo
v územní části města Rokytnice nad Jizerou
policií ČR vyhledáno nebo občany oznámeno
celkem 35 trestných činů. Evidovaná trestná
činnost je různorodá. V celkovém množství
trestných činů jsou za rok 2018 evidovány
trestné činy ohrožení pod vlivem návykové
látky, tedy řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojů nebo pod vlivem
omamných a psychotropních látek, kterých
bylo za rok 2018 evidováno celkem šest. Dalším druhem evidované kriminality jsou pak
trestné činy krádeží, které za shora uvedené
období zdejší oddělení šetřilo celkem v osmi
případech. Jednalo se zejména o krádeže
vloupáním do rekreačních objektů a provozoven. Dalším druhem evidované kriminality
pak jsou trestné činy po linii autokriminality,
kdy za shora uvedené období evidujeme jednu krádež motorového vozidla, ve druhém
případě se jednalo o neoprávněné užívání
motorového vozidla. V kalendářním roce
2018 pak registrujeme poměrně zvýšený
nárůst v oblasti trestných činů tzv. ublížení
na zdraví z nedbalosti, spočívající ve srážce
lyžařů ve skiareálech v teritoriu území města Rokytnice nad Jizerou, kdy za uvedené
období evidujeme celkem tři případy těchto srážek. Tímto si dovolujeme apelovat
na všechny lyžaře, aby se na lyžích chovali
ohleduplně a dodržovali pravidla FIS, ČSN
018027 (10 pravidel FIS), neboť srážek lyžařů a snowboardistů skutečně přibývá. K této
problematice pouze dodáváme, že jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti jsou evidovány skutečně jen ty závažné případy, kdy
poškozený utrpěl závažnou újmu na zdraví.
Faktický počet srážek jde ale do desítek případů. Z hlediska dalších druhů trestné činnosti byl zdejším oddělením dále prověřován
jeden případ nebezpečného vyhrožování,
jeden případ šíření pornografie a jeden případ ublížení na zdraví, kdy poškozený utrpěl
újmu na zdraví při rvačce. Ve spolupráci se
skupinou dopravních nehod Dopravního
inspektorátu Semily byly dále zpracovány
celkem čtyři dopravní nehody s následkem
ublížení na zdraví. Závěrem k oblasti trestných činů dodáváme, že drtivou většinu se
příslušníkům zdejšího oddělení, z části pak

též ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování v Semilech, podařilo objasnit. V některých případech pak k objasnění
tohoto druhu protiprávního jednání přispěli
i občané města.
Na úseku přestupkového jednání bylo
na zdejší součásti Policie ČR v kal. roce 2018
evidováno celkem 280 přestupků. Z tohoto
celkového množství pak nejčastějším druhem přestupkového jednání jsou přestupky
na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, kterých za shora uvedené období
evidujeme celkem 165. U tohoto druhu přestupkového jednání ze strany řidičů dochází
k porušování široké škály ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích
a norem souvisejících s provozem vozidel
na pozemních komunikacích. Nejčastějšími
případy jsou konkrétně řízení vozidla bez
předepsaných dokladů, neplatná technická
kontrola vozidla, rychlost jízdy v obci, telefonování za jízdy, technický stav vozidel a nerozsvícení předepsaného osvětlení vozidla za
jízdy. Drtivá většina tohoto přestupkového
jednání pak byla policisty zdejšího oddělení
řešena příkazním řízením, tj. udělením blokové pokuty na místě. Další skupinu přestupkového jednání pak tvoří přestupky proti
majetku, kterých bylo za rok 2018 evidováno
celkem 25. Zde dochází hlavně k drobným
krádežím, kde škoda či způsob spáchání nenaplní skutkovou podstatu trestného činu.
Dále jsou evidovány případy rušení nočního
klidu, přestupky proti občanskému soužití
s napadením a drobné ublížení na zdraví, jakož i výtržnosti.
Z hlediska policejní činnosti zůstávají nejvíce problémovými místy v Rokytnici nad
Jizerou provozovny s noční otevírací dobou.
Zejména jde o provozovny, které jsou v provozu do časných ranních hodin. Jejich návštěvníci ruší noční klid, poškozují majetek, ať
už městský či soukromý, a páchají i největší
podíl přestupků proti občanskému soužití.
Často pak spojených s napadením a výtržnostmi, ke kterým dochází ve většině případů
ve venkovních prostorách před těmito podniky. V této oblasti by z hlediska prevence

postačovalo umístění kamerových systémů
zejména před těmito provozovnami, které by
současně mohly výrazně přispět k objasňování protiprávního jednání, ke kterému zde
dochází. Naopak velmi kladně lze zhodnotit
kamerový systém města, který jistě není dokonalý, ale i tak výrazně přispívá k objasňování trestných činů a přestupků v místech,
která kamery snímají. Výrazné zlepšení bylo
policisty zaznamenáno v osvětlení města veřejným osvětlením, kde nejen komunikace
a náměstí, ale i obytné části, jsou osvětleny
dostatečně.
Závěrem zprávy o bezpečnostní situaci si
touto cestou dovolujeme poděkovat za příkladnou spolupráci s orgány místní samosprávy v čele se starostou města Ing. Matyášem. Dále děkujeme též strážníkům Městské
policie Rokytnice nad Jizerou, kteří velkou
měrou přispěli k objasnění některých druhů
protiprávního jednání.
V neposlední řadě pak děkujeme za bezvadnou a příkladnou spolupráci též místním
organizacím a spolkům v čele se sborem
dobrovolných hasičů, vedení a učitelskému
sboru Základní školy v Rokytnici nad Jizerou
a dále všem spoluobčanům, kteří nemalou
měrou a všímavostí přispěli k objasnění části
protiprávního jednání páchaného na území
města. Pevně věříme, že spolupráce s vyjmenovanými subjekty bude nadále pokračovat
i v nadcházejícím období a společně uděláme
vše pro to, aby se občané města a návštěvníci tohoto krásného kraje cítili bezpečně.
Územně odpovědní policisté
OOP Rokytnice nad Jizerou:
Inspektor prap. Karel Kučera
Inspektor prap. Radek Novák
Inspektor prap. Roman Zelinka
Vrchní asistent pprap. Lukáš Skalský
Schválil:
Komisař npor. Bc. Josef Šelep
Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR
Rokytnice nad Jizerou

Poděkování

Poděkování

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Rokytnice nad Jizerou by
chtěl touto cestou PODĚKOVAT všem, kteří věnovali věcné dary
do soutěže o ceny v rámci Hasičského plesu nebo přispěli jakoukoliv
částkou na činnost sboru při předávání pozvánek na ples. Tyto prostředky budou použity na nákup vybavení pro výjezdovou jednotku,
na financování činnosti kroužku mladých hasičů a na činnost sboru.
Děkujeme.

Dovolte mi touto cestou poděkovat členům Horské služby
Krkonoše z okrsku Rokytnice nad Jizerou za velkou pomoc při
mimořádných událostech, které naše jednotka musela řešit v uplynulém období. Jednalo se o nahlášený požár chaty dne 22. 1. 2019
v 19:05 hodin v blízkosti vleků Kaprun a další událost, která byla nahlášena 23. 2. ve 23:58 hodin, a to požár chaty na Studenově. V obou
případech jsme požádali HS o pomoc při dopravě zasahujících hasičů a jejich výstroje a výzbroje potřebných pro zásah na místě udá-
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losti. Vždy bylo přistavení techniky v krátkém časovém úseku, a tím
jsme se mohli dostat k místu události bez větších časových prodlev.
V prvním případě šlo naštěstí o planý poplach. Ve druhém případě
se však jednalo o požár trámu a stropu u komína a šlo o minuty, aby
nedošlo k velkým škodám na majetku.
Spolupráci naší výjezdové jednotky a členů HS z okrsku Rokytnice
nad Jizerou považuji za velmi důležitou, a to nejen v případech pomoci při dopravě v zimním období do míst nedostupných pro naši
techniku, ale i při výjezdech s AED (automatický externí defibrilátor),
u kterých se potkáváme.
Určitě také musím poděkovat zaměstnancům Spartak Rokytnice a.s.
- areál Horní Domky, kteří nám také poskytli svoji techniku při první
události dne 22. 1. a vedoucímu školicího střediska PČR v Rokytnici
nad Jizerou, který povolil zapůjčení techniky pro dopravu hasičů ve
druhém případě.
Děkujeme.
za JSDHO Rokytnice nad Jizerou
Pavel Slavík - velitel jednotky

Poděkování
Vážení členové jednotky dobrovolných hasičů,
rádi bychom touto cestou poděkovali Vám a Vaším prostřednictvím
i členům horské služby za činnost, kterou jste přispěli k likvidaci požáru roubené chalupy – Studenov č. p. 25 v noci z 23. 2. 2019 na
24. 2. 2019.
Neváhali jste a ihned jste reagovali na žádost o pomoc, když nás postihla tato mimořádná událost. Velice si vážíme Vaší záslužné práce,
kterou vykonáváte ve prospěch druhých a pomáháte při záchraně
lidských životů i majetků. Uvědomujeme si, že tuto činnost vykonáváte i ve svém volném čase na úkor svých rodin a bez ohledu na
denní dobu.
S úctou, obdivem a hlubokým respektem
Zdeněk Křováček s rodinou

Zima a léto v Rokytnici, zpráva ze skiareálu
Zimní lyžařská sezóna 2018/2019 v Rokytnici skončila v neděli
31. března a můžeme směle říci, že byla úspěšná …
Zahájení, délka, ukončení, zhodnocení
První sjezdovky ve Skiareálu Horní Domky na svazích Lysé hory
byly otevřeny v pátek 21. prosince 2018. O pět dnů později, ve středu
26. prosince, byla otevřena zbývající část areálu Horní Domky včetně
oblíbené červené sjezdovky FIS. Ve stejný den byl zahájen také provoz
vleků Spartak Rokytnice, a.s. na Studenově.
Sezóna ve Skiareálu Horní Domky trvala 101 dnů a až do posledního dne provozu skýtaly sjezdovky na Lysé hoře skvělé podmínky. Nejvíce nás v uplynulé sezóně potrápil silný vítr. Od prosince do března
jsme zaznamenali 13 dnů, kdy byla lanová dráha na Lysou horu mimo
provoz v důsledku silného větru. Přesto lze říci, že Lysá hora zažila
jednu z nejlepších zimních sezón za posledních několik let.
Nebývale dlouhou sezónu zaznamenal také rodinný areál na
 tudenově, který byl s jednodenní pauzou v provozu od 26. 12. 2018
S
do 17. 3. 2019. Z důvodu zhoršených sněhových podmínek byl v průběhu sezóny uzavřen pouze na jediný den, a to 2. ledna 2019. Následná štědrá sněhová nadílka zajistila znovuotevření studenovských
sjezdovek. S tímto jednodenním výpadkem trval provoz vleků Spartaku Rokytnice, a.s. na Studenově plných 81 dnů, což je za poslední
sledovaná období nejdelší doba provozu.
Návštěvnost střediska byla dle našich zdrojů srovnatelná s předchozí lyžařskou sezónou. Menší propad návštěvnosti jsme zaznamenali ve druhé polovině února, kdy počet lyžařů klesl i přes to, že
ve většině přilehlých regionů stále trvaly jarní prázdniny. Vzhledem
k tomu, že se s podobným problémem potýkala i další velká lyžařská střediska, přičítáme tuto skutečnost zejména rostoucímu zájmu
o zimní zahraniční dovolené ze strany českých lyžařů. Dá se očekávat,
že čeští lyžaři budou i v budoucnu o jarních prázdninách vyrážet za
lyžařskými zážitky do zahraničí, budeme proto hledat cesty, jak se tomuto trendu co nejlépe přizpůsobit …
Okrajově bychom rádi zmínili i další dvě úskalí, s nimiž jsme se potýkali v rámci uplynulé lyžařské sezóny.
První z nich se týkalo změny zákona o odvodu DPH, kdy lanové
dráhy oproti vlekům jsou od 1. 2. 2019 v jiném pásmu odvodu. V souvislosti s touto změnou jsme byli nuceni přijmout okamžitá nutná
opatření a uprostřed sezóny došlo k přerušení prodeje vícedenních

