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Zprávy z DDM
Právě končí školní rok, který byl velice bohatý na
události a přinesl do DDM spoustu změn. Kromě
tradičních akcí a množství kroužků jsme sbírali zkušenosti s realizací grantů – díky podpoře z MŠMT
jsme mohli na pozici školního asistenta zaměstnat
Petru Skřiváčkovou a díky podpoře z MPSV jste se
v dětském klubu mohli setkávat s Janou Brožovou.
S realizací grantu MŠMT (Šablony II.) souvisí změna a rozšíření naší nabídky - podpořené jsou projektové dny mimo DDM (JUMP Aréna, bruslení…)
i v DDM (textilní dílny, keramické točení…), v DDM se
setkáte i s KOS (komunitně-osvětovými setkáními),
která by měla veřejnosti přinášet témata z regionu,
města, okolí…
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ - 13 -

Cena 18,- Kč

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Návrh na schválení výběru nejvhodnější nabídky –
VZ č. 20190007 „Dodávka automobilu Volkswagen Crafter 35
103 kW 6G 4Mot SR“
 Dne 20. 3. 2019 v 15:00 hodin bylo na jednání rady města provedeno otevření obálek s nabídkami a hodnocení nabídek. V rámci výběrového řízení byla výzva k podání nabídky zaslána 8 uchazečům
dle seznamu obesílaných uchazečů a zároveň byla výzva zveřejněna na webových stránkách města. Ve stanovené lhůtě byly doručeny 4 nabídky v listinné podobě. Po otevření obálek bylo konstatováno, že všichni uchazeči předložili požadované dokumenty a že
nabízené automobily odpovídají požadované specifikaci. Dále byly
posouzeny jednotlivé nabídky a nabídnuté ceny dle stanovených
kritérií. Jako nejvhodnější nabídka byla označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to nabídka s pořadovým číslem 3, kterou předložil uchazeč firma Autotrend, spol. s r.o., České mládeže 1101, 463 12 Liberec, IČ: 41324838, s cenou 898.898,- Kč včetně
DPH. Rada města následně schválila zadání zakázky.
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019,
Dětské centrum Jilemnice
 Radě města byla dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předložena individuální žádost Dětského centra Jilemnice, příspěvková
organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019
za účelem poskytování služeb sociální péče pro občany města.
Jedná se o poskytování služby týdenního stacionáře pro 1 klienta
s trvalým pobytem v Rokytnici nad Jizerou. Žadatel zároveň předložil Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
ze strany Libereckého kraje na poskytování sociální služby rané
péče. Předmětná dotace by se tak stala součástí vyrovnávací platby pro poskytování registrované sociální služby, konkrétně týdenního stacionáře. Žádost splňuje náležitosti zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a jsou k ní přiloženy všechny přílohy
podle metodiky Libereckého kraje. Žadatel je zároveň zařazen v síti
sociálních služeb ORP Jilemnice. Náklady na 1 klienta byly vyčísleny
ve výši 290.000,- Kč, bylo požádáno o dotaci ve výši 29.000,- Kč.
Podle metodiky Libereckého kraje činí spolufinancování obcí pro
tento druh služby 10 %. Sociální úsek doporučil dotaci poskytnout
v požadované výši, rada města tuto žádost schválila.
Zadání zakázky na administraci projektu
v rámci OPPS CZ – PL
 Rada města byla seznámena s nabídkou společnosti EUREX CZ na
provedení administrace projektu „Česko – polská Hřebenovka - západní část - Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše“ v systému ISKP14 / MS2014+. Součástí prací by bylo provedení změn
v projektu dle pravidel dotačního programu, zpracování průběžných zpráv Města Rokytnice nad Jizerou a závěrečné zprávy včetně
příloh dle pravidel dotačního programu, zpracování soupisky výdajů Města Rokytnice nad Jizerou za dílčí část projektu dle pravidel
dotačního programu, doplňování oznámení o změně, průběžných
zpráv a závěrečné zprávy Města Rokytnice nad Jizerou podle požadavků poskytovatele dotace, konzultace projektu s příslušnou
pobočkou poskytovatele dotace a účast na koordinačních schůzkách partnerů projektu a konzultační činnost pro Město Rokytnice
nad Jizerou v dotační oblasti ve vztahu k realizovanému projektu.
Cena prací činí 7.300,- Kč za měsíc trvání realizace projektu. Rada
města schválila zadání zakázky společnosti EUREX CZ na provedení
administrace projektu.

2

Informace o nákladech na zimní údržbu v zimě 2018/2019
 V období let zima 2015 – jaro 2019 zajišťuje zimní údržbu komunikací (ZÚK) na území města Rokytnice nad Jizerou společnost
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. ve spolupráci s Drobnými
službami města Rokytnice nad Jizerou. Zimní údržba probíhá podle schváleného Plánu zimní údržby komunikací.






Náklady na ZÚK v zimě 2018/2019 byly tyto:
listopad 2018:
114.484,- Kč vč. DPH
prosinec 2018:
395.525,- Kč vč. DPH
leden 2019:
1.423.904,- Kč vč. DPH
únor 2019:
328.763,- Kč vč. DPH
březen 2019:
193.842,- Kč vč. DPH
Celkem:
2.456.518,- Kč vč. DPH

 Uvedené ceny obsahují provoz mechanismů, pohotovost, posypové materiály, osazení sněhových tyčí a dispečink. Náklady za období 2/2 prosinec 2018, leden 2019, únor 2019, březen 2019 ve
výši 2.179.500,85 Kč vč. DPH byly hrazeny z paragrafu 2212 Silnice,
položky 5169 nákup ostatních služeb. V rozpočtu na rok 2019 je na
zimní údržbu vyčleněno 2.500.000,- Kč.
Jednání s městem Harrachov – spolupráce v oblasti údržby
běžeckých stop
 V uplynulé zimní sezóně se Rokytnice nad Jizerou potýkala s výpadkem v údržbě běžeckých stop. Údržbu běžeckých stop měl provádět Spartak Rokytnice a.s., který nejprve nedostatečnou údržbu
omlouval nedostatkem personálu a nutností přednostně upravovat sjezdové tratě. Následně došlo k tak zásadní poruše stroje, že
vedení a.s. rozhodlo o tom, že stroj již opravován nebude a údržbu
běžeckých stop tak Spartak Rokytnice a.s. dále provádět nebude.
Město pak narychlo hledalo uprostřed zimní sezóny náhradního
upravovatele tratí, což se nakonec podařilo, ale pouze pro některé
úseky.
 O těchto problémech města Rokytnice nad Jizerou se dozvědělo i město Harrachov a ukázalo se, že podobné problémy, i když
v menším měřítku, mají i v sousedním Harrachově, a že město
Harrachov již delší dobu uvažuje o nákupu vlastního stroje na
úpravu běžeckých stop. Na jednání rady města Rokytnice nad Jize
rou byl proto pozván místostarosta Harrachova pan Daniel Beneš,
aby prezentoval záměr Harrachova upravovat běžecké stopy vlastním strojem. Pan místostarosta Beneš následně prezentoval záměr města Harrachov, jehož podstatou je nákup použitého stroje
PB 130 případně PB 160 s nízkými provozními náklady a provádění
údržby vlastními zaměstnanci města, případně osobami na základě dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činno
sti. Tento záměr již projednala a schválila rada města Harrachov,
nicméně ještě nebyl projednán a schválen zastupitelstvem města.
Pan místostarosta Beneš rovněž uvedl, že ze strany města Rokytnice nad Jizerou by bylo možné se aktivně zapojit do tohoto projektu
a úpravu běžeckých stop provádět na území Rokytnice nad Jizerou
ve spolupráci s městem Harrachov.
 Dále bylo diskutováno o možných formách budoucí spolupráce
tak, aby bylo možné zajistit vícezdrojové financování pro úpravu
běžeckých stop, a aby byla možná spolupráce i s dalšími obcemi.
Přítomní se shodli na tom, že je třeba prověřit možnosti vzniku
společného subjektu, který by úpravu běžeckých stop zajišťoval.
Rada města Rokytnice nad Jizerou vzala na vědomí informace
o možnostech spolupráce s městem Harrachov při údržbě běžeckých stop a pověřila místostarostu města Petra Kadavého dalším
jednáním se zástupci města Harrachov a předložením záměru
spolupráce k projednání a ke schválení zastupitelstvu města.

Řád veřejného pohřebiště města Rokytnice nad Jizerou
 Město Rokytnice nad Jizerou jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů vydává Řád veřejného pohřebiště. Nyní byl
po předchozím souhlasu ze strany Krajského úřadu Libereckého
kraje předložen radě města v aktualizované podobě. Důvodem
pro změnu řádu byly legislativní změny příslušného zákona o pohřebnictví. Nový řád bude vyvěšen na nástěnce u hřbitova.

Záměr prodeje nákladního automobilu GAZ
 Radě města byl předložen záměr na prodej nákladního automobilu GAZ Gazelle. V užívání drobných technických služeb je 10 let
a 3 měsíce, najeto 72.292 km. Pořizovací cena 673.468,- Kč s DPH.
Dle znaleckého posudku o stanovení ceny a technického stavu
byla celková prodejní cena stanovena na 98.000,- Kč s DPH.

Zastupitelstvo města, konané dne 24. dubna 2019
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení Ing. Leoš Pavlata a Petr Doubek,
zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 27. února 2019.
 rozpočtové opatření č. 2/2019 a pověřuje Mgr. Denisu Hančovou
provedením schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou pro rok 2019.
 Vnitřní směrnici č. 2/2019 pro zpracování a schvalování účetní závěrky.
 financování nákupu užitkového automobilu VW Crafter 4x4 pro
potřeby organizační složky Drobné služby města prostřednictvím
úvěru od SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČ: 61061344 a pověřilo starostu
města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o úvěru a podpisem
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě.
 směnu 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.
 prodej části pozemkové parcely č. 2334/2 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou Radimovi a Mileně Pohořalým 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.
 směnu 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, Procházka Tomáš,
Frýdlantská 1304/18, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, Sedláček Ladislav,
Chabařovická 1327/13, 182 00 Praha 8 - Kobylisy a Mgr. Starý Jan,
Sázavská 791/11, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Ing. Stará Monika,
Havlíčkova 1474, 250 82 Úvaly), 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. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen za
cenu 840,- Kč / m2.

 směnu 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. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen ve výši
840,- Kč / m2. 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.
 přijetí daru části pozemkové parcely č. 2073/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od pana Weigla Břetislava, K Řeporyjím 3,
155 00 Praha – Třebonice.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 755 v k.ú. Rokytno v Krkonoších za cenu 430,- Kč / m2 s tím, že geometrické zaměření zajistí žadatelka na vlastní náklady a bude provedeno za účasti zástupce Města.
 směnu částí pozemkových parcel st. parc. č. 497/2 o výměře 8 m2,
st. parc. č. 497/1 o výměře 20 m2 a poz. parc. č. 2952/18 o výměře 81 m2, vše v k.ú. Dolní Rokytnice (pozemky pod komunikací
a chodníkovými tělesy ve vlastnictví Háka Michala a Banýrové Petry) za část pozemku parc. č. 1229/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice n. J.) o výměře 109 m2.
 záměr uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro stavbu garáže na pozemku parc. č 1241/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
s manželi Milanem a Alenou Černými, oba bytem Zahradní 105,
252 61 Jeneč.
 realizaci a financování projektu „Česko – polská Hřebenovka –
západní část – Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše“,
registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001830, který bude
realizován v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v letech 2019 – 2021, a jehož celkové způsobilé
výdaje činí 706.014,54 Euro a podíl města Rokytnice nad Jizerou
představuje částku 52.953,74 Euro.
 záměr spolupráce s městem Harrachov při úpravě běžeckých stop.
 záměr uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku městu
Harrachov na nákup stroje určeného k úpravě běžeckých stop až
do výše 300.000,- Kč.
 záměr uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na skutečně vynaložené náklady související s údržbou běžeckých stop na území
města Rokytnice nad Jizerou (poměr hodin práce stroje na území
města Rokytnice nad Jizerou).
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města k datu 31. 3. 2019.
 „Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období
od 18. 2. do 1. 4. 2019“.
Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 2078/11 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 záměr směny parcely č. 1896 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou)
za pozemkovou parcelu č. 2120/2 a pozemkovou parcelu č. 2120/3
(vlastník Mgr. Smutný Jan), vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
 dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen sta-
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vební zákon) pořízení změn ÚP Rokytnice nad Jizerou na plochách
zasahujících tyto pozemky:
»» k.ú. Dolní Rokytnice ppč.: 1180/2, 302/3 a 339
»» k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou ppč.: 699/2, 1808/3
»» k.ú. Rokytno v Krkonoších ppč.: 95/1, 588/2

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

Zastupitelstvo města pověřilo:

Následující veřejné jednání zastupitelstva města
se bude konat ve středu 19. června 2019
ve školní jídelně od 17:00 hod.

 místostarostu města Petra Kadavého dalším jednáním s městem
Harrachov ve věci spolupráce při úpravě běžeckých stop a přípravou smluv, na základě kterých by byly finanční prostředky městu
Harrachov poskytnuty a předložením těchto smluv zastupitelstvu
města ke schválení.

Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

Zprávy z města a městského úřadu
ZLATÁ POPELNICE 2018
Městu Rokytnice nad Jizerou se opět podařilo se svými výsledky za
rok 2018 se výborně umístit v soutěži měst ve sběru tříděných odpadů Zlatá popelnice v rámci Libereckého kraje. V kategorii měst s počtem do 3.500 obyvatel jsme se umístili na skvělém 1. místě.
Cena byla předána v pátek 31. 5. 2019 na Ještědu, kdy byl předán
i poukaz na finanční dar ve výši 30.000,- Kč od Libereckého kraje,
ASEKOLu a.s., Praha a EKO-KOMu a.s., Praha a dále poukaz ve výši
7.000,- Kč za první místo ve zcela nové kategorii, a to v soutěži ve sběru drobného elektra. Získaný finanční obnos bude použit dle podmínek v rámci ochrany životního prostředí.
Na celkový výsledek má vliv nejen množství vytříděných odpadů na
občana (papír, sklo, plast a tetra-pack), ale i hustota sběrné sítě nebo
oddělený sběr bílého skla a kovů.
Děkujeme touto cestou znovu všem občanům našeho města
a ostatním zapojeným osobám za vzorné třídění a dále děkujeme
zaměstnancům Drobných služeb města za dobrou práci při svozu
těchto tříděných odpadů. Budeme se snažit, abychom se na předních
místech v této soutěži udrželi i nadále.
A kolik odpadů jsme v Rokytnici nad Jizerou za rok 2018 vytřídili?






UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2019
Ve dnech 5. a 6. 4. 2019 v Rokytnici nad Jizerou probíhala akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“, neboli ukliďme si Rokytnici nad Jizerou. Zapojily se děti z obou mateřských školek, ze základní školy, děti
a mládež z kroužku Mladí hasiči, dále se zapojili hasiči, dobrovolníci
i rodiny s dětmi.
Celkem to bylo 267 lidí - 237 dětí a 30 dospělých. Bylo sesbíráno
620 kg odpadu (52 pytlů, 50 kg se podařilo ještě vytřídit). Bohužel se
objevily i černé skládky.
Rádi bychom všem, kteří se zúčastnili a věnovali dobrovolnému
úklidu města svůj čas, poděkovali. Děkujeme!
 Fotodokumentaci najdete na FB profilu
https://www.facebook.com/infocentrumrokytnice/
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papír
plast
sklo
tetra-pack
kovy

81,980 t
68,770 t
77,350 t
3,820 t
40,120 t

(72,620 tun v roce 2017)
(65,020 tun v roce 2017)
(88,260 tun v roce 2017)
(3,980 tun v roce 2017)
(35,570 tun v roce 2017)

POŘÍZENÍ ŠTĚPKOVAČE DŘEVNÍCH HMOT
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo projekt s názvem „Pořízení štěpkovače“.
Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje, tedy z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, v rámci programu podpory č. 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné použití
a podpora sběru a využití bioodpadů.
V rámci projektu se podařilo pořídit bržděný štěpkovač dřevních hmot LASKI LS 160
PB, který umožní zpracovat velké množství větví v rámci systému sběru bioodpadu
v obci pocházející z údržby městské zeleně, a tím vyřešit každoroční problém s jejich
náročnou likvidací. Kupní cena štěpkovače činí 321 900 Kč bez DPH, tedy celková cena
včetně DPH je 389 499 Kč.
Liberecký kraj podpořil tento projekt účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 120 000 Kč, což činí 30,8 % z celkových nákladů projektu.

VÝSLEDKY VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
ZA ROKYTNICI NAD JIZEROU

ZDRAVOŠ PÉČE, s. r. o.,
poskytovatel pečovatelských služeb
v Rokytnici nad Jizerou informuje:

Ve dnech 24. a 25. května 2019 se konaly volby do Evropského
parlamentu. Výsledky za město Rokytnice nad Jizerou byly následující:

Rozvoz obědů pro klienty, kteří nepotřebují pomoci s ničím
jiným, potřebují JEN dovézt oběd, zprostředkuje GASTRO
SERVIS Jilemnice. Bližší informace a kontakty zájemci naleznou
na: https://www.zlatestranky.cz/profil/H1822787.








PROVOZNÍ DOBA

Počet volebních okrsků:
Voliči v seznamu:
Vydané obálky:
Odevzdané obálky:
Platné hlasy:
Volební účast:

2
2.220
705
705
704
31,76 %

Městského informačního centra

Výsledky:

ČERVEN

Počet hlasů
Česká pirátská strana
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Koalice STAN, TOP 09
Svoboda a přímá dem. – T. Okamura (SPD)
Křesťanská demokrat. unie – Čs. str. lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
HLAS
Koalice Rozumní, ND
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Alternativa pro Českou republiku 2017
Vědci pro Českou republiku
Pro Zdraví a Sport
Koalice Svobodní, RČ
Demokratická strana zelených
Strana nezávislosti ČR
Evropa společně
ANO, vytrollíme europarlament
Romská demokratická strana
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID.
Koalice DSSS a NF
SPR – Republikánská strana Čsl. M. Sládka
Pro Česko
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA

126
115
109
107
93
36
31
19
13
8
6
6
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

17,89 %
16,33 %
15,48 %
15,19 %
13,21 %
5,11 %
4,40 %
2,69 %
1,84 %
1,13 %
0,85 %
0,85 %
0,56 %
0,56 %
0,56 %
0,56 %
0,42 %
0,42 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %

Ostatní volební strany v Rokytnici nad Jizerou nezískaly žádný
hlas.
Kompletní výsledky v rámci celé České republiky zájemci naleznou na www.volby.cz.

PONDĚLÍ – PÁTEK

9:00 – 12:00

SOBOTA

9:00 – 13:00

NEDĚLE

ZAVŘENO

13:00 – 17:00

ČERVENEC – SRPEN
PONDĚLÍ – PÁTEK

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

SOBOTA

9:00 – 12:00

13:00 – 15:00

NEDĚLE

ZAVŘENO

Krkonošská kuchyně 2019

Zveme Vás na další ročník akce KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ
A JINÉ SPECIALITY. Bude se konat v sobotu 27. července 2019
od 12:00 hodin na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou.
Přijďte ochutnat, jak se v Rokytnici nad Jizerou vaří, poznejte zdejší
kuchaře, přijďte se setkat s přáteli a užít si společně letní den.
K dobrému jídlu a pití zahrají místní kapely mnoha žánrů, bude
i tradiční zábava pro děti.
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DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU 2019
Přehled podpořených projektů
V rámci dotačního programu města bylo pro rok 2019 rozděleno 201.319,- Kč.
Rada města schválila přiznání dotace všem 24 přihlášeným projektům a 2 individuálním žádostem.
Žadatel

Název projektu

Schválená
výše dotace

1 Svaz důchodců Vilémov

Aby člověk nebyl ve stáří sám

8 000 Kč

2 KVZ Rokytnice nad Jizerou - Schneider Robert

Provoz a podpora střelnice

7 000 Kč

3 Hartych Stanislav

RNL 2019 (Rokytnická neregistrovaná liga – kuželky)

7 000 Kč

4 Bečvář Jiří

Hike and Fly Krkonoše

8 000 Kč

5 KČT Rokytnice nad Jizerou

Přejezd Krkonoš - Memoriál Karla Šaldy

3 000 Kč

6 KČT Rokytnice nad Jizerou

Turistické akce (Setkání turistů v Bratrouchově, Prvomájový výstup na
Strážník, Vesničky, HETOS)

8 000 Kč

7 KČT Rokytnice nad Jizerou

Cykloexpedice 2019 - Česká Kanada

8 Sedláček Jakub

Závody v silovém trojboji a benchpressu

10 000 Kč

9 Klub důchodců v Rokytnici n. Jiz.

Aby nikdo nebyl sám

10 000 Kč

10 Horská služba / Nedvěd Jiří ml.

Sjezd pašeráků, činnost okrsku Horské služby Rokytnice nad Jizerou

15 000 Kč

11 Vančura Václav, Navrátilová Veronika

Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v mushingu off-snow

15 000 Kč

12 Herberová Pavlína

Snowkitingové a kitingové expedice a závody

12 000 Kč

13 SDH Rokytnice nad Jizerou

Hasičský ples

14 SDH Rokytnice nad Jizerou

Činnost kroužku Mladí hasiči

15 SDH Rokytnice nad Jizerou

140. výročí založení SDH v Rokytnici nad Jizerou

16 Alpin klub, TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.

Skialpinistické závody „O dřevěného Krakonoše 2019“

2 000 Kč

4 000 Kč
3 000 Kč
15 000 Kč
8 000 Kč

17 Lyžařský klub, TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. Horský běh Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky

8 000 Kč

18 ASPV, TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.

5 000 Kč

Olympiáda dětí a mládeže 2019

19 Oddíl kuželky, TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. Pronájem kuželny ve Vrchlabí

5 000 Kč

20 Ski klub Masters Rokytnice n. J., z.s.

Mezinárodní závod FIS MASTERS, Memoriál Dr. Jana Vedrala

21 Myslivecký spolek Hořec Jablonec nad Jizerou

Podpora činnosti Mysliveckého spolku Hořec

4 000 Kč

22 Spolek Soví vrch

Dětský tábor Mařenice - zkvalitnění táborového zázemí

9 000 Kč

23 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Putování s Krakonošem - 5. ročník

5 000 Kč

24 SDH Vilémov

Podpora celoroční činnosti hasičské mládeže

8 000 Kč

Ponocný Matěj

Podpora sportovní činnosti úspěšného handicapovaného sportovce

5 000 Kč

Hák Zdeněk

Expedice - prvovýstup na horu Chamlang (7.319 m n.m.)

7 319 Kč

CELKEM

10 000 Kč

201 319 Kč

Schváleno radou města dne 15. 4. 2019 usnesením č. 117/2019.

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu
nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?
Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.
Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od
1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem
vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.
Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi,
členech výboru, členech kontrolní komise apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin
rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).
Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to,
že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda
jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.
Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba
podat návrh na zápis, který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba
přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí o volbě
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statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává k příslušnému rejstříkovému, tj. krajskému soudu (k městskému
soudu v Praze spolky se sídlem v Praze a Středočeském kraji) podle
sídla spolku. Návrh lze podat elektronicky nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není
zpoplatněn.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy
níže).
Užitečné odkazy
 Vyhledávání ve veřejném rejstříku – https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
 Inteligentní formulář pro návrh – https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=fcQzxJj3p2ZhP-U0NyErCy9Y?0
 Orientační seznam příloh k návrhu na zápis – https://or.justice.cz/ias/ui/download/
prilohy_spolky.pdf
 Přehled rejstříkových soudů – https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
 Způsoby založení listin do sbírky listin – https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL
 Podání do veřejného rejstříku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/verejne-rejstriky/podani-do-verejneho-rejstriku.html
 Zrušení spolku – https://seznam.gov.cz/obcan/zivotni-situace/obcan-a-stat/obcanske-aktivity/zruseni-spolku.html

Kontaktní osoba:
Mgr. Alexandra McGehee
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
tel. 296 153 478

VYHLÍDKOVÝ LESOPARK NA VRCHU STRÁŽ MOŽNÁ UŽ V PŘÍŠTÍM ROCE

Po několika neúspěšných pokusech se žádostmi o dotaci z česko-polského programu
jsme se na jaře 2019 konečně dočkali. Projekt
s názvem Česko – polská Hřebenovka – západní část – Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše byl vybrán mezi projekty,
které budou financovány v rámci operačního
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a podpořen částkou 600 112,28 EUR.

Jedná se o projekt připravovaný ve spolupráci s polským partnerem městem Piechowice, které je vedoucím partnerem

projektu a město Rokytnice nad Jizerou
partnerem projektu. Náplň projektu vychází
z projektu „Česko - polská Hřebenovka – západní část“, kterého se město Rokytnice nad
Jizerou účastnilo již v roce 2016 spolu s dalšími 16 subjekty, českými a polskými městy
a obcemi, polskou Správou Krkonošského
národního parku, Libereckým krajem a Euroregionem Nisa. Záměrem projektu bylo
zatraktivnit turistickou trasu „Hřebenovka“
výstavbou rozhleden a vyhlídek na trase Hřebenovky, zkvalitněním povrchu některých
úseků Hřebenovky, proznačením další části
Hřebenovky a propagací Hřebenovky. Hlavním cílem projektu bylo přilákat více turistů
na trasu Hřebenovky, a tím do česko-polského příhraničí. Hlavními aktivitami projektu
u většiny partnerů byla výstavba rozhleden
a vyhlídek a rekonstrukce komunikací. Tento
velký projekt však nebyl úspěšný a při následných konzultacích pak bylo administrátory
operačního programu doporučeno rozdělení projektu na několik menších projektů, kterých se bude účastnit méně partnerů.
Rokytnice nad Jizerou se proto na opakovaném podání žádosti o dotaci dohodla
se sousedními Piechowicemi, které na svém
území chtějí vybudovat rozhlednu a parkoviště sloužící návštěvníkům. Město Rokytnice
nad Jizerou pak ve své části projektu vybuduje vyhlídkový lesopark na vrchu Stráž a přístupovou komunikaci. Součástí lesoparku

budou 4 vyhlídky odkazující na symboly, které obsahuje znak města: liška, medvěd, ovce
a horník, dle projektové dokumentace architektonické kanceláře Mjölk architekti.
Podle časového harmonogramu projektu
by měla být rekonstrukce přístupové komunikace a výstavba vyhlídek dokončena na
podzim 2020. Pokud tedy vše půjde podle
plánu, mohli by návštěvníci Rokytnice nad
Jizerou již v roce 2021 zažívat stejné pocity,
o jakých ve své povídce píše Jan Nikendey
z Mjölk architekti.

Povídka – Výlet do Rokytnice
Dnes jsme si přivstali, abychom stihli východ slunce. Vycházíme z hotelu a ve vzduchu už je cítit, že léto se s námi definitivně
rozloučilo. Ranní mlha se líně válí v údolí
a zlátnoucí javory začínají rozehrávat barvy okolní přírody. Sedáme do auta a po pár
škytnutích motor naskakuje. Už několikrát
jsem měl v plánu řešit opravy, ale nějak mi
na to nezbyl čas. Vyrážíme.
Dojeli jsme na místo, odepnuli děti ze
sedaček. Poslední kontrola – všechny dveře
auta zamknuté – můžeme vyrazit.

Čeká nás pár set metrů po lesní cestě
a poté nastupujeme na pěšinku vedoucí
k první z vyhlídek. Musím říci, že jsem hodně zvědavý. Rozednívá se a tiché šumění lesa
občas přeruší jen zapraskání větví a pak taky
má starší dcera, která dnes vstala levou nohou a při sebemenším škobrtnutí o kořen
vztekle vyjekne. Vysvětlím jí, že jsme v lese
a musíme se chovat potichu, vypadá, že to
chápe, nicméně než se Ema opravdu ztiší,
celá situace se opakuje ještě čtyřikrát.

Přicházíme k první vyhlídce. Jestli jsem si
správně nastudoval průvodce, měla by to
být Liška. Zpočátku se mi to nějak nezdálo,
ale už ji vidím. Hlavu natočenou do nádvoří
vyhlídky, na záda se dá pohodlně sednout
a pro dobrodruhy je tu báječná adrenalinová
výzva vyjít si po ocasu lišky nad propast. Odsud je vidět i několik horolezeckých stezek,
které k Lišce směřují. Po chvilce přesvědčování, že se nic neděje, jsem holky vzal i na
druhý konec Lišky, tedy přímo nad propast.
Obě se zatajeným dechem, zavěšeny prsty za
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síť, která vyplňuje zábradlí, sledovaly propast
pod námi a první paprsky slunce, jak rozzářily
obzor. Čekáme, až se slunce vyhoupne ještě
výš. Mezitím na hřbetu Lišky posnídáme a já
ještě zběžně pořídím pár fotek z přilehlých
vyhlídkových lávek. Celý areál je nad Rokytnicí už pár let, takže se ze zářivého nového
dřeva změnil jejich povrch na tmavší odstíny
a báječně zapadá do okolní přírody.
Na další vyhlídku jsem vyrazil s mladší dcerou sám, ženu se starší dcerou jsme nechali
ještě dopít čaj. Medvěd stojící majestátně na
skále opravdu budí respekt, i když je ze dřeva. Vylezli jsme po strmém schodišti na jeho
zadní noze a dívali se na opozdilce, kteří stále popíjeli čaj na hřbetu Lišky a vyhřívali se
v prvních paprscích slunce. Pozorovat a nebýt
zpozorován. Máváme, jestli si nás všimnou.
Křičet nebudeme, chvíli ještě pozorujeme
opozdilce, Rokytnici z nadhledu a další zastávku, Ovci. Pak scházíme po schodišti dolů.
Počkáme pod břichem Medvěda. Posadíme
se a posloucháme kapky padající ze stromů.
Noční liják se nám připomene, kdykoliv se
do korun stromů opře vítr a snese několik
velkých kapek. To ovšem nás schované pod
břichem Medvěda netrápí. Sedíme a čekáme.
Opozdilci dopili a po chvilce nás dohnali.

Pěšina se stále vine podél okraje kopce,
sem tam se podél cesty objeví lavičky ke spočinutí. Naším dalším cílem je Ovce. Na Ovci
se těší hlavně holčičky, protože tato vyhlídka
je určena malým dětem. Malá ovečka sedí
v lese a svou velikostí je přizpůsobena tak,
aby fungovala jako prolézačka. Na informační tabuli je zadání hry: Nalezněte kouzelného skřítka a rozezvučte ovečce zvoneček. Za
jedním pařezem nakonec objevíme skřítka
a z jeho schránky bereme dřevěný klínek
a provaz. Vkládáme vše do stroje na krku
ovečky a zvoníme. Poté ještě chvíli holčičky
řádí na houpačce a skládají velká dřevěná
puzzle. My zatím pijeme čaj, hlídáme, aby se
moc nevzdálily, a já jdu vrátit propriety k pátrací hře zpět do skřítkovy schránky. Všude
kolem je spousta borůvek, od kterých mají
holky fialové rty.
Pokračujeme pěšinou dál, na dalších stanovištích s lavičkami se už nezastavujeme,
sem tam si přečteme nějaký příběh na informačních tabulích, pokocháme se zajímavým
útvarem v lese, kde cesta překonává větší
terénní nerovnost, cupitáme po povalových
chodnících.
Vítr už rozfoukal poslední zbytky ranního
oparu a my pomalu přicházíme k pomysl-

nému vrcholu stezky. Na skále, které místní
přezdívají K5, ale správně se jmenuje Sokolí
věž, je do široka rozkročený horník, poslední
z výjevů na městském znaku Rokytnice, které sloužily jako inspirace pro tyto vyhlídkové
sochy. Po chvíli přesvědčování, že se nám nic
nestane, budeme-li ukáznění, stoupáme po
jeho zakročené noze nad mezerou mezi skálami. Musím říci, že to je opravdu silný zážitek. I já mám co dělat, aby na mně nebyl znát
respekt z té hloubky pod námi. Vyšli jsme po
noze na podestu. Výš už si troufnu jen já. Posadím se, piji čaj a sleduji, jak barevné údolí
Rokytnice zalité sluncem postupně ožívá.
Zapínám si bundu více ke krku, sestoupím
trochu níž, sednu si na lavičku na podestě ke
zbytku výpravy a vyprávím holčičkám o Krakonošovi.
Když už máme všechno prohlédnuté, sestupujeme z Horníka a kráčíme po pěšinách
zpátky. Cestou potkáme pár ranních běžců,
myslivce a pána, co hledá svůj prsten, který
tu včera někde ztratil. Popřejeme mu mnoho
štěstí a přidáme do kroku směrem k autu.
Začíná tu být nějak rušno a byla by škoda nechat si pokazit tento poklidně-adrenalinový
zážitek.
Mjölk architekti

OPRAVA CESTY STARÝ MLÝN – DVORAČKY
Město Rokytnice nad Jizerou realizuje
projekt s názvem: „Oprava cesty Starý Mlýn
- Dvoračky“. Státní fond životního prostředí
ČR na tento projekt poskytl finanční podporu z Národního programu Životního prostředí,
konkrétně z prioritní oblasti č. 5. Životní prostředí ve městech a obcích, o kterou v minulém roce Město Rokytnice nad Jizerou zažádalo.
Dotace ze SFŽP ČR byla poskytnuta ve výši
56,4 % z celkové výše uznatelných nákladů
projektu, což činí 1 000 000 Kč. Oprava komunikace spočívá v čištění povrchu komunikace a krajnic, provedení spojovacího postřiku
a následné strojové pokládce asfaltobetonového krytu ACO 11 70/100 ve dvou vrstvách.
První vrstvou dojde k vyrovnání nerovností
v povrchu vozovky, druhá vrstva bude položena v konstantní tloušťce tak, aby celková
tloušťka položených vrstev byla 70 mm. Součástí zakázky je zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu a výšková úprava stávajících
ocelových svodnic.
Předmětem tohoto projektu je oprava obslužné místní komunikace „Úsek č. 1“, vedoucí od odstavné plochy u Hotelu Starý Mlýn
k napojení na příjezdovou cestu – čp. 148
Rokytno, kde se povrch vozovky nacházel
již v havarijním stavu. Délka tohoto opravovaného úseku činí 1,47 km. V roce 2007

se podařilo opravit úsek komunikace č. 3,
který vedl od napojení na turistickou cestu
„Romance“ na Dvoračky, a dále pak v roce
2014 úsek č. 2 - od příjezdové cesty k čp. 148
Rokytno k napojení na turistickou cestu „Ro-

mance“. Do první poloviny letošního roku by
měl být tento poslední úsek komunikace dokončen, čímž bude završena celá rekonstrukce obslužné komunikace směrem k horské
osadě Dvoračky.
Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz
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Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2018
V sobotu 12. ledna 2019 se v hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada SDH Rokytnice nad Jizerou, v rámci které byla hodnocena
činnost sboru za rok 2018. Pro Vaši představu o práci dobrovolných
hasičů Vám prostřednictvím Rokytnického zpravodaje přinášíme
informaci o činnosti sboru v roce 2018. Zprávu o činnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů jste měli možnost si přečíst v minulém
čísle zpravodaje.
Sbor měl k 31. 12. 2018 116 členů, z toho 49 mužů, 41 žen a 26 mladých hasičů. V roce 2018 se přihlásili dva noví členové a sedm členů bylo
odhlášeno. V rámci mladých hasičů byly přihlášeny 4 děti a odhlášeny
byly 3 děti. Jeden člen přešel z mladých hasičů do dospělých. V roce
2018 jsme se naposledy rozloučili s bratrem Oldřichem Šturmou. Výbor sboru se scházel pravidelně, vždy první úterý v měsíci. V roce 2018
se sešel dvanáctkrát za dobré účasti. Kromě výborových schůzí se členové pravidelně scházeli na členských schůzích každý pátek.
Prevence
Preventivní činnost našeho sboru spočívala v loňském roce opět
především v osvětové a propagační činnosti. V rámci osvětové činno
sti jsme uspořádali:
 4. května – ukázka techniky a vybavení v rámci taktického cvičení
pro obě mateřské školky v Rokytnici
 28. května – exkurze pro klub důchodkyň Rokytnice spojená s prohlídkou hasičské techniky a vybavení a přednáškou o požární bezpečnosti v domácnosti, fungování IZS a o práci hasičů a policie
 1. června – Den otevřených dveří pro děti z 2. a 3. třídy základní
školy, spojeno s prohlídkou hasičské techniky a vybavení a přednáškou o požární bezpečnosti, jak se zachovat při mimořádných
událostech (požár, dopravní nehoda…) a jak je nahlásit na tísňové
linky
 4. června – Den otevřených dveří pro děti z 6. a 9. třídy základní
školy, spojeno s prohlídkou hasičské techniky a vybavení a přednáškou o první pomoci a resuscitaci
 14. června – exkurze pro děti ze školy v přírodě z Radonic u Prahy
 18. října – ukázka techniky a vybavení v rámci prověřovacího cvičení na základní škole Rokytnice
V rámci propagační činnosti jsme zajišťovali v červenci ukázku výroby pěny při Dřevosochání ve Františkově. V roce 2018 nebyl žádný
požadavek na zajištění preventivní požární hlídky.
Soutěže, výročí, partnerské akce
Hned na začátku roku reprezentovali náš sbor Standa Škoda
a Martin Škába v závodě „O pohár ředitele HZS hl. m. Prahy“ v běžeckém lyžování, který se konal 24. ledna v Bedřichově. Standa se v kategorii mužů 40 – 49 let umístil na 14. místě, Martin pak v kategorii
18 – 29 let na 6. místě.
Další velmi významnou, ale také velmi náročnou akcí, byl 45. ročník
tradičního Setkání Rokytnic ČR, který se v roce 2018 konal o víkendu
22. – 24. června. Po pěti letech jsme měli příležitost potkat se s našimi
kolegy a kamarády – hasiči z ostatních Rokytnic – u nás v Krkonoších.
Celkově setkání hasičů proběhlo po čtrnácté. Již od úterý jsme chystali
dráhy pro hasičské soutěže, ale také jsme připravovali zázemí pro celou akci na fotbalovém hřišti. V rámci programu jsme připravili na sobotu dopoledne oficiální soutěž v požárním útoku a štafetě 4× 100 m,
která proběhla na louce u kapličky nad přírodním divadlem. Soutěž
proběhla v pořádku, a i když byla na konec června neobvyklá zima
– pouhých 7 °C, tak alespoň nepršelo. Odpoledne jsme se přesunuli
k hasičské zbrojnici, kde jsme připravili exkurzi a posezení pro hasiče.
Poprvé u nás, a celkově teprve podruhé, se v rámci Setkání Rokytnic
organizovalo i setkání pro děti. Tentokrát se účastnily děti z hasičských kroužků z Orlických hor, od Přerova a od nás. O ty se celý víkend vzorně starali v Domě dětí a mládeže. Pro děti jsme měli připravený hasičský vědomostní kvíz a poté se uskutečnila dětská hasičská