a bodových jízdenek platných v rámci Skiregionu. Problematikou společných jízdenek se budeme nadále zabývat, avšak v současné situaci
nemůžeme garantovat obnovení původní nabídky společných skipasů. Budeme však hledat cestu, abychom tuto nabídku v rámci Skiregionu obnovili.
Dalším nepříjemným překvapením v průběhu sezóny bylo pro nás
zjištění, že dochází ve velké míře ke zneužívání vícedenních skipasů
ze strany návštěvníků. Jak stojí v přepravním řádu Spartak Rokytnice, a.s., veškeré jízdenky s výjimkou zrušených „bodovek“, jsou nepřenosné. To však někteří návštěvníci areálu nerespektují a zakoupené
vícedenní skipasy si v rámci pobytu v Rokytnici půjčují mezi sebou.
Mnoho případů zneužívání skipasů tímto způsobem bylo bohužel
zjištěno i u jmenovitých sezónních jízdenek. Pro společnost Spartak
Rokytnice, a.s. znamenají tyto praktiky finanční ztrátu, a i proto přecházíme na jiný odbavovací systém, který takovéto podvodné jednání
za strany jednotlivců i skupin naprosto eliminuje. Nový odbavovací
systém Axess provádí kontrolu automaticky na základě fotogrammetrie každého jedince. Pokud se při průchodu turnikety projeví rozdíl
oproti původně zaznamenaným datům, systém skipas automaticky
zablokuje. Prosíme tímto ubytovatele, aby na riziko blokování skipasů
v důsledku zneužití důrazně upozorňovali své hosty.
Když pomineme výše zmíněné nepříjemnosti, hodnotíme uplynulou sezónu jako vydařenou a je naším přáním, aby každá další byla
přinejmenším taková. Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se spolu s Vámi na letní sezónu v Rokytnici!
A jaké jsou plány na letní provoz?
V souvislosti s přechodem na nový odbavovací systém, který budeme instalovat v nadcházejících týdnech, porušíme v letošním roce
tradici květnových prodloužených víkendů a zahájíme letní turistickou
sezónu 2019 až červnovými víkendy. V červenci a v srpnu bude lanovka a Bikepark Rock-it-nice v provozu denně, v září pak přejdeme
znovu na víkendový provoz. Tradičně plánujeme spuštění lanovky na
Lysou horu v režimu okružních jízd v rámci podzimní Svatomichaelské
pouti. Více informací o letním provozu uveřejníme v dohledné době
na webu skiroky.cz.
Přejeme všem pohodové jaro!
Tým Spartak Rokytnice, a.s.

11

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

ZZS LK: Za rok 2018 přes 61 tisíc výjezdů, přes 250 tisíc telefonátů
Zdravotničtí záchranáři Libereckého kraje měli v loňském roce napilno. Počet lidí,
kteří potřebovali pomoc zdravotníků, oproti
předchozím letům opět narostl. Celkem záchranáři za rok 2018 evidují 61 419 výjezdů.
A rušno bylo i v operačním středisku – dispečeři vyřídili přes 250 tisíc hovorů.
Oproti roku 2017 se počet výjezdů zvýšil
téměř o čtyři tisíce, počet telefonátů vzrostl
ještě více. A protože přibylo zejména nočních, zdravotnický dispečink byl nucen posílit
noční směnu. „Bohužel čím dál častěji suplujeme nefunkční systém zdravotní péče, kdy
lidé obcházejí svého praktického lékaře nebo
se k němu nemohou dostat. K některým samozřejmě vyjíždíme, některým se snažíme
pomoci alespoň po telefonu – uklidnit je,
poradit, co dělat“, vysvětluje ředitel ZZS LK
Luděk Kramář. V této souvislosti upozorňuje

i na to, že zhruba 70 procent z celkového počtu výjezdů je v takzvané naléhavosti tři, což
znamená, že nespěchají, neboť pacient není
v přímém ohrožení života. Záchranná služba
ale podle platné legislativy vyjet musí. „Když
odhlédneme od faktu, že záchranáři mohou
v kritické době chybět jinde, je dobré zmínit,
že v průměru nás každý výjezd stojí necelé
4.000 korun. Pokud je používáme na výjezdy, které z medicínského hlediska nejsou
nezbytné, samozřejmě nám chybějí jinde“,
říká. A zbytné výjezdy samozřejmě demotivují i samotné záchranáře.
Přibylo ale i výjezdů, které opravdu zachraňují lidské životy. Jen k dopravním nehodám
záchranáři vyjížděli 2503×, k úrazům 11 729×.
A výrazně se zvýšil i počet výjezdů k cévním
mozkovým příhodám a k akutním infarktům
myokardu. U cévních mozkových příhod se

oproti předchozímu roku zvýšil o více než 200
(v roce 2017 jich záchranáři řešili 1215, v roce
2018 již 1439), u infarktů byl nárůst ještě větší – z předloňských 915 se jejich počet v roce
2018 vyšplhal na 1281. Vrtulník se záchranáři
loni k pacientům vzlétl 555×.
Relativně stabilní je počet výjezdů k dětem, respektive k pacientům mladším než
18 let. Loni jich zdravotničtí záchranáři ošetřili 5 224, o rok dříve jich bylo 5 197. Celkový
skok ve statistice je tedy zejména u lidí starších – loni k jejich ošetření záchranáři vyjeli
56 195× (v roce 2017 ZZS LK v této kategorii
zaznamenala „pouhých“ 53 553 výjezdů).
Lékaři a záchranáři k pacientům v Libereckém kraji nepřetržitě vyjíždějí ze čtrnácti základen, každý den je ve službě celkem 32 výjezdových skupin.

V Jizerských horách může ve spolupráci se ZZS LK podávat analgetika i Horská služba
Horská služba Jizerské hory ve spolupráci
se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje začala letos v zimě jako první
v České republice podávat zraněným léky na
tlumení bolesti. Pacientům, kteří jsou pro záchranáře v těžko dostupném terénu, tak mohou horští záchranáři účinně zmírnit bolest
ještě před příjezdem zdravotníků. Podávání
léku a proškolení členů horské služby probíhá pod vedením lékařky HS a ZZS LK Lucie
Langové.
„Tento lék slouží k tlumení bolesti a pro
svůj způsob podání formou inhalace a pro
rychlý a efektivní nástup účinku je pro kolegy
z horské služby ideálním pomocníkem“, říká
Langová. Vysvětluje, že pro pacienty se jedná
o revoluční novinku, která zkracuje mnohdy
zbytečně dlouhou dobu trávenou v bolestech.
„Pokud se postižený zraní v oblasti, kam se
záchranáři nemohou sanitními vozy dostat,
což se u běžkařů či cyklistů stává poměrně
často, musí členové horské služby volit jinou
variantu přístupu k místu nehody, nejčastěji
na lyžích, skútrech nebo pěšky. V případě, že
měl zraněný takové bolesti, které znemožnily
jeho vyproštění a manipulaci s ním, nezbývalo, než přivézt na místo lékaře nebo záchranáře, který mu mohl podat tišící léky, což ale
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zásah prodloužilo až o několik desítek minut.
„Potřebujeme-li vyprostit z nepřístupného
horského terénu například člověka se zlomenou končetinou, kdy se bolest při manipulaci
zvyšuje i sebemenším pohybem úlomků kostí, je to téměř nadlidský
úkol. Nikdo nechce jinému působit bolest“, vysvětluje náčelník Horské
služby Jizerské hory René
Mašín.
Podat lék zraněnému
ovšem nemůže nikdo
bez patřičného proškolení, které vede právě Lucie
Langová. „Je třeba, aby
členové horské služby
uměli rozlišit případy, kdy
je podání léku vhodné
a kdy je naopak lépe vyčkat na zdravotnickou záchrannou službu. Pacient
musí vnímat a komunikovat, musí být oběhově
stabilní a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky. Stejně tak nesmí mít vážné onemocnění jater nebo ledvin“, zdůrazňuje Langová. Dodává, že se inspirovala zkušenostmi zahraničních kolegů pracujících ve

vysokohorských oblastech, kde se tento lék
úspěšně používá již několik let.
A proč je jeho zavedení tak důležité právě
v Jizerských horách? Zejména proto, že právě ony jsou českým rájem běžkařů a cyklistů.
Tito sportovci se velmi
často dostávají daleko
od cest přístupných sanitním vozům, navíc bývají většinou oblečení poměrně nalehko. Pokud
zůstanou zranění ležet
někde v terénu či ve sněhu, dochází u nich velmi
rychle k prochladnutí
a s tím spojeným závažným zdravotním komplikacím, které mohou vést
až k ohrožení života. Zde
je cílem co nejrychlejší
předání pacienta zdravotníkům a tedy i včasné
umožnění manipulace
a transportu pacienta,
což bez tlumení bolesti zraněného někdy
není možné. Proto jsme za možnost podání
analgetik horskou službou velmi vděčni“, dodává Langová.

MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
Začátek jara v MŠ Dolní Rokytnice
 Rys ostrovid – Rýša (3. 2. 2019)
Na podzim k nám do školky přišel na besedu Rýša. Děti se o něm
dozvěděly plno zajímavých věcí. Už víme, že je vzácný a je důležité ho
v našich horách chránit. A tak děti namalovaly obrázek, který jsme
poslali na nadační tematickou výstavu pro ochranu rysů v České republice do Restaurant & Cafe Republika v Chomutově.
Rýša - jak pozoruje okolí za kamenem: třída Berušky - společný výkres: na výstavě v Chomutově

Děti také zažily výbuch sopky, vyrobily si dinosauří vejce a zvládaly
ještě spoustu doprovodných aktivit, například v podobě pohybových
her. Završením projektu je tato výstava s názvem Krajina gigantů.

 Pašeráci – jarmarku na náměstí jsme se letos účastnili v dobových kostýmech (15. 2. 2019)

 Sportovní olympiáda mateřských škol – IV. ročník
(6. 2. 2019)
 letos se stala pořadatelem naše školka
 naši školku zastupovala třída Draků (soutěž se organizuje pro nejstarší děti z mateřských škol)

 Začíná nám Škola sportu – 1. lekce (18. 2. 2019)
 Screeningové vyšetření očí (12. 3. 2019)
Doktor Očko ve školce: paní Mgr. Martina Hamplová a MUDr. Helena Štrofová zkontrolovaly dětem oči.
Každý rok mají rodiče v naší mateřské škole možnost využít screeningové vyšetření očí (chceme upozornit, že stejné vyšetření nabízí firma, která nemá platné oprávnění poskytovat toto odborné vyšetření).

 Pečeme koláčky a připravujeme masky na zítřejší
MASOPUSTNÍ průvod (12. 3. 2019)
 PROJEKT PO STOPÁCH DINOSAURŮ (4. 2. – 8. 2. 2019)
Tento týden se ve třídě Dráčků nesl v duchu dinosaurů. Toto téma
bylo do třídního vzdělávacího plánu zařazeno na přání dětí. Povídali
jsme si o tom, jak v dávných dobách dinosauři žili, čím se stravovali,
kde přebývali, jaké rostliny a stromy v té době rostly a jakou podobu
měla Země.

 Loučíme se s PANÍ ZIMOU (13. 3. 2019)
Paní Zimu jsme vynesli ze školky – zazpívali jí pár jarních písniček.
Veselý průvod masek zamířil s poděkováním za vlekaři. A pak nás už
čekalo milé překvapení v Roky baru v podobě výborné pizzy.

 DINOPARK – tradiční zakončení zimního programu
(19. 3. 2019)
I tentokrát jsme si dobrodružný výlet užili. Návštěva Dinoparku je
vždy sázka na jistotu. Dráčci si zde měli možnost upevnit své nabyté
vědomosti ze zimního projektu.

 Pat a Mat: Zimní radovánky (21. 3. 2019)
Město pro nás uspořádalo pohádku – kino v KD.

 DEN VODY (22. 3. 2019)
Na to, že je voda vzácná, pitné vody je stále méně a je důležité s ní
šetřit, upozorňujeme děti průběžně během celého roku. Děti samy
přicházejí na to, jak a kdy můžeme vodou šetřit. „VODĚ“ se hodně věnujeme v tématu Jarní tání. (Téma vody se objevuje ve výtvarné podobě, písních, básních i přímém pozorování v přírodě na vycházkách).
V den D jsme si všichni oblékli modrá trička – symbol čisté vody
a v kruhu přátelství jsme si připili všichni na zdraví, štěstí, lásku, sílu
a radost (byly to pojmy, které si vybraly děti).
Děti si z domova přinesly své oblíbené hračky a knihy o dinosaurech, díky kterým jsme mohli určovat jejich druhy. Z dětí se na chvíli
stali paleontologové, kteří zkoumali a skládali kostry dinosaurů. Dalším poznávacím znamením pro správné určení druhu byly otisky dinosauřích stop v modelíně.

Od ledna u nás pracuje na pozici školního asistenta paní Mgr. Magdaléna Šírová – přítomnost asistenta nám umožňuje zvýšit komfort
výchovné péče a úroveň vzdělávání předškolních dětí.
Můžete nás navštívit na našich stránkách: www.msdolnirokytnice.cz.
Krásné jaro Vám všem přejí děti a kolektiv zaměstnanců
MŠ Dolní Rokytnice.
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DDM Pod Střechou
Zprávy z DDM
Zápis do MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou:
www.msdolnirokytnice.cz
Zápis se koná v průběhu:
dubna – června pro děti od 2 do 5 let
Zápis pro povinnou předškolní docházku: 2. 5. 2019 (děti od
pěti let, které ještě nenavštěvují MŠ). Předškoláci jsou připravováni do ZŠ s individuálním přístupem – klademe důraz na komplexní rozvoj osobnosti dítěte – vzdělávání probíhá formou
didaktických her.
 školka rodinného typu se sportovně turistickým
zaměřením
 školka má 3 oddělení – naším cílem bylo vytvořit dětem
barevnou školku (ve spolupráci s Ing. arch. Mertlíkem třídy
byly zařízeny nábytkem, který vytváří hrací koutky
Velkou výhodou MŠ je rozlehlá zahrada, která obklopuje
budovu a zajišťuje dětem klidné místo na hry.

I na jaře si pro vás DDM připravil spoustu akcí. V loňském roce jsme získali grant
Podpora volnočasových aktivit v DDM Pod
Střechou, a jak jste si již možná všimli, projevilo se to i na nabídce akcí.
Od letošního ledna jsme v rámci tohoto
grantu začali pořádat KOS (komunitně –
osvětová setkání), máme jich připraveno více než desítku, v průběhu
roku 2018 a 2019 se můžete těšit na setkání u nejrůznějších témat.
Zatím jsme se sešli nad sbírkou paní Hajné, která nám ukázala skvosty
plesových sezón našich (pra)babiček, co je to „hygge“ jsme se dozvěděli při povídání o Dánsku, v dubnu máme připraveno setkání s odbornicí na poskytování první pomoci u dětí…
Krom těchto akcí grant využijeme i na podporu nejrůznějších projektů – sportovních i výtvarných, příjemné je, že všechny tyto akce jsou
pro účastníky zdarma.
Kromě akcí mimořádných se samozřejmě setkáme i na akcích tradičních, školní rok uzavřeme opět výstavou prací a sportovní akademií, budeme se na vás těšit i v přírodním divadle na oslavě Dne dětí.

1) Část zahrady slouží pro environmentální výchovu – indiánská
vesnička
2) Dopravní hřiště (kruhový objezd, 4 křižovatky, železniční
přejezd…)
3) Hřiště na kopanou, košíkovou a dopadové plochy jsou
vyrobeny z povrchu 4soft pro měkký dopad.
4) Herní část (2 pískoviště, hrad Kamelot, trampolína…)
5) Klidová část – louka, kde např. v pěkných letních dnech děti
cvičí jógu…

za DDM
Markéta Šmídová

Co nabízíme dětem:














keramickou dílnu s vlastní keramickou pecí
interaktivní tabuli – moderní forma poznávání
vlastní divadelní představení a muzikály
příprava salátů, pomazánek, pečení koláčů a cukroví
turistické výlety, jógu pro děti od 3 do 6 let, atletické dny
lyžařský výcvik a následné lyžování po celou zimu, které bývá
zakončeno v březnu karnevalem na lyžích
10 lekcí sportovní školy, 10 lekcí plavání
Čertovský den, cestu za bábou Podzimnicí,
loučení s PANÍ ZIMOU – průvod masek
Letní karneval, který je přístupný všem rodičům s dětmi ve městě
angličtinu – formou her a písniček v dopoledním zaměstnání
(rodilý mluvčí + učitelka)
mažoretky ve spolupráci s DDM
návštěva divadelních představení, výlety za poznáním: ZOO,
Dinopark, pohádkové hrady a zámky…
logopedie – je zajištěna v MŠ logopedickou asistentkou, paní
učitelky mají roční logopedický kurz, logopedické minimum

 Náš ŠVP plán má název „Putování se sluníčkem za krásami světa“.
 Při výchovně vzdělávací práci využíváme některé prvky
z montessori školy.
 Byli jsme oceněni ve výtvarné soutěži „Malujeme duší“ – téma
Láska.
 Zvítězili jsme v krajské olympiádě MŠ.
 Každoročně spolupracujeme s odborníky na screeningové
vyšetření očních vad dětí z MŠ.
 Spolupracujeme s Domem pečovatelské služby, Domem Senior,
ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZUŠ Jablonec nad Jizerou.
 Propagujeme zdravý životní styl – proto i stravování v MŠ
je v tomto duchu.
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Nabídka pro elektrofirmy
a elektroživnostníky
v regionu!
Máte zájem o zakázku v blízkosti svého sídla?
Preferujete dlouhodobou spolupráci?
Láká Vás možnost trvalého příjmu za své služby?

Nebojíte se výzev?
Jsou-li Vaše odpovědi na předešlé otázky „ANO“,
pak nás neváhejte kontaktovat na telefonu
481 553 167 nebo e-mailu ales.koucky@emba.cz
SPOJTE SE S ÚSPĚŠNÝMI
A ZÍSKEJTE JISTOTU VE SVÉM PODNIKÁNÍ!

EMBA, spol. s r. o. • Paseky nad Jizerou
www.emba.cz

MŠ Horní Rokytnice nad Jizerou
hodobě pozorovaly semena hrachu, která klíčila za různých podmínek – za světla a vlhka,
bez světla, bez vody… Výsledky zaznamenávaly pomocí kresby na arch a následně vyhodnotily, co rostlinkám nejvíce vyhovuje.

S prvními jarními paprsky se hlásíme se
zpravodajstvím ze „žluté školičky“. Měsíce
únor a březen se nesly ve znamení sportu,
masopustu a projektů. Na začátku února

Kromě masopustu patřil únor především
pokusům, které vedla praktikantka Lenka
Blomerová. Děti se díky pokusům seznámily
s pojmy jako hustota látky, filtrace atd. DlouBřezen patřil projektu „Letem světem“.
Navštívili jsme grónskou zem s Eskymáky,
indiány v Americe, černoušky v Africe a Maory u protinožců. Naučili jsme se spoustu
písniček, básniček a tanečků k dané tématice,
vyrobili jsme totem, lapače snů, iglú, namalovali spoustu obrázků, seznámili se s typickými zvířátky a rostlinami… Toto všechno určitě
zúročíme na besídce, kterou připravujeme
pro maminky.
21. 3. jsme ve zdejším kulturním domě navštívili kino „na kolečkách“ a shlédli představení Pat a Mat: Zimní radovánky.
Každé druhé úterý docházíme s předškoláky do Domu dětí na keramiku pod vedením
Lenky Mařasové a některé děti nadále trénují
s lyžařským oddílem…

jsme se společně s několika dalšími školkami semilského okresu zúčastnili již 4. ročníku
Olympiády Školy sportu, který proběhl v naší
sportovní hale. Děti soutěžily v tradičních disciplínách: skok vysoký a daleký, překážková
dráha, hod na cíl a do dálky. Odměnou každému z nich byla medaile a míč. Následně jsme
navázali Školou sportu, která má 7 lekcí a děti
se zde pod vedením profesionálních trenérů
seznamují se základy fotbalu, volejbalu, basketbalu, floorbalu, rozvíjejí svoji rychlost a obratnost.
Únor také patřil masopustu. Povídali jsme
si, co k tomuto období patřilo v dobách dávno minulých, jak vypadal masopustní průvod,
které masky v něm nemohly chybět. Vyrobili
jsme si své vlastní masopustní masky a velkou loutku šaška „Strakatého“ s 365 barevnými tečkami, které mají zajistit, aby byl každý
den šťastný a veselý.