soutěž ve štafetě 4× 60 m. Po soutěži byly vyhlášeny výsledky dětské
soutěže, kdy kromě pohárů obdržely všechny děti diplomy a medaile.
Naše děti se umístily společně s Přerovem na druhém místě.
V neděli dopoledne se uskutečnila v areálu Modrá hvězda hasičská
srandasoutěž. Všichni účastníci si museli poradit se čtyřmi disciplínami – běh na lyžích s hašením, rozkulování hadic mezi kužely, motání
hadic na čas a doplňování tekutin na čas. I když byla opět zima a každou chvilku pršelo, všichni si soutěž užili. Odpoledne následovalo slavnostní vyhlášení výsledků všech soutěží na fotbalovém hřišti. Naše
družstvo nakonec soutěž s přehledem vyhrálo a po delší době jsme
tak získali hasičský putovní pohár.
Hlavní hasičské závody, okrsková soutěž v požárním sportu na rok
2018, se konaly v sobotu 15. 9. 2018 ve Sklenařicích. Pořádající sbor
SDH Sklenařice se své pořadatelské role zhostil velmi dobře, takže
celé závody probíhaly v dobrém tempu a bez problémů. Soutěže se
zúčastnilo 7 družstev mužů a 2 družstva žen, která soutěžila ve dvou
disciplínách – v požárním útoku a v běhu na 100 m s překážkami.
Naše družstvo mužů se umístilo na 7. místě a družstvo žen zvítězilo.
Dne 11. srpna se několik našich členů vypravilo do Polska na
oslavy 750 letého výročí našeho partnerského města Wojcieszów.
Po slavnostním nahlédnutí do historie města následovalo otevření
zrekonstruované fontány, volejbalový turnaj mezi hasiči a bohatý doprovodný program.
Rok 2018 byl ve znamení oslav 100 let od vzniku samostatného
Československého státu. Hasiči toto výročí uctili v sobotu 2. června
vytvořením největší hasičské fontány na světě. Tu vytvořilo 1 055 hasičů z 207 hasičských družstev z celé České republiky za pomoci klasických motorových čerpadel, hadic a proudnic. K rekordu bylo použito
455 hadic o celkové délce 7 km, kterými v průběhu rekordního pokusu
proteklo 3 000 000 litrů vody. Celé velkolepé dílo se odehrálo v Praze
na Rašínově a Hořejším nábřeží řeky Vltavy a využity byly také Jiráskův
a Palackého most. Do této akce se zapojilo i naše družstvo. V sobotu
26. května se nejprve jeho členové zúčastnili, společně se 120 hasiči
z 21 hasičských sborů z celého Libereckého kraje, nácviku na fontánu
na Radvaneckém rybníku ve Sloupu v Čechách, kde si mohli vyzkoušet,
co je čeká v Praze. Pak už následovala Praha. Po příjezdu bylo naše
družstvo určeno jako náhradní, což nás moc nepotěšilo, ale nakonec
se štěstí usmálo a byli jsme umístěni na pozici 50 na Rašínově nábřeží.
Vše bylo skvěle zorganizováno a připraveno, a i přes účast více než
1000 hasičů probíhalo vše zcela hladce. Pro celé družstvo byla účast na
fontáně a dva dny strávené v Praze ohromným zážitkem.
Děti a mládež
Zprávu o činnosti kroužku mladých hasičů Vám přineseme
v některém z dalších čísel Rokytnického zpravodaje.
Společenská a kulturní činnost pro veřejnost
V roce 2018 jsme pořádali, spolupořádali nebo zajišťovali občerstvení na šesti kulturních a společenských akcích pro veřejnost – již tradiční Hasičský bál, Pašeráci, pálení čarodějnic, Dětský den, pouť a Vánoční trhy. U akcí, které pořádá město, jsme opět pomáhali s jejich
technickým zajištěním. Jak už jsem avizoval na poslední VVH, vypustili
jsme v roce 2018 účast na jedné akci – Krkonošské kuchyni. Důvodem
je množství akcí, které pořádáme a jejich časová náročnost.
První akcí byl 16. února Sjezd pašeráků. Při této akci jsme opět zajišťovali stavbu stánků a občerstvení. Hasičský bál se konal 17. března,
a to v penzionu Lenoch. Pálení čarodějnic spojené se stavbou vatry
a občerstvením jsme pořádali 30. dubna. První víkend v červnu jsme
pomohli Domu dětí a mládeže s občerstvením pro děti na Dětském
dnu. 29. září se konala Rokytnická pouť, v rámci které jsme stavěli stan
a zajišťovali občerstvení. Poslední akcí roku 2018 byly v sobotu 8. prosince Vánoční trhy, kde jsme opět stavěli stánky a zajišťovali občerstvení. Při pořádání těchto akcí bylo v roce 2018 odpracováno více než
1.940 hodin.
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Kromě akcí pro veřejnost jsme v roce 2018 uspořádali opět několik
akcí pro naše členy. První akcí byla 13. ledna valná hromada sboru.
Další akcí byl Hasičský karneval, který se konal 21. dubna. 11. května
jsme oslavili svátek sv. Floriána a svátek matek. Další oblíbenou akcí
bylo 1. září letní grilování u hasičárny. Na konci září jsme se vypravili
na dvoudenní výlet do sklípku na Moravu. Páteční večer jsme strávili
v osvědčeném sklípku v Bořeticích. V sobotu jsme pak navštívili jeskyni Výpustek v Moravském krasu a ukončili výlet posezením s grilováním v penzionu Nola ve Vilémově.
Hospodaření sboru
Největší vydání sboru bylo za vybavení nové kuchyňky (kuchyňskou linku s deskou, dřez, varnou desku, myčku nádobí), kterou jsme
svépomocí vybudovali v místě původního skladu. Dále bylo provedeno nové polstrování a potažení židlí na sále. Za peníze vydělané zejména při pořádání kulturních akcí bylo opět zakoupeno vybavení pro
naše mladé hasiče, a to 10 přileb a soutěžní rozdělovač. Nákup tohoto
vybavení a činnost kroužku mladých hasičů byla podpořena dotací
na Materiálně technickou základnu přes OSH Semily a také dotací od
města. Z prostředků sboru byla dále zakoupena palubní kamera do
Scanie, vycházkové stejnokroje, žaluzie do nových oken a nové nášivky SDH.
Ostatní činnost
I v roce 2018 jsme se zapojili do dobrovolnické akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“, ke které se připojilo naše město. Uklízet Rokytnici vyrazilo v sobotu ráno od hasičárny 9 dospělých a 8 dětí. Posbírány byly
4 pytle odpadu.
Díky Katce Slavíkové jsme se i v roce 2018 opět zapojili do sbírkové
preventivní akce Český den proti rakovině, kdy jsme jako sbor získali prodejem žlutých kytiček částku 6.263,- Kč. Prodejem popálkových

náplastí jsme podpořili neziskovou organizaci Popálky, o.p.s., která
pomáhá lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se
s tímto traumatem a vrátit se co nejdříve zpátky k aktivnímu životu.
První adventní víkend předali zástupci sboru dárky dětem z dětského
domova Domov Raspenava, které byly zakoupeny z finanční sbírky
mezi našimi členy a z prostředků sboru. Dále se naši členové před
Vánoci zapojili do akce Krabice od bot, pořádané Diakonií, která má za
cíl obdarovat děti z chudších rodin pěkným vánočním dárkem.
Brigády
V roce 2018 se opět konaly pravidelné čtvrteční brigády. Kromě
běžných činností při údržbě techniky, výstroje, výzbroje a budovy hasičárny se v loňském roce zrealizovaly tři větší akce.
Největší akcí bylo zřízení nové kuchyňky. Naši členové svépomocí
během roku vybudovali v kuchyňce nové odpady, rozvody teplé a studené vody, rozvody elektro, nové podhledy a osvětlení, odvětrání,
nové obklady a podlahu. Dále montáž kuchyňské linky a zabudování
dřezu a spotřebičů. Při této akci bylo odpracováno 431 hodin. Druhou
velkou akcí v rámci brigád byla oprava všech židlí na sále a jejich nové
polstrování a potažení. Třetí velkou akcí byla oprava, obroušení a nátěr pivních setů.
Závěr
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům a příznivcům našeho sboru, kteří naši činnost v roce 2018 jakoukoliv formou podpořili.
Poděkování patří všem členům SDH, kteří se v roce 2018 aktivně
podíleli na činnosti sboru.
Ing. Petr Matyáš
starosta SDH Rokytnice nad Jizerou

Policie informuje
Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům!
KRAJ - Policisté v Libereckém kraji se zapojili do nového preventivního celorepublikového projektu na ochranu majetku.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se v loňském roce zapojilo do nového celorepublikového preventivního projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, na kterém
Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR.
Tento projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost o nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v sousedních státech a nově již překročily i hranice České republiky.
Projekt je koncipován jako souhrnné opatření o nových účinných
způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad trestné
činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.
Technologický vývoj v oblasti zabezpečení domácností jde kupředu, taktéž pachatelé využívají nové
techniky při vloupání do obydlí. Projekt proto reaguje na tento vývoj, a to osvětou k této problematice směrem k široké veřejnosti, ale také dovnitř Policie ČR vzděláváním policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost
v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku.
Projekt byl oficiálně spuštěn a představen veřejnosti na tiskové
konferenci konané na Policejním prezidiu dne 29. 11. 2018.
Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany
„Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro zabezpečení majetku, dále rozhlasové spoty určené do médií, ale i do rozhlasů
obcí a měst a také videospoty.
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Projekt ukazuje, vysvětluje a doporučuje občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu
zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím
mechanických zábranných systémů. Zdůrazňuje důležitost certifikace
výrobků a služeb.
Informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play. Informace, jak ji
nainstalovat a používat jsou dostupné na stránkách www.cmzs.cz.
Více informací a videospoty k novému projektu jsou k dispozici na
webových stránkách https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku
Neměli bychom těmto „nezvaným hostům“ dávat příliš mnoho
šancí. Zároveň buďme všímaví nejen ke svému majetku, ale i ke svému okolí.
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba ocení postup volajících
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje bude od letošního 15. 5., tedy ode
Dne linky 155, oceňovat ty, kteří svým příkladným postupem výrazně přispějí k záchraně
lidského života. Záchranáři tak chtějí vyzdvihnout důležitost těch, kteří na operační středisko volají a poskytují první pomoc do příjezdu
sanity. O každém konkrétním ocenění budou
rozhodovat právě operátoři linky 155.
Ocenění bude symbolické, vybraným lidem, jejichž postup při telefonátu nebo postup při záchraně pacienta bude příkladný,
zašle ZZS LK poděkování a samolepku s nápisem „Pomohl jsem zachránit lidský život.“ Počet těch, kteří ji získají, odhaduje tiskový mluvčí ZZS LK Michael Georgiev na cca 20 ročně.
„Lidé, kteří volají na linku 155, jsou většinou
ve velkém stresu. Chceme tímto způsobem
poděkovat těm, kteří se mu nepoddají a v zájmu záchrany lidského života zachovají chladnou hlavu. To nám v naší práci velmi pomáhá,“ vysvětlil Georgiev.
Minuty od prvního zavolání na linku 155
do okamžiku, kdy přijede zdravotník, ubíhají

někdy velmi pomalu. Právě ony ale mohou
být pro přežití postiženého a další kvalitu
jeho života rozhodující. „Jsou to minuty, kdy
záchrana života leží na volajícím a jeho spolupráci s operátorem dispečinku. Musí přesně popsat situaci na místě a přesně dodržet
pokyny zdravotnických operátorů. I pro nás
jsou ty minuty někdy velmi dlouhé“, popisuje
Kramář.
„Dobrý den, záchranná služba. Jak Vám
mohu pomoci?“ Stejná nebo velmi podobná
věta zazní přitom po celé republice každých
15 vteřin. Každých 15 vteřin se najde někdo,
kdo nutně potřebuje pomoc zdravotníků pro
sebe nebo pro své blízké. Každých 15 vteřin
operátoři na dispečinku rozhodují, kam poslat sanitu, kam lékaře, kam „jen“ zdravotníka. Každých 15 vteřin rozhodují o lidských
životech. Každých 15 vteřin aktivně pomáhají.
Provoz linky 155 je nepřetržitý. Nestane se, že
by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.
Právě proto je pro operátory spolupráce
s těmi, kteří jsou na místě u zraněných nebo
nemocných, tou nejdůležitější. Musí se spo-

Den linky 155 si připomínáme 15. května.
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lehnout na jejich popis situace a musí jim poskytovat pokyny tak, aby je správně pochopili
a aby i naprosto neinformovaný člověk dokázal zabezpečit první pomoc postiženému, případně sám sobě. Pro tuto činnost jsou operátoři speciálně vyškoleni. Právě proto mohou
prostřednictvím telefonu pomoci volajícímu
provádět postupy pro záchranu života do
doby, než na místo dorazí záchranáři.

ských stezek na vás čekají hodnotné ceny.