Co nás čeká v nejbližší době:
 5. 4. budeme uklízet Rokytnici v rámci projektu „Ukliďme Česko“.
 15. 4. přivítáme ve školce divadlo s pohádkou „Chytrá horákyně“ a tentýž den odpoledne bude patřit tradičnímu zdobení
vajíček s rodiči.
 27. 4. přivítáme na radnici naše nové občánky.
Krásné jarní dny plné sluníčka přejí dětičky
a kolektiv pracovníků ze „žluté“ školičky.
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Kulturní servis
Rokytnice nad Jizerou a okolí
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 10. 4., 19:00 | Kapitalismus, socialismus, … třetí cesta? –
přednáška Leoše Převrátila, čajovna U Robinsona. Semily.
 11. 4., 17:00 | Jan Nepomuk hrabě Harrach – Ze života českého
kavalíra – přednáška Jana Luštince o jeho nové knize v Městské
knihovně. Semily.
 12. 4. | Tradiční ples na Dvoračkách
 12. 4., 20:00 | Krakonošův bál – ukončení plesové sezóny s živou
hudbou, vstupné: 120,- Kč. Jilemnice.
 12. 4., 21:00 | House of Night vol. 3 – pulzující house párty,
vstupné: 80,- Kč. Semily.
 13. 4., 16:00 | Polívková pohádka – veselá pohádka o ježibabě
Magi, loupežníkovi Bujónovi, strašidlech a kouzelných polévkách,
uvede DS Lipany Vrchlabí, vstupné dobrovolné. Poniklá.
 13. 4., 19:00 | Besídka divadla Lipany 2019 – tentokrát v kulisách hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký, uvede DS Lipany Vrchlabí,
vstupné dobrovolné. Poniklá.
 13. 4., 19:30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho – kultovní
groteska o trablech dr. Burkeho, uvede DS J. J. Kolár Poniklá, v KD,
vstupné: 80,- Kč. Rokytnice nad Jizerou.
 13. 4., 20:00 | Trabantem tam a zase zpátky – dokumentární
road movie, Kino 70. Jilemnice.
 14. 4., 19:00 | Hrdinové – divadelní představení, hrají Petr Kostka,
Jaroslav Satoranský a Miroslav Vladyka, vstupné: 350,- Kč. Semily.
 15. 4., 18:00 | Norsko – cestopisná reportáž Televize Krkonoše
po přírodních krásách i památkách Norska, vstupné dobrovolné,
Kino 70. Jilemnice.
 20. 4., od 11:00 | Jako zabijačka U Mojmíra – tradiční zabijačkové
speciality, dobroty z udírny, domácí koláče. Rokytnice nad Jizerou
- hospoda U Mojmíra.
 20. 4., 19:00 | Velikonoční turnaj – tradiční šipkový turnájek
o ceny, startovné 50,- Kč, podává se velikonoční menu. Penzion
U Zapadlých vlastenců, Paseky nad Jizerou.
 21. 4., 19:30 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – již 18. repríza hudební komedie v podání DS Krakonoš. Vysoké nad Jizerou.
 23. – 26. 4. | Patříme k sobě – festival plný pěveckých, tanečních
a dramatických vystoupení účinkujících s handicapem. Semily.
 25. 4., 17:00 | Jeskyně ve světě i v České republice – přednáška
známého speleologa Vratislava Ouhrabky. Semily.
 26. 4., 19:30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho – kultovní groteska o trablech dr. Burkeho, uvede DS J. J. Kolár Poniklá,
v SD Jilm, vstupné: 100,-/ 80,- Kč. Jilemnice.
 28. 4., 15:00 | Povídání o pejskovi a kočičce – pohádka pro nejmenší, uvede Nezávislé divadlo. Vstupné: 70,- Kč. Jilemnice.
 29. 4., 19:30 | Janáček, Beethoven a Kundera – koncert Jiřího Bárty (violoncello) a Terezie Fialové (klavír) doprovázený citacemi z publikace Milana Kundery „Můj Janáček“. Vstupné: 180,- Kč. Semily.
 30. 4. | Pálení čarodějnic – centrální parkoviště v Rokytnici nad
Jizerou.
 3. 5., 19:30 | Laskonky – příběhy každodenních radostí a starostí, hrají Ivana Jirešová, Jitka Asterová a Daniela Choděrová.
Vstupné: 340,- / 320,- Kč. Jilemnice.
 3. 5., 19:30 | Pokáč – jarní turné pražského písničkáře a textaře,
vstupné: 180,- Kč v předprodeji, 230,- Kč na místě. Semily.
 11. 5., 20:00 | Dymytry - S nadějí Tour 2019 – koncert metalové
kapely, světelná show, vstupné: 390,- Kč v předprodeji, 450,- Kč na
místě. Semily.
 12. 5., 15:00 | Přehlídka dechovek – již 27. ročník tradiční přehlídky, vstupné: 100,- Kč. Semily.
 16. 5., 19:00 | Moc a síla hypnózy – odborná interaktivní přednáška s hypnotizérem Jakubem Kroulíkem, vstupné: 200,- Kč. Jilemnice.
 18. 5. | Májový jarmark – oblíbená akce na Masarykově náměstí
v Jilemnici.
 18. 5. | Podkrkonošský symfonický orchestr – To nejlepší z ruské hudby – Semily.

SDH Rokytnice n. Jiz.
zve všechny občany na

Program
19:30 - 19:45
řazení lampiónového průvodu
u bývalého A - clubu
19:45 - 20:00
lampiónový průvod
20:00
vystoupení mažoretek
z Domu dětí a mládeže Pod Střechou
20:30
zapálení vatry

Občerstvení
a hudba zajištěny.
Tuto akci podporují: Město Rokytnice nad Jizerou, Petr Hásek, Zdeněk Chomanič, Pivovar Rohozec
ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO PŘIPRAVOVANÉ VATRY NENAVÁŽELI ŽÁDNÝ VLASTNÍ ROSTLINNÝ ČI JINÝ ODPAD !!!

 21. 5., 17:00 | Vlastimil Vondruška – zábavná talk show známého
českého historika a spisovatele, v KD, vstupné: 50,- Kč. Rokytnice
nad Jizerou.
 27. 5., 19:00 | Miroslav Donutil - Cestou necestou – zábavná
show populárního herce a baviče. Semily.
 1. 6. | Zahájení sezóny na zubačce – na trati Tanvald – Kořenov
– Harrachov vyjedou zvláštní vlaky s motorovou ozubnicovou lokomotivou. V Kořenově doprovodný program, občerstvení.
 6. 6., 19:30 | Na ostro – anglická komedie na lechtivé téma,
vstupné: 350,- / 330,- Kč. Jilemnice.

Výstavy
 7. 12. 2018 – 26. 5. 2019 | F. L. Rieger - největší semilský rodák
– výstava mapující život a dílo největšího semilského rodáka u příležitosti 200. výročí narození a 115. výročí úmrtí. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 1. 1. – 31. 12. 2019 | Tajemství řemesel našich předků – atmosféra života na Semilsku v minulých staletích. Muzeum a Pojizerská
galerie Semily.
 27. 1. – 1. 5. 2019 | Zima na horách – výstava fotografií Jana Anděla, v přízemí Vlastivědného muzea. Vysoké nad Jizerou.
 1. 2. – 26. 5. 2019 | Vynálezci a šikulové ze Semil a okolí – výstava představuje poprvé na jednom místě nejvýznamnější výrobky
semilských vynálezců. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 22. 2. – 28. 4. 2019 | Luboš Bucek – Obrazy – výstava maleb a grafik k nedožitým 65. narozeninám semilského rodáka a předního
zástupce pojizerské výtvarné scény. Muzeum a Pojizerská galerie
Semily.
 14. 3. – 12. 5. 2019 | Bodysoul – výběr z díla akademické malířky
Zuzany Kadlecové. Výstava vtáhne diváka do prostředí mytologie
a dávných prapočátků vzniku světa a člověka. Státní okresní archiv
v Semilech.
 4. – 30. 4. 2019 | Fotogenické Krkonoše - Fotogeniczne Karkonosze – výstava fotografií českých a polských fotografů, galerie
V Kotelně. Jilemnice.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
Výstava starých fotografií města Rokytnice nad Jizerou je s laskavým svolením Města a vzhledem k velkému zájmu veřejnosti prodloužena do Velikonočního pondělí včetně.

Přijďte se potěšit starými časy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

za kolektiv muzea
Jana Brožová,
Starý kravín o. s., Františkov 63, Tel.: 775 970 180

KONCERT V PASEKÁCH NAD JIZEROU
Stalo se již tradicí, že v průběhu adventu a během májového času
se kaple mistra Jana Husa v Rokytnici nad Jizerou rozezní zpěvem Bohemia Choru a sboru Aurea Rosa z Technické univerzity v Liberci.
Letošní Májový koncert bude výjimečný.

Dne 26. května 2019 v 17 hodin se v kostele sv. Václava v Pasekách nad Jizerou spojí pěvecké sbory univerzity, páter Krzystof Mikuszewski, MS a farář Církve československé husitské Vladimír Hraba
do společného setkání.
Koncert ponese májové poselství a bude se zpívat o lásce. O lásce
partnerské, o lásce mateřské, o lásce k vlasti, o lásce k přírodě, o lásce
k Bohu, o lásce, která pojme všechno dobro, lásku.
Toto společné setkání, tento společný koncert, který svým slovem
otevřou oba duchovní, chce spojovat. Všichni si společně zazpíváme,
zaposlouchat se budete moci do písní lidových, chrámových, folkových i skladeb mistrů klasické hudby.
Přijďte pobejt a vytvořit pospolitost, kterou hudba má dar stvořit.
Kostel v Pasekách nad Jizerou nás všechny odmění svým geniem
loci, kouzlem místa a krásou přírody.
26. května 2019 v 17 hodin v kostele sv. Václava v Pasekách nad
Jizerou Zpívání o lásce.
Bohemia Chor FP TUL v Liberci
Aurea Rosa sbor U3V TUL
sbormistr Jana Konvalinková
úvodní slovo páter

Informace z městské knihovny
Nové knihy na
březen

Nové knihy na
duben

Romány pro ženy + společenské a psychologické romány:
»» Dubská – Z kopce do kopce
»» Kratochvílová – Jedna musí z kola ven
»» Epstein – Dravec
»» Hornak – Sedm dní spolu
»» Moore – Irská kráska
»» Hughes – Dopis
»» Brown – Podraz
»» Martin – Když zpívají cvrčci
»» Jones – Čtvrtý hrob pod nohama
(romantický thriller)

Romány pro ženy:
»» Keleová-Vasilková – Máma
»» Taylor – Léto divokých květin
»» Leigh – Ještě to nebalím, vzkazuje
babička