Vyhlášení fotografické
Vyzkoušet sisoutěže
tradiční řemesla můžete

Svatého Václava,
patrona
české země dne které
28. 9. 2019
i v rámci
workshopů,
se budou kotajníme výherce fotografické Soutěže o nejzajímavější
nat
během
vrchlabských
Flerjarmarků,
to Krkonošského originálního produktu.
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Křížlice

 www.regionalni-znacky.cz/krkonose/
 www.mas-krkonose.cz
Soutežní lístek na razítka

Krakonošových letních podvečerů v JilemPrvní cenanici,
– zážitkový
poukaz na projížďku
Maloúpského
řemeslného jarmarku
psím spřežením pana Vondráka
a
v
ZŠ
v
Lánově.
Druhá cena – dárkový poukaz na Friesovy boudy.
Třetí cena

drsn Poznej
živo é podm
ta n
a ho ínky
r
a
„šik zdejší ách
ouný
ruce
“
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Při sběru
4 glejtu
razítek
odna zapojených
členů
sbírku 4 razítek
v soutěžním
obdržíš
každém
yznačených Krkonoše
míst odměnu. –
(unikátní
kód pro produkt
Online pohlednici,
originální
a z farmářcku, drobné odměny od region. řemeslníků)

1

seodměnu
se životem sedláků a ložnicí tetřívka.
Dostaneš

Podrobnější informace naleznete
v nové infobrožuře (tam naleznete i soutěžní glejt), která bude od května dostupná ve vybraných informačních centrech
Krkonoš, členů Krkonošského originálního produktu a u Místní akční skupiny
Krkonoše.
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Získej razítka

Na4. několika
místech
po
Krkonoších si
třebuješ alespoň
Na vyznačených
místech si
můžeš
víc vyzkoušet
ochutnat
místní
dobroty
odřemeslo,
června
do září
2019
můžete vyzkoušet
vyfotit regionální
produkty
do soutěže aozdob,
sdílet: vinutých pervýrobu
perličkových
stagram: #Krakonosova_stopa,
lí, šitých a malovaných dekorací nebo se
ww.facebook.com/Krakonosovastopa
projítMASpoKrkonoše,
Orchidejové
stezce
a 41
seznámit
bo zaslat poštou
Prostřední Lánov
30, 543

Friesovy
boudy

Objev svou cestu

dej se podle mapy
tohoto
po řemeslech či stopa po řePak
je letáku
Krakonošova
brotách nebo lučních farmářských stezkách Krkonoš a poznej
meslech,
tradicích
a originálních provlastní kůži místní lidi a zvyky (dívej se, vyzkoušej, chraň,
lam a mysliduktech
zodpovědně kpřesně
přírodě). pro Vás!

Zapojení hráči si budou moci zdarma po
přidělení hesla z Krakonošovy stopy elektronicky vytvořit pohlednici a podělit se
o své zážitky z hor. Hlavní výhrou je projížďka se psím spřežením pana Vondráka,
pobytový poukaz na Friesových boudách
nebo poukaz na živý produkt z Krkonošské kozí farmy.

5

Víte, jaká tradiční řemesla jsou ta

Vyzvedni Info leták se soutěžním lístkem

kerkonošská?
A ukde
je můžete vyfo leták se soutěžním
glejtem získáš
členů si
Krkonošského
ginálního produktu,
v informačních
v Krkonoších a znáte
zkoušet?
Máte centrech
rádi turistiku
kanceláři Místní
akční skupiny
Krkonoše
Lánově.
farmářské
stezky
v vKrkonoších?

Malá Úpa
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Zapoj se do hry a staň se
Krakonošova
stopa po řemeslech, tradicích
suprhírou
horalem, který
azvládne
originálních
vše! produktech
Jak vstoupit do stopy?

KRAKONOŠOVA
STOPA
po řemeslech, tradicích
a originálních produktech
Koukej se vokolo sebe, esli máš hora rád,
a udělej si, co tu uvidíš hezkýho!

– poukaz k odběru živé kozy
z Krkonošské
farmy.
Od
červnakozíbude

spuštěna soutěž
Za sbírku 4 razítek v soutěžním glejtu
o nejzajímavější online pohlednici s Krobdržíš na každém z vyznačených míst odměnu.
BJEVUJ, NAVŠTIV, VYROB, VYFOŤ a POŠLI
konošským
originálním
produktem.
Soumesla, tradici a originální produkty Krkonoš.
těžní fotografie můžete sdílet na Instagrawww.regionalni-znacky.cz/krkonose
mu pod #Krakonosova_stopa nebo na
#Krakonosova_stopa
www.mas-krkonose.cz
facebookové stránce Krakonošova stopa.

www.mas-krkonose.cz

#Krakonosova_stopa
LOGO COLLECTION

Social Media

11

MŠ Horní Rokytnice nad Jizerou

Školní rok se blíží svými mílovými kroky ke
svému závěru a my se hlásíme s posledními
zprávičkami ze „žluté školičky“.



Duben a květen byly opravdu nabity
mnoha akcemi:
 8. 4. jsme zakončili „Školu sportu“ a zároveň odstartovali aprílový týden. Každý
den jsme zasvětili jedné z barviček - žluté
pondělí, červené úterý, modrá středa, zelený čtvrtek a bílý pátek.
 12. 4. jsme opět navštívili naše babičky
a dědečky v Domově důchodců. Děti
všechny namasírovaly míčky a pak všichni společně stavěli puzzlíky , hráli deskové
hry, Černého Petra a vybarvovali omalovánky. Dopoledne uteklo jako voda a my
se opět těšíme na další setkání se seniory.
 15. 4. jsme dopoledne ve školce přivítali
naše oblíbené divadélko, tentokráte s pohádkou „O chytré horákyni“. Tentýž den
odpoledne jsme společně s maminkami,
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tatínky a dalšími rodinnými příslušníky ozdobili velikonoční vajíčka.
17. 4. jsme ve školce přivítali „minicirkus“.
Artisté nám předvedli svá vystoupení, děti
si mohly pohladit vystupující zvířátka,
z nichž největším zážitkem bylo mládě
mývala. Jako dárek si každý žáček mohl
odnést nafukovací balónek v různém tvaru, např. psa, žirafy atd.
27. 4. jsme s pásmem básniček přivítali na
radnici naše nové občánky.
30. 4. nám čarodějnice Láry Fáry připravila ve školce čarodějnický den. Děti převlečené za ježibaby a ježidědky plnily úkoly,
které jim čarodějnice nachystala (například
pomáhaly Popelce přebrat hrách a čočku).
Na úplný závěr se všichni vydali hledat
truhličku s pokladem a dostali čarodějnické
pařátky, které upekla paní Blažaninová.
23. 5. jsme společně na besídce oslavili
svátek našich maminek.
27. 5. jsme se vypravili na tradiční celodenní výlet na Dvoračky. Po těžkém výstupu

jsme si pohráli na houpačkách, opekli buřty, večer si pochutnali na výborné večeři a ti
nejstarší a nejodvážnější i přespali. Tímto
bychom rádi poděkovali manželům Pouchovým za jejich vstřícnost a ochotu!!!
 31. 5. poslední květnový den patřil dětem,
kdy jsme oslavili jejich svátek karnevalem
ve školce. Děti opět plnily úkoly a odměnou jim byl výborný nanuk a diskotéka.
A co nás čeká v červnu?
 beseda s příslušníky Policie ČR
 beseda se členy Horské služby
 školní výlet na hrad Pecka s doprovodným
programem
 besídka k „svátku otců“
 maturita předškoláků a jejich poslední
přespání ve školce
Příjemné prožití závěru školního roku
vám přejí dětičky a kolektiv pracovníků ze
„žluté školičky“.

Dům dětí a mládeže
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY - 1 -

Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem externím pracovníkům DDM,
bez nichž by množství kroužků nemohlo existovat, jsou to lidé, kteří svůj volný
čas věnují práci s dětmi a pro děti, to, co
umějí, předávají dál, mnohdy investují
mnohem víc než jen čas a energii.
V letošním školním roce jste se mohli
setkat na kroužcích s těmito externisty:
Darek Bogdány, Jana Brožová, Michal
Hák, Renata Hančová, Ivo Hladík, Jiřina
Horníková, Jakub Královič, Barbora Kubíčková, Jana Machačová, Jaroslava Novotná, Mirka Pampelová, Lucie Pavlíková,
Soňa Pozdníčková, Tereza Šmídová, Eva
Votočková, Štěpán Vrána, Eliška Vránová, Lenka Vránová.
Ještě jednou: díky!
Mgr. Markéta Šmídová
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SPARTAK ROKYTNICE a. s. informuje
LANOVKA HORNÍ DOMKY A BIKEPARK ROCK-IT-NICE ZAHÁJILY 1. 6.
LETNÍ CYKLO-TURISTICKOU SEZÓNU 2019!
Lanová dráha Horní Domky se v rámci
letošní cyklo-turistické sezóny roztočila
poprvé v sobotu 1. června. Zahájení letní
sezóny vyšlo zcela příhodně na Den dětí,
proto měly děti a mládež do 15 let v den
zahájení jízdu lanovkou zdarma. Počasí se
vydařilo a do Rokytnice zavítalo během
víkendu mnoho turistů, milovníků cyklovýletů a vyznavačů downhillu.
Spolu se zahájením letního provozu lanovky byl otevřen také Bikepark Rock-it-nice,
který je hojně vyhledávaný vášnivými vyznavači adrenalinové cykloturistiky. Stejně jako
v předchozích letech nabízí Bikepark Rock-it-nice tři sjezdové tratě všech úrovní obtížnosti
v celkové délce 5 km. Pro letošní sezónu jsme
nově upravili začátky všech tratí, v nejbližších
Tradičně plánujeme spuštění lanovky na
Lysou horu v režimu okružních jízd v rámci
podzimní Svatomichaelské pouti, která se
koná každoročně na přelomu září a října.

dnech bude na www.skiroky.cz dostupná virtuální prohlídka v panoramatickém formátu.
Rádi bychom letos navázali na tradici závodů
ve sjezdu horských kol R
 ock-it-nice Race,
předběžný termín závodu je stanoven na

neděli 28. července 2019. Zahajujeme první
přípravy a doufáme, že letošní ročník závodu
předčí všechny předchozí.
V červnu bude lanovka a bikepark v provozu pouze o víkendech. V červenci a v srpnu
pojedeme denně, v září pak přejdeme znovu
na víkendový provoz. Lanovka je v provozu
vždy od 9:00 do 17:00 hodin, jezdí každých
30 minut, přičemž jízda ve 12:30 hodin je vynechána z důvodu polední pauzy. V průběhu
června bude otevřen také lanový park v korunách stromů u nástupiště lanové dráhy.
Půjčovna sjezdových kol v odbavovací hale
lanové dráhy je otevřena v souladu s provozní dobou lanovky/ bikeparku.

Před zahájením letní sezóny proběhla na
lanové dráze Horní Domky výměna turniketů
související s přechodem na nový odbavovací
systém a s potěšením můžeme konstatovat,
že start sezóny s novým odbavovacím systémem proběhl bez komplikací. Nyní nás
čeká ještě spousta práce, abychom nový
odbavovací systém doplnili na všechna naše
dopravní zařízení a důkladně nastavili před
zahájením zimní lyžařské sezóny 2019/2020.
Systém Axess, který nově využíváme, nabízí
spoustu výhod, jak pro naše návštěvníky, tak
pro společnost Spartak Rokytnice, a.s. Kromě
toho, že budeme moci zákazníkům konečně
nabídnout větší komplexnost služeb včetně
plně funkčního věrnostního programu a nákupu skipasů online s větším komfortem,
zajistí tento systém také automatickou kontrolu zneužívání skipasů. S touto nekalou
praktikou jsme se hojně setkávali v rámci
uplynulé lyžařské sezóny, kdy docházelo
k přeprodeji skipasů a také uzavřené skupinky návštěvníků podváděly s vícedenními
skipasy 4 ze 7, 5 ze 7 atd. Tyto skipasy si mezi
sebou půjčovali (například na tři skipasy ly-

žovalo pět osob) a v případě zablokování skipasu většinou tvrdili, že si skipasy omylem
zaměnili večer na chatě. Dokonce docházelo
i k tomu, že se s touto „vychytávkou“ chlubili
na sociálních sítích nebo přímo v ubytovacím zařízení. 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!
V průběhu letní sezóny budeme řešit
rovněž cenovou politiku skipasů pro nadcházející zimní sezónu, nové ceníky budou
připraveny pravděpodobně začátkem září.
Velkou neznámou je zatím další fungování
Skiregionu. V souvislosti se změnou sazby
DPH pro lanové dráhy, k níž došlo už v průběhu uplynulé zimní sezóny, je prodej společných skipasů v rámci Skiregionu nemožný.
Jestliže nedojde ke sjednocení sazby DPH
pro lanové dráhy a vleky, bude řešení spo-

lečných skipasů velmi komplikované a dost
možná i nereálné. Další hrozbu pro společné
jízdné navíc představuje další vlna EET, která
by měla být podle plánu Ministerstva financí
spuštěna v lednu 2020. Pokud se potvrdí, že
lyžařské areály budou muset evidovat tržby
prostřednictvím Elektronické evidence tržeb,
je budoucnost společných jízdenek prakticky vyloučena. V tuto chvíli sami nevíme, jak
se bude situace ohledně DPH a EET vyvíjet,
proto nemůžeme slíbit nic konkrétního. Považujeme však za nutné Vás informovat o aktuálním dění. Doufejme, že bude o dalších
krocích rozhodnuto co nejdříve, abychom se
stihli dostatečně připravit.
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Před letními prázdninami budou připraveny nové brožurky s informacemi k letní
sezóně. Budete si je moci vyzvednout v místním infocentru…
Děkujeme za pozornost a přejeme všem
vydařenou letní sezónu!
Tým Spartak Rokytnice, a.s.

PEACE RUN
Následující řádky jsou pozvánkou na Mírový běh,
jedná se o smyšlený příběh.
V sobotu dne 29. 6. 2019 mezi 12. a 14. hodinou
projede ruinami naší – kdysi malebné – obce obrněný konvoj speciálních jednotek nepřítele. Lze předpokládat, že prostor bude důkladně zabezpečen
odstřelovači a kulometnými hnízdy rozmístěnými
v sutinách radniční věže, kostela a na dalších strategických místech. Dle ověřených zpráv z okolních
dobytých oblastí zde konvoj na několik minut zastaví, aby zinscenoval pro místní obyvatele polní soud
a na několika členech hnutí odporu ihned vykonal
trest smrti oběšením. Důrazně varujeme, aby nikdo
neopouštěl své úkryty!!! Varování je platné následujících 48 hodin; po odjezdu konvoje budou okupanti
oslavovat vítězství, rabovat, znásilňovat a opětovně
vraždit.
V sobotu 29. 6. 2019
mezi 12. a 14. hodinou
proběhnou naší malebnou obcí běžci účastnící
se mezinárodní události, jež nese název Peace
Run, nebo-li Mírový běh. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o poselství míru, které je předáváno od běžce
k běžci napříč kontinenty, státy a městy v podobě
pochodně. Ta hoří již od roku 1987, kdy ji zažehl Sri
Chinmoy, význačný filozof a v neposlední řadě také
atlet; a právě nyní – v roce 2019 – ji bude možné nést
i přes naši obec, která je v oblasti součástí itineráře
ze Strážného až do Hejnic. Celá trasa v České republice pak vede od hr. přechodu Petrovice u Karviné po
hr. přechod Hrádek nad Nisou.
Zaujala Vás nosná myšlenka Mírového běhu? Pokud ano, přijďte. Máte-li obavy z fyzické náročnosti,
pak vězte, že lze pochodeň nést jen pár kroků… Sounáležitosti se meze nekladou.
Vážená čtenářko, vážený čtenáři, děkuji Vám, že
Vaše oči doputovaly až do této fáze textu. Nyní Vás
však musím poprosit, abyste uchopil(a) jakýkoli psací
nástroj a výrazně přeškrtl(a) jeden z výše uvedených
dějinných nástinů a zakroužkoval(a) ten, s jehož naplněním souzníte. Máte? Výborně!
Dějiny nás učí, že války (ať už ty geopolitické či interpersonální) byly
a jsou nedílnou součástí reality. Jestli však i nadále budou – to je také
otázkou našich vlastních preferencí, zvolených ideálů a svědomí. Pro
zachování míru je na vládnoucí úrovni nutné vykonat mnohé – nejen
slovy, ale i činy. Co však můžeme my, řadoví občané, sami pro mír
vykonat? Můžeme odložit stranické knížky a předsudky, obout běžec-

kou obuv nebo se jít jen podívat a strávit tak dvě hodiny ve společnosti lidí, jimž blaho ostatních není lhostejné. No, anebo zvolíme jiný
volnočasový program. Proč ne?! V době míru si takový luxus můžeme
dopřát…
Ivo Kobr ml.

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

Info na tel.: 725 918 417
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HIKE & FLY Krkonoše
Ve dnech 19. a 20. července se v Rokytnici
nad Jizerou uskuteční premiérový ročník závodu Hike and Fly Krkonoše. O co jde? Hike
and Fly je paraglidingová disciplína určená
pro milovníky pěší turistiky a paraglidingu,
kteří soutěží o co nejrychlejší zdolání zadané
trasy, a to buď po zemi s výbavou na zádech
anebo vzduchem na svém křídle. Závod samotný se bude skládat ze dvou částí. V pátek
proběhne Prolog, tj. krátký sprint z náměstí
v Rokytnici s otočným bodem na startovišti
Studenov, ze kterého, pokud to počasí dovolí, piloti poletí a následně musí doběhnout do
cíle opět na náměstí u radnice. Start je plánován na 18.00, ale s ohledem na počasí může
být posunut o něco později.
V sobotu bude probíhat hlavní závod.
Start bude opět od radnice na náměstí v Rokytnici a plánován je na 10.00 hodin. Trasa
závodu bude určena až ráno před startem
a piloti se ji dozvědí hodinu předem. Celý
závod se bude odehrávat v údolí Rokytnice
a Harrachova. V případě velmi příznivého počasí je možné trasu vést až na Horní Mísečky. Piloti nejprve s výbavou na zádech musejí vystoupat na vhodné startoviště v okolí
a následně se pokusit vzduchem překonat co
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největší část trasy. Počet startů není omezen
a každý pilot se sám musí rozhodnout, zda
je výhodnější letět anebo zdolávat kilometry
po svých. Cíl hlavního závodu bude na fotbalovém hřišti TJ Spartak Rokytnice, kde bude

následně probíhat slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků a after párty.
Partnery závodu jsou Město Rokytnice
nad Jizerou a TJ Spartak Rokytnice.

Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 27. 4. – 23. 6. | Děti a mládežnické časopisy v bývalé NDR – výstava časopisů pro děti a mládež – Muzeum a Galerie Starý kravín,
Františkov
 8. 6., 9:00 | Medardova výzva aneb Memoriál Mirka Štajera –
šifrovací hra po okolí Rokytnice – pro 4 - 6 členné týmy (i dětské),
předchozí registrace nutná
 19. – 20. 7. | Hike & Fly Krkonoše – závod pro všechny piloty, kteří
mají rádi spojení paraglidingu a pěší turistiky
 20. 7. | Horský běh na Dvoračky – další ročník oblíbeného závodu, během něhož účastníci zdolávají převýšení 750 m. U Modré
Hvězdy připravena varianta závodu pro děti a mládež.
 27. 7., 12:00 | Krkonošská kuchyně a jiné speciality – festival
dobrého jídla a hudby, Dolní náměstí

 Paseky nad Jizerou
 8. 6. | Letní turnaj v šipkách – Penzion U Zapadlých vlastenců
 15. 6., start 14:00 – 15:30 | Pohádkový les – zábavná akce pro děti,
setkání s pohádkovými bytostmi, vlastnoruční zhotovování malého výrobku, délka trasy cca 5 km, sjízdné i s kočárkem, vstupné
100,- Kč
 16. 6. | Havírenská pouť
 22. 6. | Středověký piknik
 2. – 4. 8. | Pasecké hudební slavnosti – kostel sv. Václava

 Harrachov
 29. 6., 18:00 | Hasičský táborák aneb vítání prázdnin – občer
stvení zajištěno, hudba
 5. 7., 21:30 | Letní kino – v parku u Městského úřadu
 20. 7. | 16. Harrachovské pivní slavnosti – ukázky ruční výroby
skla, hudební program, soutěže, tombola, občerstvení a Zlatou pečetí oceněné harrachovské kvasnicové pivo
 22. – 27. 7. | Svatoanenské dřevosochání – park u Městského
úřadu – v sobotu 27. 7. bude akce zakončena dražbou dřevěných
výtvorů. Doprovodný program zajištěn. Vstupné zdarma.
 8. – 10. 8. | Keltská noc – tradiční open air festival v prostoru pod
skokanskými můstky

 Jablonec nad Jizerou
 15. 6., 15:00 – 22:00 | Jablonecký country festival – tradiční open
air festival kromě hudebního programu nabídne dovednostní soutěže, táborový oheň, kanadské svíce, slosování vstupenek o zajímavé ceny a samozřejmě bohaté občerstvení. Areál městského
parku v Pilišťatech
 6. – 7. 7. | Jablonecká pouť – pouťové atrakce, stánky, občerstvení,
kulturní program
 2. 8., 19:00 | Magnum Jazz Bigband – koncert v parku v Pilišťatech

 Vysoké nad Jizerou
 21. 6., 13:00 – 17:00 | Prohlídka nové haly COV – prohlídka nové
haly centra odborného výcviku pro veřejnost v ISŠ Vysoké nad Jizerou
 3. 8. | Vysocká pouť

 Poniklá
 22. 6. | Pohádkový les – zábavný program pro děti se spoustou
pohádkových postaviček. Pozor!! Nutno se přihlásit předem!!
 28. 7. | Svatojakubská pouť – na Tuláčkově návsi

 Jilemnice
 6. 6., 19:30 | Na ostro – anglická komedie, vkusně a nevulgárně
zpracované „lechtivé“ téma, vstupné: 350,-/ 330,- Kč
 23. 6., 9:00 | Jilemnický taneční pohár – soutěž párů v latinsko-amerických a standardních tancích
 17. – 20. 7. | Krakonošovy letní podvečery – na Masarykově náměstí
 3. 8., 15:00 – 19:30 | Folkový festival – koná se v zámeckém parku,
za špatného počasí v sále SD Jilm, vstupné: 150,- Kč, děti zdarma

 Semily
 11. 6., 19:30 | Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky –
koncert v rámci hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov,
v sále KC Golf, vstupné: 140,- Kč
 14. 6., 9:30 | Beseda ženy ženám
 14. – 15. 6. | Ostrov Art Fest – hudební program, dětská divadelní
představení, workshopy, dílničky, soutěže
 20. 6., 9:30 | Soutěž v požárním útoku – na městském stadionu
 28. – 30. 6. | Semilská pouť
 26. 7., 17:00 | Semilské kulturní léto – tradiční letní promenádní
koncert místní dechové hudby
Výstavy v Semilech:

 Kořenov
 29. 6. | Den zubačky s párou – na trati Tanvald – Kořenov –
Harrachov vyjedou zvláštní vlaky s parní i ozubnicovou lokomotivou, v Kořenově jízdy důlního vláčku, občerstvení
 20. 7. | Sobota na zubačce – na trati Tanvald – Kořenov – Harrachov vyjedou zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou, v Kořenově jízdy důlního vláčku, občerstvení
 3. 8. | Modelářská sobota na zubačce – na trati Tanvald – Kořenov – Harrachov vyjedou zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou, v Kořenově výstava modelů a železničních kolejišť, jízdy důlního vláčku, občerstvení

 1. 1. – 31. 12. | Tajemství řemesel našich předků – atmosféra
života na Semilsku v minulých staletích. Muzeum a Pojizerská galerie
Semily.
 26. 4. – 23. 6. | Jiří Salač st. - Fotografie – krajina a detaily přírody.
Výstava je prodejní. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 3. 5. – 16. 6. | Malíři Pojizeří - Prožité tajemno – Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 20. 5. – 20. 8. | Z archivu na Riegrovu stezku a Archeologické objevy v podhůří Krkonoš – dobové pohlednice, fotografie,
mapy a další dokumenty mapující proměny kaňonu Jizery u Semil.
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. z turnovského muzea bude prezentovat nejnovější archeologické objevy v našem regionu. Státní okresní
archiv Semily.
 7. 6. – 15. 9. | Tono Stano - Go North – výstava jednoho z našich
nejslavnějších žijících fotografů představí kolekci ženských aktů
a také fotografie Evy Herzigové, kterou pro módní svět spoluobjevil. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 28. 6. – 15. 9. | Obrazy Kooperativy – vzácná kolekce obrazů
J. Zrzavého, J. Šímy, K. Lhotáka, J. Panušky, O. Kubína, V. Rabase
a dalších. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
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Informace z městské knihovny
Nové knihy na
květen
Romány pro ženy:
»» Körnerová – Hlas kukačky
»» Poncarová – Podbrdské ženy
»» Haran – Údolí naděje
»» James – Něco jako láska
»» Garwood – Úniky
»» Simsion – Pár kroků vpřed
»» Alexander – Ochutnávačka
Společenské a psychologické
romány:
»» Ólafsdóttir – Nad propastí byla tma
»» Pihl – Muž, který se nechtěl vrátit
domů
»» Štráfeldová – Svetr ze zbytků
(povídky)
Humor:
»» Jonasson – Stojednaletý stařík,
který se vrátil, aby zachránil svět
»» Barry – Psí rady pro šťastný život
»» Mandausová – Holky s voctem

Autobiografie a historické
romány:
»» Benešová – Moje pacifická hřebenovka (Ze dna až na vrcholky hor)
»» Dvořáková – Já jsem hlad
»» Guillou – 1968 (sága Velké století
- 7. díl)
Napětí, detektivky, thrillery:
»» Bryndza – Smrtící tajnosti
»» Březina – Vzplanutí
»» Dán – Na podpatcích
»» Rosen – Hlasy chaosu (dar)
»» Kutscher – Tichý zabiják (historická
krimi)
»» Hendrix – Horrorstör
»» Bennett – Město schodů 1. (urban
fantasy)
Pro ženy:
»» Overton – Za zdmi
»» Beck – Byly tady a už nejsou
»» Clark – Přede mnou se neschováš
»» Masterman – Běsni a zuř

Nové knihy na
červen
Romány pro ženy:
»» Řeháčková – Ač nevidím, vnímám
»» Mornštajnová – Tiché roky
»» Kábrtová – Místa ve tmě (povídky)
»» Kučíková – Italské dvojhubky
(fejetony)
»» Winawer – Písařka ze Sieny
»» Roberts – Když přijde soumrak
»» Benson – Pod rozpáleným sluncem
»» McIntosh – Tajemství parfému
»» Sparks – Nezapomenutelná cesta
»» Mangan – Marokánka
Společenské a psychologické
romány:
»» Kawakami – Podivné počasí v Tokiu
»» Bakker – Nahoře je ticho
»» Dunlop – Co jsme si neřekli
»» Urban – Závěrka

Dovolená v městské knihovně: 8. 7. – 8. 8. (otevřeno od pondělí 12. 8.)
Další nové knihy (červenec + srpen) budou připraveny na začátku července.
Před knihovnou budou k rozebrání vyřazené a darované časopisy a knihy (červen – srpen).