+ pro mladší dospělé ženy/dívky:
»» Konen – Láska a jiná vykolejení
»» Lukášková – Panda v nesnázích
»» Cray – Tisíc kousků tebe
Historické a autobiografické
romány:
»» Vaněček – Mlýn (Dva bratři. Jeden
mlýn. A jeden slib.)
»» Bandžuch – Dlouhý krok do tmy
(historický krimi román na motivy
skutečné události)
»» Atwood – Alias Grace (podle
skutečných událostí,
Kanada 1. pol. 19. stol.)
»» Huntington – Mým domovem je
Aljaška
Napětí, detektivky a dobrodružství (thrillery):
»» Connelly – Noční směna
»» Bengtsdotter – Na okraji
»» St. James – Zlomené duše
»» Fielding – Špatná dcera
»» Gardner – Najdi ji
»» Marsons – Pohřbená pravda
»» Bussi – Nikdy nezapomenu
»» Petrie – Tulák
»» Vondruška – Duch znojemských
katakomb
»» De Muriel – Vražedné struny
(historická detektivka)
»» Tahir – Jiskra v popelu (fantasy)
1. díl
Populárně naučná literatura:
»» Sisu - Odolnost, síla a štěstí po
finsku (Pantzar)
»» Život se psem není pod psa (Lorenz)
»» Dávat koním křídla. Splněné a nesplněné sny Václava Chaloupky
»» Staré pověsti české (s komentáři
a obrazovou přílohou) - darem

»» Gunnisová – Ne chtěné
»» Wurmová – Hvězda nad arabským
peklem
»» Bickmore – Pod Jižním křížem (dar)
»» Fisher – Mlčenlivé ženy
»» Stevens – Hříšník (Hřbitovní
královna 5.)
+ pro mladší ženy:
»» Lukášková – Losos v kaluži
»» King – Kouzelná skříňka pro
Gwendy
Společenské a psychologické
romány:
»» Kašpárek – Hry bez hranic
»» Cognetti – Divoký kluk
»» Guenassia – O osudovém vlivu
Davida Bowieho na holky
Historické romány:
»» Sichinger – Meyrovo sklo
»» Mawer – Pražské jaro
Humor:
»» Kučíková – Italské jednohubky
»» Hiaasen – Jak nám zobák narost
(dar)
Napětí, detektivky, fantasy,
sci-fi:
»» Patterson – Hodina pravdy
»» Palmer – Poslední chirurg
»» Silva – Ukradený Caravaggio
»» Grisham – Pohledávka
»» Kutscher – Mokrá ryba (historická
krimi)
»» Castillo – Mrtví promlouvají
»» Meyer – Horečka
»» Tahir – Plamen v temnotě (2.)
»» Rosen – Hlasy chaosu (dar)
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci březnu a dubnu 2019 tito naši spoluobčané:
80 let Šibravová Libuše
Pokorný Miloš
81 let Seidlová Hana
Cimpl Zdeněk
Hájková Hana
82 let Pohořalý Josef
Řehořková Kristina
83 let Kobr Jiří
Martinek Oldřich

84 let Braun Slavomil
Lukešová Marie
Novotný Čestmír
Votoček Vladimír
Neudorfská Herta
85 let Jindřišková Emilie
86 let Goldmannová Jaruška
Palme Arnošt
Kuřinová Vlasta

88 let
89 let
90 let
92 let
95 let
96 let
98 let

Muchová Marie
Hásek Vladislav
Hásková Pavla
Chlumová Anna
Kebrtová Marie
Bartoníčková Jarmila
Kavanová Božena

Všem oslavencům blahopřejeme!

Máte slovo
LANOVKA NA STUDENOVĚ
Při jednání akcionáře Spartak Rokytnice a.s. dne 30. 1. 2019 bylo konstatováno, že
lanová dráha na Studenově se nemůže stavět
díky mé osobě, a to tím, že jsem neprodloužil
stavební povolení pro tuto lanovku, tudíž se
jedná o propadnutí platnosti k právu stavět.
Jelikož se stále setkávám s dotazy v této věci
a v Rokytnici nad Jizerou žiji, považuji za více
než nutné reagovat touto cestou pro vysvětlení této záležitosti.
Stavební povolení pro tuto lanovku nikdy
nebylo, jednalo se pouze o územní rozhodnutí. Dokumentace ke stavebnímu povolení
a realizaci nikdy nebyla zpracována.
Tento investiční záměr byl vlastně mimo
plán připravovaných investic rozvoje Spartak
Rokytnice a.s. Naskytla se zde šance na získání finančního dotačního titulu. Všechno ostatní konání pro zajištění dotace šlo ale mimo
mne. Já jsem dostal od ředitele úkol – zajistit
územní rozhodnutí pro tuto stavbu, což se
následně k požadovanému termínu předložení žádosti o dotaci povedlo. Nebylo možné ale stavbu umístit dle původního zadání,
tj. umístění konečné stanice lanovky poblíž
Janovy skály. Důvodem byla skutečnost, že
toto umístění lanovky nebylo schváleno v té
době platným územním plánem města Rokytnice nad Jizerou. Tento problém řešil následně po roce 2008 dodatek k územnímu plánu
č. 1, který nabyl platnosti až později, než jsme
v té době potřebovali. Vlastní územní rozhodnutí bylo velmi svázané jednak ochranou
přírody – výskytem mezofilní ovsíkové louky,
dále ochranným pásmem plynovodu a vše
kolem spodní stanice lanovky bylo vlastně na
cizích pozemcích. Vyloženě špatně ale bylo
i umístění horní stanice LD – místo výstupiště
cca 40 m pod stávající konečnou lyžařského
kotvového vleku. Finanční dotace na lanovku
nebyla Spartaku Rokytnice a.s. nakonec
udělena.
Po výstavbě parkovací plochy na Studenově bylo ve věci výstavby lanovky svoláno
jednání za účasti předsedy TJ Spartak Rokytnice, předsedy představenstva Spartak Rokytnice a.s., ředitele Spartak Rokytnice a.s.
a projektanta lanové dráhy. Po posouzení
všech problémů spojených s realizací této lanovky a dále umístění horní stanice lanovky
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několik metrů pod vratnou stanicí stávajícího kotvového lyžařského vleku by nedošlo
k žádanému propojení lyžařských středisek
Rokytnice a Harrachova. Následně při této
schůzce bylo přijato nové umístění dolní stanice lanovky, a to poblíž stanice stávajících
lyžařských vleků. Horní stanice bude dle možností situována tak, aby se dostala maximálně k vrcholu kopce. To již umožňoval dodatek k územnímu plánu č. 1. Jednalo se ale už
o jiné umístění stavby lanovky. Zásadní bylo
dotčení lesního půdního fondu, jiné natury,
nové posouzení na vliv životního prostředí
atd.
Na jednání představenstva, kterého jsem
se výjimečně zúčastnil, jsem apeloval na nutnost zahájení projektových prací pro lanovku
A2 v areálu Lysé hory, která se měla realizovat již v roce 2016. Současně s tím jsem zmínil i dokončení nového projektu Studenova.
Stanovisko představenstva bylo však jednoznačné. Veškeré snahy a prostředky půjdou
do dalšího rozvoje výroby technického sněhu
a zajištění vodních zdrojů pro tuto výrobu
sněhu. Tímto směrem pokračovaly další aktivity. Po dlouhém a náročném jednání i v terénu se Správou KRNAP byly předběžně dohodnuty dvě lokality pro umístění akumulačních
nádrží na vodu v Horních Domkách a jedna
nádrž na vodu na Studenově o několikanásobné akumulaci vody, než by eventuelně
mohlo být v místě bývalého koupaliště.
Je podivné, že po mém nedobrovolném
odchodu ze Spartaku Rokytnice a.s. v roce
2016 se až tak pozdě někdo zajímá o vlastní rozvoj. Při své krátké výpomoci Spartaku
Rokytnice a.s. na přelomu roku 2017 a 2018
a ukončení v lednu 2018 jsem ještě nabízel
pomoc právě v této oblasti investic, závazků, neformálních dohod apod. Jednalo se mi
vlastně o předání práce, které se díky jednání
pana Kopeckého nikdy neuskutečnilo. Moje
nabídka však nebyla akceptována. Je mi zcela
nepochopitelné chování všech zástupců Spartaku Rokytnice vůči mně, že vůbec mohli takto formulovat mou vinu ve věci výstavby na
jednání na výboru TJ Spartak Rokytnice dne
30. 1. 2019. Proč mi někdo nezavolal a nezeptal se, jak se věci měly? Volali mi i v jiných záležitostech téměř do podzimu loňského roku
a vždy jsem jim ochotně vyhověl.

Kromě morálního pohledu na věc je tu
ještě něco mnohem horšího, a to je absolutní neznalost věci samé a ignorace všeho
pozitivního, co se kdy udělalo. Přímo tragedií
je dodatek k územnímu plánu č. 4. Jedná se
o zavržení všeho, o co se společně s městem
tvrdě léta na Studenově usilovalo, kde nová
garnitura vedení TJ Spartak Rokytnice zradila
sama sebe i své příznivce. Za celou dobu od
proslovu nového předsedy představenstva
na valné hromadě, tuším v roce 2014, o potřebě nového způsobu řízení zimního střediska,
se do dnešní doby nic pozitivního neprojevilo.
Opak je pravdou. Není řádně připraven ani
jeden stavební projekt, který by kvalitativně
pozvedl zimní středisko. Našim areálům hodně rychle ujíždí vlak. Nedávno jsem navštívil
lyžařský areál v Pasekách nad Jizerou a jenom
jsem mohl zírat. Kde je ta doba, kdy před léty
stavěli moderní vlek od Doppelmayra? Dnes
je tam odpojitelná čtyřsedačka Leitner, je sice
z druhé ruky, ale léta určitě poslouží.
Na závěr chci říci, že veškeré projekty na
systémy rozvodů pro technické zasněžování
včetně přivaděče z Huťského potoka a stavbu lanových drah byly zpracovány do roku
2004, a to v sestavě tří stálých zaměstnanců
v kanceláři s dopravní obslužností jednoho
osobního vozu Octavie a ještě při běžném
zajišťování a řízení provozu střediska. Vše
se obešlo bez představenstva a bez dozorčí
rady. Z těchto již dříve realizovaných projektů dodnes Spartak Rokytnice a.s. získává
finanční prostředky, protože se vše dotáhlo
do úspěšného konce. Jedno negativum tu ale
přece bylo, a to v umístění horní stanice lanovky A1 u Lovčenky, kde se musel následně
změnit projekt ve vedení trasy. Bylo to rozhodnutí výboru TJ Spartak Rokytnice na změnu vedení trasy, kdy původně navržená trasa
vedla převážně po pozemcích TJ Spartak Rokytnice. Nová trasa, tedy ta stávající, se dotýká dalších nemovitostí soukromých vlastníků.
Toto rozhodnutí výboru TJ Spartak Rokytnice
již stálo minimálně 13 mil. Kč za placení nájemného. Poučení z toho ale veškeré žádné
a navrhovaná lanovka na Studenově dle změny č. 4 je toho důkazem. Samozřejmě bez řešení lyžařského propojení s Harrachovem. Co
k tomu ještě dodat?
Roman Ruščak
V Rokytnici nad Jizerou dne 19. 3. 2019