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci květnu a červnu 2019
tito naši spoluobčané:
80 let Šaldová Jaroslava
Valentová Božena
Patočková Dáša
81 let Zuzánek Josef
Prajsler František
82 let Řezníčková Zdeňka
Janoušková Anna
84 let Prokopová Mária
Zlámalová Jaruška
Pohořalá Ludmila
Vránová Zdeňka
Hartigová Irena
Ryba Miroslav

85 let Hanoutová Helena
86 let Jiřičková Miloslava
Erlebach Herbert
87 let Herberová Anna
88 let Lukeš Karel
90 let Hájková Věra
Kousalová Anna
92 let Pluchová Květuše
95 let Radoňská Emilie
96 let Knopová Lidmila

Historické romány, vzpomínky,
autobiografie:
»» Vondruška – Křišťálový klíč (Falknovská huť 1.)
»» Strnadová – Nebeské komando
»» Dušek – Krkonošští rodáci vzpomínají 3

Napětí, detektivky a thrillery:
»» Granger – Kořeny zla
»» Goffa – Primární důvěra. Úhel
pohledu
»» Horst – Poustevník
»» Nesser – Případ G
»» Weaver – Muž bez minulosti
»» Adams – Na dostřel
»» Bennett – Město mečů (urban
fantasy)
»» Castillo – Do posledního dechu
»» Blackhurst – Podivná holka
»» Belsham – Tatérka

SKLÁRNA A MINIPIVOVAR
NOVOSAD & SYN
VÁS ZVE NA

16.
HARRACHOVSKE
PIVNI
SsoLboAtaVodN10OhoSdiTn I

20. 7. 2019
MLADÁ DECHOVKA
MY 4 BLUESBAND

BEATLES Revival
SCHODIŠTĚ
LOS CHUPEROS

ELÁN TR IB UT E, REV IVA L SK
NUKLEÁRNÍ HOVADA

Všem oslavencům
blahopřejeme!
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www.sklarnaharrachov.cz

Sport
Rokytnické mažoretky na Mistrovství České republiky
V letošním roce se sólistka Barbora
Kubíčková, která startuje jako jednotlivec
za Rokytnici nad Jizerou, společně se souborem Melissa z DDM Pod Střechou, který
společně s Evou Votočkovou vede, vydala
7. 4. 2019 na kvalifikaci do Nové Paky.
V letošním roce bylo celkem devět kvalifikačních kol, ze kterých se postupovalo
na samotné Mistrovství České republiky.
Barbora Kubíčková startovala v sólu
s hůlkou, kde se umístila na 6. místě,
a v sólu s vlajkou skončila na 4. místě.
Melissa se v miniformaci ve složení E. Váchová, A. Vojtová, B. Kalendová
a K. Kopasová umístila na 2. místě a v disciplíně duo - trio se E. Váchová a A. Vojtová
umístily na 4. místě.
To ale ještě nic neznamenalo, rozhodlo
se až po všech kvalifikačních kolech podle bodového ohodnocení v celostátních
výsledcích.
Na Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a mažoretkách se
kvalifikovala Barbora Kubíčková se sólem
s hůlkou i vlajkou a Melissa s miniformací.
27. - 28. 4. 2019 nás čekalo MČR v Hranicích na Moravě.
Startovala zde Barbora se sólem s hůlkou, které se umístilo z celé ČR na 18. místě. A Melissa s miniformací, která se umístila na 6. místě.
Ve dnech 18. - 19. 5. 2019 se konala další část MČR v Náchodě, kde startovala Barbora se sólem s vlajkou, které se umístilo
z celé ČR na 15. místě!
Tímto bychom chtěly moc poděkovat
DDM Pod Střechou za veškerou podporu
a samozřejmě také rodičům.
DĚKUJEME!
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PAVLÍNA HERBEROVÁ – Ohlédnutí za mojí snowkitingovou sezónou

Letos jsem měla možnost splnit si svůj
snowkitingový závodní sen. Není ale ještě
úplně dotažený do konce – to bude, až se
nám povede ve své kategorii se Světlankou
(RU) vyhrát, ale alespoň mám stále nějaký cíl
před sebou.

skoro veškeré vybavení (cca 60 kg) na svých
saních, abychom měly možnost dojet do cíle.
Což se nám také nakonec povedlo. Bohužel
se nám nepovedlo dojet tak, jak bychom si
přály a v cíli na nás padla únava a smutek.
Když jsem měla možnost sedět v cíli ve stanu a přemýšlet si o všem, co nás tam potkalo
a mohlo potkat, přišla na mě směsice pocitů
smutku z výsledného umístění, ale hlavně
z toho, že už ta krása skončila, uvědomění,
že tam opravdu člověk může i zemřít, když je
nepozorný, nezkušený a nerozvážný, a také
štěstí, že vše dobře dopadlo. Dojely jsme do
cíle „zdravé“ a živé, a hlavně, že jsme tam vůbec dojely. V tomto závodě totiž hned tak do

Místo, kde jsme vyčkávali před závodem - Vardo

Asi před 8 lety mi začali moji čeští snowkitingoví kamarádi a také „učitelé“ vyprávět
o neskutečné kráse v Norsku, o závodu VAKE
(Varanger Arctic Kite Enduro). V tu dobu jsem
ještě nejezdila ani do Ruska na TOKE (Trans-Onego Kite Enduro). Neustále opakovali
větu: „To až zkusíš, už nebudeš moci přestat.“
Díky tomu, že jsme se v roce 2018 v Rusku
staly se Světlanou mistryně světa, dostaly
jsme na VAKE zelenou kartu a konečně jsem
se dočkala, a ano, NECHCI UŽ PŘESTAT. Větší
nádheru jsem v životě nezažila. Nekonečné
sněhové pláně, kopce, kaňony a moře, to vše
tam má možnost v průběhu závodu člověk
nejen vidět, ale také se toho na vlastní kůži
„DOTKNOUT“. U mě to bylo doslova a do písmene, když jsem měla možnost druhý den
spadnout do šestimetrového kaňonku. Člověk ani nemrk a už tam byl, prostě mě „sežral“. Další dva dny jsem jela s bolavým levým
kolenem, protože se mi ho povedlo při cestě
na vrch vyhodit. Třetí den se Světlaně povedlo zlámat ještě saně, tak jsem 1,5 dne vezla

Výšlap na kopec po startu - nešlo jít ani na skialpech, jak to bylo prudké a saně těžké

cíle závodníci nedojíždí a nám se to povedlo
hned při prvním společném závodu. Každý,
kdo zažil podobnou nebo jinou životní nádheru, ví, že pokud by to měl popsat na papír,
tak je možné, že nikdy se psaním neskončí
anebo, že to bude na hodně dlouhé psaní.

Spousta kamarádů, kteří se zajímají o tento typ závodů, což jsou závody v extrémních
podmínkách (3 – 5 dní spaní ve stanu, vše si
vezeš sám na saních či bobech – jídlo, ošacení, spaní, vodu si děláš ze sněhu nebo nabíráš z jezera) a na extrémní vzdálenosti, kdy
během těchto dní zdoláš na kitu či pěšky okolo 400 km, mi nejčastěji kladla otázku: „A co
je pro tebe lepší, VAKE nebo TOKE?“ Já jim na
to řekla, že se to nedá vůbec z mého pohledu
porovnávat. Pro mě to je absolutně odlišný
závod, i když to tak v základu nevypadá. Vždy
jsem jim na to odpověděla: „TOKE v Rusku je
jakýsi sprint. Je ale důležité si uvědomit, že
trvá 3 dny, 12 hodin denně. Jedeš po rovině
– ledu. VAKE v Norsku je extrémní maraton.
Jedeš v horách, kde nevíš, co tě přesně čeká,
co budeš muset překonávat, objíždět a do
čeho „spadneš“, ha ha.
Momentálně čekám na operaci kolene,
na kterou jdu 3. 6. 2019, protože jsem se po
8 týdnech chození o berlích dozvěděla, že
mám natržený přední křížový vaz, který jsem
si přivezla ze závodů, jak mě tam „pokousal“
ten jejich místní kaňon, a už přemýšlím, jak
budu dávat koleno dohromady, abych byla
fit na další zimní sezónu.
Moc si vážím veškeré podpory, kterou
dostávám. Finanční od Města Rokytnice nad
Jizerou i od Spartaku, kdy dostávám finanční
podporu z rozpočtu oddílu Paraglide Club,
ale také hlavně od vás, od lidí, které potkávám, a vy mi vypravujete, jak mě sledujete,
fandíte mi, a to je opravdu nádherné slyšet.
Tak doufám, že bude další zima alespoň
tak úspěšná jako ta letošní.
Ještě jednou moc děkuji.

Týdovka

Šachy
 V dubnu skončily soutěže družstev v rámci Libereckého kraje. „A” mužstvo v krajském přeboru obsadilo 10. místo z 12 oddílů ziskem 13 bodů – 4 výhry, 1 remíza
a 6 porážek.
„B” mužstvo obsadilo v krajské soutěži
8. místo z 8 mužstev, ale v soutěži zůstává.
 Náš oddíl pořádal 27. 4. 2019 „Jarní krkonošský turnaj v rapid šachu”. Zúčastnilo se
18 hráčů, z toho 5 z Lomnice, 3 z Liberce
a po 1 pak z Tanvaldu, Jilemnice, Semil,
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Příbrami, Valdic a SK Kbely. Z našeho oddílu se zúčastnili jen 4 hráči. Zvítězil Václav
Volman z Lomnice n. P. Z našich hráčů obsadil Z. Lenc 6. místo, Z. Hollmann 7. místo, M. Saska 13. místo a J. Hanuš 18. místo.
 Valdštejnské slavnosti 19. 5. 2019 pořádal
Frýdlant. U příležitosti těchto slavností
se konal již tradiční šachový turnaj za rekordní účasti 47 hráčů nejen z Libereckého kraje, ale 3 hráči byli i z Polska. Turnaj
zahájil vévoda Valdštejn se svou družinou.

Z našich hráčů obsadil Zdeněk Hollmann
v silné konkurenci pěkné 8. místo, Milan
Saska 25. místo a Jan Hanuš 35. místo.
 26. 5. 2019 se hrál v Liberci krajský přebor
seniorů na rok 2019. Hrálo se ve dvou věkových kategoriích. Ve své kategorii zvítězil Zdeněk Hollmann a stal se tak po druhé
za sebou přeborníkem Libereckého kraje.
Jan Hanuš obsadil 13. místo a Milan Saska
14. místo.
Za šachový oddíl Z. Hollmann

Klub českých turistů – Rokytnice nad Jizerou
Turistické trasy značíme již 130 let
Dne 11. června 1888 byl v Praze založen
Klub českých turistů, který si hned v začátku
vytkl za cíl podporovat mimo jiné cestování
a zpřístupňování atraktivních míst. V rámci
těchto snah byl kladen důraz i na vyznačení
turistických cest. Začala vznikat jednotná síť
značených cest.
Činnost v terénu byla zahájena roku 1889,
tedy před 130 lety! První trasa byla tzv. označovacím družstvem vyznačena v okolí Svatojánských proudů na Vltavě mezi Štěchovicemi a Slapy. Dnes je tato trasa zatopena vodní
nádrží Štěchovice. Druhá trasa byla vyznačena vzápětí mezi Berounem a Karlštejnem.
V roce 1916 byl zaveden zdokonalený systém
značení pěších tras, které platí pro svoji jednoduchost, s malými změnami, dodnes.
Ke značení pěších tras se používá červené, modré, zelené a žluté barvy, tzv. vedoucí
barvy, která je uprostřed dvou bílých pruhů
tzv. upozorňovací barvy, které ji ohraničují.
Velikost pěší pásové značky je 10 × 10 cm.
V roce 1920 dosáhla síť značení na území ČSR
25 000 km, v roce 1938 činila již 35 000 km.
Po 2. světové válce se do roku 1948 prová-

děla obnova značení v pohraničních oblastech, kde se za války nemohlo značit. V roce
1948 byl zrušen Klub československých turistů a byl zařazen pod Československou
obec sokolskou. Po roce 1957 byla turistika
začleněna do ČSTV a na celém území Československa začala platit jednotná směrnice
pro značení tras. Činnost Klubu českých turistů byla obnovena až v roce 1990, kdy již síť
pěších tras na území ČR činila 35 000 km. Při
ústředí vznikla Rada značení a systém dostal
novou tvář i v podobě krajských a obvodních
komisí založených po roce 2002.
Síť pěších značených turistických tras se
v ČR podstatně rozrostla - na současných
42 885 km. Nově vznikly silniční a terénní
cyklistické trasy, lyžařské trasy, hipotrasy pro
jezdce na koni a vozíčkářské trasy. Obnovu
a údržbu značených tras včetně map a směrovníků provádí v ČR 1 713 značkařů.
V roce 1980 na území KRNAP převzal v Rokytnici nad Jizerou obnovu značení od Horské služby tehdejší turistický oddíl TJ Spartak.
Do obnovy značení se zapojili členové oddílu
Miroslav Kavan, Jaroslav Plucha a Petr Rosůlek, kteří ročně obnovili 20 km pěších tras kolem Rokytnice nad Jizerou.