Sport
KUŽELKY
Zpráva za kuželkářský oddíl
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Jarní odvety začaly již 11. 1. 2019, kdy i u našeho oddílu došlo ke
změnám na soupiskách, jelikož díky zimní rekreační sezóně nemáme
k dispozici tolik hráčů, kolik bychom potřebovali. Z B družstva se tak
dva hráči přesunuli na soupisku A družstva, protože zejména naše ligové družstvo má problémy se soupiskou. Je to bohužel problém dlouhodobý a po skončení letošního soutěžního ročníku ho musí výkonný
výbor vyřešit. Přes krátkou zimní přestávku jsme samozřejmě poctivě
trénovali, byl uspořádán i tradiční Vánoční turnaj (výsledky jsou uvedené níže) a rovněž tak byl zdejší kuželkářský oddíl účasten i na Mis
trovství Libereckého kraje v kuželkách, které se letos konalo 27. 1. 2019
v České Lípě. Za Rokytnici nad Jizerou startovali 4 hráči z našeho oddílu. Po loňském 3. místě našeho Jana Volfa se letos náš hráč Milan
Valášek stal přeborníkem Libereckého kraje a bude tak reprezentovat
náš klub na Mistrovství České republiky ve Valašském Meziříčí, které se
uskuteční 4. – 5. 5. 2019. Spolu s ním se MČR zúčastní i náš odchovanec
Michal Jirouš, který se nominoval za Královéhradecký kraj, jelikož je stále kmenovým hráčem Náchoda. Kdo sleduje kuželkářské zpravodaje,
tak ví, že Michal Jirouš nyní hraje za SKK Rokycany Interligu a ve svém
novém působišti se již Michal utkal jak s Vilmošem Zavarkem z Podbrezové, tak i nepřímo s mistrem světa Janem Bínou z České Třebové,
který se jako hostující hráč sice na Michala nenapsal, ale Michal srazil
o 10 kuželek více než mistr světa Jan Bína. Rovněž jeho poslední výkon
668 sražených kuželek v disciplíně 120 HS je skvělým výkonem.
Další skvělou zprávou je fakt, že mistrem Libereckého kraje v žácích je náš Filip Hanout, navíc v dorostencích byl na druhém místě náš
hráč Daniel Zuzánek, kterému postup unikl jenom díky horší dorážce,
a to o pouhé 2 kuželky, jelikož měl s jediným postupujícím stejný výkon 549 sražených kuželek v disciplíně 120 HS, avšak dále postupuje
ten, kdo má lepší dorážku.
S novým kalendářním rokem zdejší kuželkářský oddíl nastaví nové
stanovy klubu, bude proveden plán revitalizace zdejší kuželny s ohledem na potřebné investice a rovněž tak bude zažádáno o posouzení
výstavby nové 4 dráhové kuželny v Rokytnici nad Jizerou. Okres Semily
má totiž kuželny pouze v Rokytnici nad Jizerou a v Jilemnici. Jilemnice
nemá základnu, jejich kuželkářský klub je na hranici zániku. Rokytnice
je opravdu kuželkářská „velmoc“ s minimálně 100 člennou základnou,
kde by provoz 4 dráhové kuželny musel při nastavení vhodných podmínek generovat zisk jak pro nájemce, tak pro provozovatele. Ve výkonném výboru TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou máme svého nově
zvoleného zástupce a tak věříme v jeho schopnosti tento záměr prosadit, protože mladých nadšených hráčů máme spoustu a je škoda
jejich talent nerozvíjet dále.
K dnešnímu dni jsou odehrána 3 kola jarní části, Rokytnice stále poctivě sbírá body a tak věříme, že naše C družstvo dokáže postoupit do
kraje, B družstvo udrží pozice v horní části divizní tabulky a A družstvo
udrží 3. ligu. Za zmínku určitě stojí, že Rokytnice B doma neprohrála
svůj zápas již od září 2016 a s prázdnou odjel i náš poslední soupeř
z Jičína, který přijel s nejsilnější možnou sestavou a plný sebevědomí.








Výsledky Vánočního turnaje:
Dívky: 1. Hnyková Alana, 2. Biemannová Michaela,
3. Pacáková Lucie
Chlapci: 1. Zuzánek Michael, 2. Pacák Jakub, 3. Pacák Tomáš
Registrovaní žáci: 1. Pacák Martin, 2. Hanout Filip, 3. Vrána Adam
Neregistrované ženy: 1. Vacková, 2. Mařasová Eva,
3. Mařasová Lenka
Neregistrovaní muži: 1. Vacek Tomáš, 2. Vízek Filip,
3. Zuzánek Karel (bez záruky)
Registrované ženy: 1. Novotná Eva, 2. Stříbrná Věra
Registrovaní muži: 1. Mařas Petr, 2. Novotný Zdeněk,
3. Stříbrný Roman
Zapsal: Roman Stříbrný – org. pracovník klubu

Zpráva za dorost
V neděli 24. 3. 2019 skončila posledním finálovým turnajem kuželkářská
sezóna dorostu 2018 – 2019.
Naše mládež se zúčastňovala Poháru mladých nadějí. Reprezentovali Martin Pacák, Filip Hanout a Štěpán Wild.
V Českém poháru dorostu reprezentovali Jakub Kašpar, Daniel Zuzánek
a Matěj Ditz.

Novinkou bylo, že se naši hoši v letošním ročníku zúčastnili Východočeského poháru dorostu, kde ve své skupině skončili na prvním místě a postoupili do finálových turnajů. Ty se konaly v kuželnách v Hradci Králové, Solnici
a Náchodě, kde měli hoši trochu smůlu. Zde skončili na 8. místě. Doufám, že
v příštím ročníku se probojujeme na vyšší post.
Do konce školního roku budou probíhat tréninky a plánujeme pár přátelských utkání. 8. - 10. 5. budeme hostit TJ Lokomotivu Valtice.
Chtěla bych všem poděkovat za jejich účast a popřát mnoho úspěchů jak
v kuželkářském sportu, tak i v osobním životě, jelikož někteří opustí základní
školu a rozutečou se jinam. Doufám, že tak neukončí svoji činnost a budou
nadále reprezentovat náš oddíl.
Rohu zdar
Eva

Družstvo C

V pátek 22. 3. jsme vyjeli na poslední zápas do Českého Meziříčí, kde jsme
prohráli 14:2, ale na celkové umístění to nemělo vliv. V letošní sezóně jsme
obsadili 3. místo.
Chtěla bych všem poděkovat za účast, i když to někdy nebylo jednoduché.
Děkuji.
Eva

polední
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Snowkitingová závodní sezóna 2019
Tím, že je Rokytnický zpravodaj dvouměsíčník, jsem ve fázi, kdy mám za sebou jeden
ze dvou extrémních snowkitingových závodů
TOKE 2019 – Trans Onego Kite Enduro, který
se uskutečnil v Rusku, 5. – 8. 3. 2019 (minulý
rok byl tento závod MS), a druhý před sebou,
VAKE 2019 – Varanger Arctic Kite Enduro, který se uskuteční v Norsku, 2. - 7. 4. 2019 (letos
jako MS).
Podobně, jako tomu bylo i minulý rok, se
na TOKE – Trans Onego Kite Enduro (snowkitingový závod v extrémních vzdálenostech)
vydávám v polovině března bez snowkitingového tréninku.
P.S.: „Hledám sponzora, abych měla více
volna.“ :D
Opět s sebou vezu přes 40 kg vybavení
a potřebných věcí, a to mně spoustu věcí poskytují na místě (lyže, saně, spací pytel). Na
letišti v Moskvě mě vyzvedává moje teamová
jezdkyně Světlana Frieder (FOTO č. 1) a vyrá-

žíme přes celou Moskvu k ní domů. Dva dny
věnujeme přípravám a poté vyrážíme ještě
1.000 km na sever autem, do Karelské republiky, do hlavního města Petrozavodsku, kde
se závod pořádá.

Pro letošní rok nám připravili závod o den
delší, byl tedy už na 4 dny, což znamenalo
více nocí na ledu a celkově více času a kilometrů ve velmi těžkých podmínkách.
Startovalo se v úterý 5. 3. 2019, v 10 hodin,
kdy nám velmi chumelilo, byla nízká viditelnost a vítr okolo 4m/s (FOTO č. 4). Předpověď
větru na odpoledne byla taková, že by mělo

foukat až 10 m/s, což je pro taktiku velmi
náročné a obtížné (výměna kitů, popřípadě
zkracování šňůr). Předpověď se naplnila, což
znamenalo velkou dřinu, která vedla k velké
vyčerpanosti i k tomu, že jsme zažívaly se
Světlanou poměrně adrenalinové situace
(náročné přistávání kitů, odstřelování kitů).
V průběhu celého závodu nás potkávalo
veškeré počasí, které mohlo. Od bezvětří až
po nárazový a turbulentní vítr do 12 – 14 m/s.
Od slunečného a mrazivého počasí (cca
-20° C) až po mlhy a lehkou oblevu, kdy nám
velmi ztěžkl sníh (FOTO č. 5). Během dne jsme

že jsme se dobrou hodinu jízdy opravdu bály
a já asi i trochu modlila. Tyto podmínky nás
stály spoustu sil a času a druhý den jsme ujely pouhých cca 80 km, a tím ztratily spoustu
času. Bylo nám z toho smutno, ale na druhou
stranu jsme byly obě šťastné, že se nám ani
kitům a vybavení nic nestalo. Třetí den vypadal nadějně, vítr na velké kity. To, co se nám
povedlo třetí den, kdy jsme dokázaly dohnat
velké ztráty a jet neuvěřitelně těžké kurzy,
nás motivovalo bojovat. Ujely jsme opět cca
160 km a ten večer jsme skončily 7 km od hotelu, kde byl i cíl. Závěrečný den nás čekalo
posledních 40 km trati do cíle. Věděly jsme,
že okolo nás spí několik dalších teamů a proto jsme si ráno dostatečně přivstaly, abychom vystartovaly přesně v 7 hodin, kdy se
mohlo každý den startovat. Do cíle jsme dojely cca v 9:20 hodin, jako 9. v celkovém pořadí (35 teamů) a jako první ve své kategorii.
Protože jsme dojely do cíle 8. 3., na Den žen,
přivítali nás pugetem tulipánů a jahůdkami
(FOTO č. 6).
Opět neskutečné ŠTĚSTÍ, RADOST, NÁDHERNÁ ÚNAVA A DOJEZD ADRENALINU, který nám zajistil krásné pocity.
Všem moc děkuji za podporu. Je to moc
příjemné, když vidíte, kolik lidí je rádo, že nás
zná a že jsme jejich kamarádkami.
Článek napsala: Mgr. Pavlína Herberová,
dne 24. 3. 2019 v Liberci

Po náročné cestě nás vítají v hotelu „Kosmas“ („Vesmír“), kde probíhá jako každý rok
kontrola vybavení, registrace a briefing, kde
nás podrobně informují o závodu, podmínkách a vypsané trati (FOTO č. 2 - VYPSANÁ
TRAŤ). Večer proběhne tradiční zahajovací
ceremoniál, který jsem letos nestihla, protože jsem chystala kity na druhý den a aktivně
mě zastoupil Ivánek z Moskvy (FOTO č. 3).

tedy několikrát měnily kity, upravovaly délku
šňůr a obtížně přistávaly s velkými kity ve velkém větru. První den jsme ujely cca 160 km,

byly jsme moc spokojené. Druhý den nás
čekalo bezvětří a velký mráz. Postupně se
rozfoukávalo - velké kity, potom navazování
velkých šňůr. Odpoledne se opět dostavil velký a turbulentní vítr. Myslím si, že mohu říci,
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Letiště v Moskvě - cesta zpět s pohárem

SILOVÝ TROJBOJ

 Prvomájový výstup na Strážník

27. Mistrovství ČR v silovém trojboji mužů a žen
Kralupy nad Vltavou
ČSST EGUIPPED 23. 2. 2019

 Dne 1. 5. 2019 sraz na Strážníku od 10:00 do 14:00 hod. Možnost opečení přinesených buřtů.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557.