Klub českých turistů,
odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Pro následující období
připravujeme tyto akce:

 Opékání buřtů u saní

V značkařském obvodu (ZO) Rokytnice máme
v současné době pod
sebou i značkaře z KČT
Jilemnice a Vysoké nad
Jizerou. Celkově máme obnovovat značení
na 338 km pěších tras a 27,5 km terénních
cyklistických tras, kdy každý rok obnovujeme
asi třetinu těchto cest. Údržba směrovníků
se provádí v pětiletých cyklech. Celkem nás
tuto činnost vykonává 20 značkařů. Na území
KRNAP a v jeho ochranném pásmu se o směrovníky a vyvěšování směrovek kompletně
starají zaměstnanci KRNAP. Mimo území
KRNAP provádíme i osazování směrovníků
a vyvěšování směrovek včetně údržby.
Značené turistické trasy jsou viditelnou
vizitkou dobrovolné činnosti nejen značkařů
z odboru KČT Rokytnice nad Jizerou, ale celé
KČT.
Kdo by měl zájem zúčastnit se obnovy značení, může se bez obav obrátit na
předsedu ZO Rokytnice p. Petra Rosůlka,
tel.: 736 754 557, se kterým se domluví na
případné spolupráci.
Petr Rosůlek
předseda ZO Rokytnice

trubičky. Zpět z Hořic busem v 15:55 hod. do Semil, přestup do Rokytnice, příjezd v 18:26 hod.
 Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel.: 603 386 600.

 Východ slunce na Harrachových kamenech
 Dne 6. 7. 2019 v 3:00 hod. sraz ve foyer Štumpovky vedle Dvoraček.
Odtud se vydáme na východ slunce.
 Akci organizuje: Jaroslav Hejral, tel.: 737 248 405.

 Dne 15. 6. 2019 ve 13:30 hod. sraz u Modré Hvězdy v Horní Rokytnici n. Jiz., odtud vyrazíme do Bratrouchova k saním. Cestou nasbí-  Výlet okolo Vysokého n. Jiz.
ráme dříví na oheň. Buřty s sebou. Něco na zahřátí se vzhledem
 Dne 27. 7. 2019 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem (Pražákem) do
k tomu, že to jsou již 50. nebo 60. saně, určitě najde.
Vysokého n. Jiz., nám., kde se zaregistrujeme na 42. ročník pocho Akci organizuje: Tonda Sajdl, tel.: 604 836 063.
du Krajem zapadlých vlastenců nebo můžeme výletit jen tak okolo
Vysokého. Start je od restaurace Šachty. Možnost výběru pěších
 Svatojánský výlet - Kittelovsko
tras 12, 14, (29 a 49) km. Odjezd linkovým busem dle zvolené trasy
 Dne 22. 6. 2019 v 6:03 hod. odjezd busem z Horní Rokytnice n. Jiz.
v 13:45, 14:00 nebo 15:45 hod.
od ČSAD na zastávku U Kroupů, kde se v 6:20 hod. přestoupí na bus
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557.
do Jablonce n. Nis. Program: Kokonínská ulice – obec Vrkoslavice
– k rozcestí na modrou značku a hřebenovku Odra-Nisa – rozces-  Autobusový zájezd do Kutné Hory
tí Dolní Černá Studnice – areál Kittelovsko. Obec Krásná: Kittelovo
 Dne 24. 8. 2019 v 7:00 hod. z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD bumuzeum a prodejna, bylinková zahrádka, Kittelův dům (Burk), fara,
sem Michala Banýra. V Rokytnici n. Jiz. staví na všech autobusových
kostel sv. Josefa, léčivá studánka – vodoléčba, naučná stezka Kittezastávkách. Po dohodě s vedoucím akce i jinde. Po příjezdu Kutné
lovsko, Kittelova pěšinka pro bosé nohy – Jistebsko. Obec Pěnčín:
Hory následuje prohlídka starobylého středu města, popř. vstup do
výletní areál – kozí farma a sýrárna, řemeslné dílny, zemědělské
některé z památek. Oběd je možný ve městě. Následuje výstup na
muzeum, vyhlídkový vláček. Občerstvení: restaurace Dřevěnka
vrch Kaňk, kde je Havířská bouda a rozhledna. Potom zpátky do
a občerstvení U Husy (regionální jídla). Pokračování: k rozcestí Huť
Kutné Hory. Pěšky celkem asi 10 km. Nezapomeňte si vzít občer
– obec Zásada: regionální pivovar Rezek - naučná stezka K mokřastvení s sebou. Jízdné: děti do 15 let v doprovodu rodičů (100,- Kč),
du Zásada – obec Držkov. Délka trasy: 15 km – je také možnost
členové KČT a TJ Spartak (200,- Kč), členové KČT nebo TJ Spartak
vynechat pivovar Rezek a z Pěnčína zvolit trasu po modré značce
(250,- Kč), ostatní (300,- Kč). Přihlášky a jízdné vybírá od 20. 6. do
přes obec Bzí do Železného Brodu (16 km) – odtamtud odjezd
31. 7. 2019 vedoucí akce Petr Rosůlek, Horní Rokytnice n. Jiz. 166.
v 16:25 hod. Odjezd: z Držkova (nám.) busem v 16:37 hod.
Bližší propozice budou teprve vydány.
 Výlet organizuje: Marcela a Mirek Hančovi, tel.: 608 952 404.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557.

 Hořické třešňobraní

 Dne 26. 6. 2019 v 6:03 hod. odjezd (staví po zastávkách) do Semil,
přestup do Jičína. V Jičíně přestup do cílové stanice Ostroměř. Pěší
trasa: Ostroměř (bistro U Volejníků), Holovousova NS, Chlum, rozhledna Hořický chlum, Masarykova věž samostatnosti, sochařský
park U sv. Josefa, sochařský park U sv. Gotharda, Smetanovy sady
(Krakonoš). Cca 15 km. Třešně snad budou! Každopádně hořické

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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Zpráva za oddíl kuželek
Jelikož se v současné době nehrají žádné
registrované ani neregistrované soutěže, vydáváme pouze krátkou zprávu o uplynulém
soutěžním ročníku. TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou „A“ se ve 3. KLMB umístila na 9. místě,
kdy se díky přesunu 2 hráčů z divizního družstva podařilo soutěž v klidu dohrát. Družstvo
„B“ se, jako nováček východočeské divize,
umístilo na výborném 6. místě a mezi soupeři jsme si získali respekt. Družstvo „C“ se
ve východočeské krajské soutěži umístilo na
3. místě, což je rovněž velmi dobré umístění.
Naši kuželkáři skvěle reprezentovali náš
oddíl znovu v pohárovém kolotoči, na různých turnajích, na krajských přeborech, do-

konce i na Mistrovství ČR, kam se náš hráč
Milan Valášek probojoval. Naše děti a dorost
rovněž velmi příkladně reprezentují náš oddíl, jejich výsledky jsou stále kvalitnější, a proto pracujeme na tom, aby si někteří z nich
mohli zahrát s registrovanými hráči. Vše
nyní záleží na výkonném výboru krajského
kuželkářského svazu, protože se připravuje
reorganizace krajské soutěže a o její skutečné podobě se dozvíme až po červnové schůzi
v Hradci Králové.
Oddílu se dále podařilo obnovit dohodu
s výborem Rokytnické neregistrované ligy,
což je velmi potřebný a rozumný krok, protože jen tak můžeme získat nové potencionální

registrované hráče, kterých je stále méně,
než bychom potřebovali. Přesto jsme i do
příštího soutěžního ročníku přihlásili opět
3 družstva, budeme hrát všechny výše uvedené soutěže a věříme, že i v soutěžním ročníku 2019/2020 budeme moci všem našim
soupeřům ukázat, že kuželky v Rokytnici nad
Jizerou hrát umíme.
Přejeme všem krásné léto, krásnou dovolenou a v září opět začínáme s kolotočem zápasů. Kdo si chcete přijít zkusit zahrát kuželky, určitě se ozvěte, je to opravdu královská
hra, která baví.
Roman Stříbrný, org. pracovník klubu

Šipky i v Rokytnici :-)
V současnosti jediný tým od Jilemnice po
Jablonec nad Nisou má svoji domovskou adresu Penzion Nola Rokytnice, Vilémov.

Celkově 2. tým C ligy Hradeckého kraje
sever, účastník celonárodního finále třetích
lig, kde obsadil 9. místo ze zhruba 1.200 týmů
a již jistý postupující do B ligy UŠO.
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Tabulka - konečné pořadí
Pořadí

Družstvo

1. Námořníci z Paluby Dvůr Králové

Kol

V

VP

R

PP

P

K

Skóre

Legy

26

21

0

0

1

4

0

276:193

640:481

Body

64

2. Nola Vilémov

26

20

0

0

1

5

0

295:174

666:462

61

3. Orli Trutnov

26

17

2

0

0

7

0

256:214

608:531

55

4. JC/DC Jičín

26

16

2

0

2

6

0

282:190

659:482

54

5. Rally bar Vrchlabí A

26

16

1

0

2

7

0

271:200

645:513

52

6. Žraloci Trutnov

26

12

3

0

1

10

0

234:238

581:584

43

7. Výletní hospůdka Kocléřov

26

11

3

0

0

12

0

241:230

587:562

39

8. Je to marný Hostinné

26

8

4

0

1

13

0

229:244

545:593

33

9. Modrý Vlci Trutnov

26

8

2

0

3

13

0

229:244

556:592

31

10. Divočáci Nemyčeves

26

7

1

0

4

14

0

210:263

520:618

27

11. Rally bar Vrchlabí B

26

8

0

0

1

17

0

206:263

521:615

25

12. Lions Jičín

26

7

1

0

1

17

0

198:272

509:635
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13. Rafani Dvůr Králové

26

4

3

0

1

18

0

196:276

517:638

19

14. Dvoráci Dvůr Králové

26

5

0

0

4

16

1

175:297

442:690
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Letní fotbalový kempp pr
pro kluky a holky

Rok
okykemp

Doporučuje LU
LUKÁŠ ZELENKA

Kemp zajišťuje: PhDr. Vít Caudr,
dr, trenér UEFA A mládeže

Termíny:
21. 7. - 26. 7. 2019
28. 7. - 2. 8. 2019

Cena:
4.400,-

Ročníky:
U13 - U8
R. 20
2006 - 2010 (2011)

o Fotbalové tréninky na přírodní trávě (za výrazně špatného počasí hala):
o nácvik pohybových dovedností, roz
rozvoj pohybových schopností, metodika: coerver
er coaching, česká fotbalová škola,
kvalifikovaní trenéři, individuáln
ální přístup.
o Jiné sportovní aktivity (nohejbal, vybíjen
íjená, volejbal, přetahy, netradiční sportovní hry
hry, soutěže).
o Celodenní strava a pitný režim.
o Pravidelné foto a video reportáže na Fac
acebooku.
o Večerní zábavné programy (promítání,
í, sspolečenské hry).
o Táborák, výlety, doprovodné aktivity (su
summer tubing, motokáry aj.).
o Bavlněné tričko s logem na památku.

www.rokykemp.webnode.cz, rokyk
90, fcb: Rokykemp 2019
kykemp@seznam.cz, tel.733 107 290,
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Vítání občánků
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 27. dubna 2019 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Přivítáni byli:

Ditzová Viktorie

Špidlenová Barbora

Chomaničová Róza

Radechovský Jiří

Martínek Štěpán

Kulvait Petr

Děkujeme pí učitelce Martinkové a dětem z Mateřské školy v Horní Rokytnici za velmi hezké básničky.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 24. 7. 2019. Sazba & tisk SURA s. r. o.