Této soutěže se zúčastnil Jakub Sedláček, který suverénně
vyhrál v kategorii do 93 kg, ač celou soutěž odjel takzvaně RAW
(bez dresu a bandáží).

 Dne 8. 5. 2019 odjezd busem v 6:03 hod. z Horní Rokytnice n. Jiz.
do Martinic v Krk., poté vlakem do Kuksu – příjezd v 8:32 hod.
Program: Naučná stezka „Půjdem spolu do Betléma“ – reliéf
sv. Františka z Assisi (poustevna), vyhlídka na Šporkovo panství,
Braunův Betlém, Jákobova studna, sv. Onufrius, sv. Jan Křtitel,
sv. Juan Garin (poustevník z Montserratu – připodobnění areálu), jeskyně Narození Páně a průvod Tří králů k Ježíškovi, Svatý
Jeroným, reliéf Sv. Hubert, sv. Maří Magdalena aj. Prodloužení
do obce Žireč: kaple sv. Odilona, kostel sv. Anny, zámek, bývalý
pivovar, cyklomuzeum (a zpět k rozcestí) – novodobá „Křížová
cesta života a utrpení“ – Stanovice (most) – domky řemeslníků
– odpočinek a občerstvení areál Kuks (založení r. 1692): bývalá
zámecká rezidence s kaplí, kaskádové schodiště, hospital a barokní lékárna, kostel Nejsvětější Trojice (krypta hrobka Šporků),
terasa – 8 soch blahoslavenství a uprostřed alegorie Náboženství, 12 soch Ctností a 12 soch Neřestí, za hospitálem bylinková
zahrada, muzea. Celková délka trasy: 12 km (možnost krácení).
Odjezd: z Kuksu vlakem v 15:24 hod., příjezd do Rokytnice n. Jiz.
v 18:12 hod.
 Výlet organizuje: Marcela Hančová, tel.: 608 952 404.

ŠACHY
 „A” mužstvu v KP zbývá ještě v soutěžní sezóně 2018/2019 sehrát
poslední kolo. Soupeřem bude silné mužstvo České Lípy, která je
na 2. místě tabulky. Naše mužstvo je zatím na 10. místě. Není lehké
se udržet v soutěži, kde hrají mužstva větších měst, jako je Liberec,
Jablonec nad Nisou, Turnov, Česká Lípa, Frýdlant atd. V mužstvu
můžeme mít hosty, ale k jednotlivým zápasům mohou nastoupit
pouze 3 hosté, zbylých 5 hráčů musí být kmenových.
 „B” mužstvo již skončilo sezónu v KS – východ, obsadilo 8. místo.
 Náš oddíl pořádá 27. 4. 2019 „Jarní turnaj v rapid šachu” v klubovně sportovní haly. Začátek v 9:30 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
Zdeněk Hollmann

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,
odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Pro následující období
připravujeme tyto akce:
 Paseky známé neznámé
 Dne 25. 4. 2019 odjezd v 8:20 hod. z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD
linkovým busem (Pražákem) na Příchovice, motorest v 9:11 hod.
Trasa: Motorest – Hvězda – Bílá skála (nejvyšší místo Pasek n. Jiz.)
– Kapradník (skály) – bývalá Tetřeví bouda – Vlčí jáma – Myší studánka – Vystrkov – Prdek – bývalé přírodní divadlo – stará škola.
Délka trasy do 15 km. Občerstvení v některé z paseckých hospůdek nebo v konzumu (káva, teplé párky apod.). Návrat do Rokytnice n. Jiz. buď pěšky nebo busem od Kroupů.
 Výlet organizuje: Antonín Sajdl, tel.: 604 836 063.

 Na Sychrov za americkými veterány
 Dne 27. 4. 2019 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem (Pražákem)
z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Turnova. Z Turnova pěšky na
Sychrov – cca 9 km. Na Sychrově se koná setkání amerických automobilových veteránů. Zpět ze Sychrova v 15:06 hod. vlakem do
Turnova, z Turnova v 16:02 hod. busem do Rokytnice n. Jiz.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel.: 603 386 600.

 Sváteční Kuks

 11. Cykloexpedice – Česká Kanada
 Od 12. do 19. 5. 2019 se koná tradiční týdenní cykloexpedice,
tentokrát zaměřená na Českou Kanadu.
 Cykloexpedici organizuje: Alena Petráková, tel.: 606 230 017,
mail: amalka@rokytnice.com

 32. Za krásami našich vesniček
 Dne 25. 5. 2019 ve 13:00 hod. sraz před radnicí v Rokytnici n. Jiz.
Po skupinkách výstup na věž radnice, která slouží jako vyhlídková. Z náměstí se půjde pochodovou rychlostí 2,5 km / hod.
po žluté na Kostelní cestu, kde si cestou můžeme prohlédnout
panely Pašerácké stezky. Dojdeme až na Ručičky, odkud půjdeme dále po modré k Lovčence a dále k Huťskému vodopádu.
Zde, pokud budeme mít štěstí, uvidíme Huťskou vílu. Zakončení
bude v restauraci Na Potoce (U Konířů). Délka trasy asi 13 km.
V případě deště se akce překládá na příští sobotu, tj. 1. 6. 2019.
 Akci organizují: Danuše Šimůnková a Zdeněk Šimůnek,
tel.: 732 236 170.

 49. Líšenské pochody
 Dne 1. 6. 2019 v 7:30 hod. sraz u sportovní haly v Rokytnici n. Jiz. Odtud odjezd vlastními osobními automobily do
Líšného (parkování v místě zajištěno). Start od sokolovny
v Líšném od 6:15 do 11:00 hod. v závislosti na délce trasy.
Trasy jsou letos délky: 6, 11, 19, 30, 42 a 50 km.
 Po prezentaci a zaplacení startovného 10,- / 25,- / 40,- Kč dostanou účastníci kontrolní list s mapkou. Při příchodu do cíle obdrží
každý diplom a odznak nebo plaketu.
 Občerstvení zajištěno na startu a na trase.
 Více na: www.lisenske-pochody.cz
 Na rokytnické účastníky pochodu se těší: Antonín Sajdl,
tel.: 604 836 063.
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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Lyžař z Rokytnice nad Jizerou v 71 letech poráží mladíky.
„Už nemají vůli“, říká.

Václav Šír na letošní Jizerské padesátce. V dobré náladě je většinou i při závodě. | Foto: jiz50.cz

Václav Šír vyhrál první únorový víkend ve
své kategorii Orlický maraton, o týden později už byl třetí na Jizerské padesátce. Za sebou
nechává stovky mnohem mladších soupeřů.
„Lyžuju, dokud to jde, protože zítra to už nemusí jít a za týden už tady nemusím být“, říká
se svým typickým humorem. Nesnáší zvýhodněné startovné zaplacené půl roku dopředu. „Copak v červenci můžu vědět, jestli
tady ještě v únoru budu?!“
Celý život bydlí v Rokytnici nad Jizerou, pořád v jednom domě. „Tady se žije úplně nejlíp, je tady krásně, na těch horách, tak kam
bych šel jinam?“ Diví se otázce, zda to není na
horách příliš drsné a náročné.
Celý život jezdil s náklaďákem jako řidič
uhelných skladů. A celý život lyžoval.
„Lyže jsou prostě základ. Taky jsem furt
závodil. Přes léto běhám, dělám celý pohár
v běhu do vrchu, abych se udržel v kondici.
Jenže teď už je to staroba, že jo, takže už je
toho čím dál míň“, říká. Přesto se snaží alespoň třikrát týdně vyrazit na lyže. A o víkendech závodit.
„Běhám, dokud to jde, protože zejtra už to
možná nepůjde a za týden tady člověk nemusí být“, říká.
První únorový víkend vyhrál ve své kategorii Orlický maraton. Čtyřicet kilometrů
uběhl za necelé dvě a tři čtvrtě hodiny, což
je pro představu necelé čtyři minuty na kilometr. „No, něco se pro to dělá, tak by ten čas
tomu měl odpovídat“, říká se samozřejmostí
v hlase.
Během závodu panoval zvláště na horských loukách ostrý studený vítr a znesnadňoval nejen pohyb, ale i dech. V přemrzlé
stopě se šlo do kopce těžko hnout a z kopce
člověk leckdy nabral větší rychlost, než by si
přál.
„No, jéje, tam to padalo, závoďák za závoďákem! Taky jsem dvakrát spadnul“, popisuje se smíchem. „On spadne jeden a přes
něj dalších deset, ať uměli lyžovat nebo neuměli, válelo se to tam všechno. A když jsem
se chtěl vyhnout, zajel jsem do hlubokého
sněhu a prásknul sebou taky.“
Svou kategorii nad sedmdesát let v Orlických horách s přehledem vyhrál, navíc se
umístil na 69. místě z celého třísetčlenného
startovního pole a za sebou nechal o generaci i dvě mladší závodníky.
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„To se děje furt, protože plno lidí jde jen na
ty závody a netrénuje, neudělají nic pro svou
přípravu. Ti mlaďoši dneska nemají vypěstovanou vůli. Jakmile jde ta námaha tak trochu
přes závit, tak už to nechtějí podstupovat. Ale
často tam jdou i místňáci, aby podpořili pořadatele, kteří s tím mají kupu práce, což je fajn,
čili já proti tomu nic nemám“, dodává.
Hned následující únorový víkend skončil
ve své kategorii třetí na slavné Jizerské padesátce. Běžel ji po dlouhých osmi letech, čas
měl přitom o čtyři minuty rychlejší. Padesát
kilometrů zvládl za tři hodiny a dvanáct minut, což je v průměru pouhých tři a tři čtvrtě minuty na kilometr. Jak může člověk po
sedmdesátce tak rychle zregenerovat a podat další skvělý výkon?
„Je to prostě natrénované. Když se tělo cítí
dobře, může zvládnout ledacos. A když ne,
tak si řekne, a to velmi hlasitě.“
I tady porazil stovky mladších závodníků.
Podle něj ale jich za sebou nechává v kopcovitých závodech mnohem více než v poměrně rovinaté Jizerské padesátce. „Oni dneska
ti mladí skoro nemažou anebo mažou rychlými tvrdými vosky najemno a všechno to
urvou rukama. Ale do kopce nemají nárok.
Jenže já je pak nestíhám v těch dlouhých sjezdech, když mám lyže namazané klistrem“, vysvětluje.
Jizerská padesátka je ale podle něj specifický závod, který se vyznačuje zrádným
počasím a rychle se měnícím sněhem. Klidně prý může být do posledního dne krásně
a stopa prořízlá v nádherném prašanu a pak
se vše radikálně změní. „My v Krkonoších
tomu říkáme, že je to taková hančovina.“
Tento název odkazuje k lyžaři Bohumilu
Hančovi, jenž v březnu 1913 doplatil životem
na extrémní změnu počasí během padesátikilometrového závodu na hřebenech Krkonoš.
„Celý týden je krásně, pak přijde Jizerka
a sníh se změní úplně v nějaký habrajz. Já ten
závod jel snad dvacetkrát, a jestli bylo třikrát
ideální počasí, tak to je hodně. Namazat na
to je úplně na prd, protože to nejde trefit. Nahoře nám ještě letos nachumelilo, takže jsme
příšerně dřeli.“
Profesionálové podle něj dávají do vosků
neskutečné peníze a mají mnoho speciálních
druhů i několikery lyže, to si však běžný amatér nemůže dovolit. „A o tom to podle mě ani
není, já mám prostě radost, že to ještě jde.“
Na „Jizerce“ byl poprvé po osmi letech, na
závody totiž zanevřel kvůli drahému startovnému. „Zařekl jsem se, že už tam nepůjdu.
V červenci by to bylo levnější, ale je zbytečné se v tomhle věku přihlašovat tak dlouho
dopředu, protože nemůžu absolutně vědět,
jestli se toho dožiju. Tak se hlásím až tak týden dopředu a říkám si, že to už snad vydržím“, směje se. „No, a když ne, tak mi to bude
jedno, protože už budu tuhej“, dodává se
svým osobitým humorem.

Závody prý navíc nemají pro seniory smysl po nemoci, z které se mnohem hůře dostávají než mladí. Srazí člověka „na nulu“ a velmi
těžko se pak vrací kondice zpět. Nicméně
startovné na letošní Jizerskou padesátku dostal jako dárek k sedmdesátinám, aby si tu
mohl zajet kategorii nad sedmdesát let.
Navzdory předchozím tvrzením, že „teď už
je to hrozná staroba“ a že „už tomu závodění
moc nedá“ na přímý dotaz, které podniky ho
ještě čekají, vyjmenovává: „Teď jsem chtěl jet
Karlovskou padesátku ve Velkých Karlovicích,
ale tam se nechystají žádní kamarádi, tak asi
půjdu u nás v Rokytnici na Pašeráka (sjezd na
dobových lyžích s loučemi v ruce, pozn. red.),
pak chci jet čtyřicítku na JeLyManovi mezi
Králickým Sněžníkem a Hrubým Jeseníkem,
pak je sedmdesátikilometrový závod, ale letos se bruslí, tak to už teď nejezdím, protože
mě zlobí noha a dělám už jen klasiku. Ale určitě chci jet v Polsku Bieg Piastów, to je padesátka a máme to tu za kopcem.“
Nadšeně pak líčí, co který závod obnáší
a kde se běhá. Vypadá to, že si je musí nesmírně užívat. Ale není to vždy tak růžové,
jak to vypadá. „Vždycky, ale opravdu skoro
vždycky po dvou stech metrech, když za to
každý vezme a já pak taky vyletím jako blbec
a jsem pak hrozně zadýchaný, tak si říkám:
‚Ty vole, co tady děláš?!‘„
Kdo nezávodí, možná dumá, proč vlastně
ty stovky závodníků dobrovolně podstupují
taková muka, říkají si, že už nikdy a za chvíli
někde startují znovu. Pan Šír to vystihuje naprosto přesně: „Když člověk doleze do cíle,
je celý ohnutý, nemůže, ale slastně si řekne:
‚Tys to dokázal, tys to dal!‘ Tohle je ta nejlepší
odměna!“ A vysvětluje také, jak velký rozdíl
to je dát si grog jen tak v hospodě a vypít ho
úplně zničený po závodě.
Prozrazuje i pozoruhodný recept, jak se
stále drží v tak skvělé kondici. „Když mi je
špatně, tak jdu běhat. No, a buď to propukne, že už opravdu musím k doktorovi anebo
to odejde. Většinou to odejde. Aspoň zatím
to tak vychází.“
Na závěr rozhovoru mi pan Šír klade na srdce, abych o něm určitě nic nepsala, že na něm
není lautr nic zajímavého. Řešíme také, jak se
k němu dostane internetový článek, když nemá
e-mail ani mobilní telefon. Navrhuji poslat ho
na Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou. „To
klidně můžete, my se tady všichni známe. Ačkoliv, když se takhle o nějakém místňákovi něco
načmáře, tak mi to možná řeknou dřív chlapi
v hospodě“, přemítá.
Článek převzat z www.magazin.aktualne.cz
ze dne 23. 2. 2019
Autor: Zuzana Hronová

Mezinárodní závod 7. ročník Memoriálu Dr. Jana Vedrala FIS Masters
V termínu 8. - 10. 2. 2019 proběhl pod vedením Vladimíra Málka,
předsedy Ski klubu Masters Rokytnice n. Jiz., z.s., v pořadí již 7. ročník
mezinárodního závodu Memoriál Dr. Jana Vedrala FIS Masters.
Závod se konal pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty, náměstka hejtmana Petra Tulpy, starosty města Rokytnice nad
Jizerou Ing. Petra Matyáše a předsedy alpských disciplín SLČR Ladislava Forejtka.

Závodníkům byly skvěle připraveny sjezdové tratě pro páteční obří
slalom, sobotní slalom a nedělní obří slalom.
Nedělní obří slalom byl zahájen „vlajkoslávou“, kdy závodníci symbolicky sjezdem s vlajkami ukončili toto třídenní klání závodníků Masters z Čech, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Litvy, Estonska,
Ukrajiny, Švýcarska a Ruska. Nejstaršímu závodníkovi, který k nám
přijel z Gruzie, bylo 82 let.
Závodníci byli odměňováni hodnotnými cenami, které pro ně připravila jablonecká firma Preciosa Beauty a plakety osobně v pátek
a v sobotu předávala paní Mgr. Lenka Petráčková.
Ceny závodníkům dále předával starosta města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš, ředitel Spartak a.s. PaedDr. Vít Pražák a Bohumír
Zeman – TD.

Pro nedělní obří slalom byly připraveny plakety od firmy Garko
s.r.o.
Od závodníků byla slyšet slova chvály a jejich spokojenost je pro
nás vždy velkou odměnou a motivací.
Technický delegát „Bobas“ Bohumír Zeman a ředitel závodu Petr
Král neměli jedinou připomínku k organizaci a provedení závodu a dle
jejich slov proběhlo vše na špičkové světové úrovni. Děkujeme za tuto
skvělou spolupráci.
Velké poděkování od nás patří nejen závodníkům za jejich účast,
ale i všem, kteří nám se závodem jakoukoliv formou pomohli.
Děkujeme za výbornou spolupráci panu PaedDr. Vítu Pražákovi –
řediteli Skiareálu Horní Domky pod Spartak a.s., sekretáři Miroslavu
Hančovi, asistentu ředitele závodu Pavlu Setunskému, technické četě
pod vedením Miroslava Zavadila, panu Jaroslavu Bencovi, zapisovatelce paní Bencové, Mgr. Denise Hančové, rozhodčím, časomíře SLČR
Tomáši Peslarovi a Danutě Štrougalové, bufetu „U Zalomeného“, kde
se připravovalo občerstvení, rolbistům za krásně připravené pisty,
Horské službě za dozorování a stavitelům tratí.
Děkujeme všem našim sponzorům za jejich stálou přízeň a podporu.
DĚKUJEME, byli jste všichni výborní.
Za Ski klub Masters, Rokytnice n. J., z.s.
Vladimír Málek - předseda klubu
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Vyhlášení ankety „Nejlepší sportovec roku 2018 okresu Semily“

Dne 29. 1. 2019 byla v Lomnici nad Popelkou vyhlašována anketa
„Nejlepší sportovec roku 2018 okresu Semily“.
Během tohoto večera jsme se mohli radovat ze třech ocenění našich sportovců.
Pan Vladimír Málek, předseda Ski klubu Masters Rokytnice n. J.,
z.s. , dlouholetý člen LK TJ Spartak Rokytnice n. J. a SLČR, si odnesl
ocenění za celoživotní práci pro lyžařský sport a byl uveden do
„Síně slávy“.
Další ocenění - za 2. místo - získala Hana Ledvinová v kategorii
jednotlivci Masters. Největším úspěchem sezóny 2018 pro ni bylo
získání křišťálového glóbu za třetí místo a medaile z Mistrovství
světa Masters v USA za druhé a třetí místo.
Třetím oceněným byl Matěj Ponocný, který si odnesl cenu za
2. místo v kategorii handicapovaných závodníků.

Velká gratulace!
Za Ski klub Masters Rokytnice, z.s. a všechny naše Masters
Vladimíra Krejčí

LK TJ SPARTAK ROKYTNICE MÁ žákovského MISTRA REPUBLIKY!!!
Rokytnický závodník Lukáš Svatoš vyhrál, co mohl :-), na MČR žactva ve Špindlerově Mlýně ve dnech
10. – 11. 3. 2019 v kategorii mladší
žáci.
V neděli 10. 3. vyhrál zlato ve slalomu a v pondělí 11. 3. vyhrál zlato
v obřím slalomu.
Lukášovi výbor LK moc gratuluje
a jsme na něj moc pyšní, neboť Lukáš
je naším odchovancem od nejútlejšího věku. Nejprve začínal lyžovat a trénovat s Ivošem Hrbkem a nyní s Honzou Samohelem a Filipem Trejbalem.
Všichni doufáme, že Lukáš půjde ve
stejných šlépějích jako náš šéftrenér
Filip Trejbal, zatím nejúspěšnější rokytnický závodník a jediný juniorský
MS, kterého ČR má.
Na MČR ve Špindlerově Mlýně
se i skvěle dařilo našim závodnicím
v kategorii starší žákyně, a to Karolíně
Zlámalové, která v nedělním slalomu

skončila na 10. místě a Anně Patočkové, která skončila na 11. místě.
V pondělním obřím slalomu Anna
Patočková skončila na krásném
9. místě.
Děvčatům také moc gratulujeme…
Je vidět, že lyžování bylo, je, a my
doufáme, že i bude, vždy sportem
číslo jedna v Rokytnici nad Jizerou.
LK TJ Spartak děkuje za podporu
našemu skiareálu, výboru TJ, členské
základně TJ, škole, školkám, rodičům
a hlavně dětem, které si díky své lásce k lyžování, k horám a ke sportu
všeobecně vytváří ty správné hodnoty do života.
Za výbor LK TJ Spartak Rokytnice
Lucie Hrušková – předsedkyně LK
www.skiklubrokytnice.cz
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